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Załącznik do Zarządzenia Nr 622/2023 

Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 marca 2023 r. 

 

 

WYKAZ I SPOSÓB ROZPATRZENIA UWAG ZŁOŻONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU 

PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU „LAS WITKOWICKI”  

I ROZPOZNANIA PISM W ZAKRESIE NIESTANOWIĄCYM UWAG 

 

 

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu odbyło się w okresie od 09.01.2023 r. do 06.02.2023 r. 

Termin wnoszenia uwag dotyczących wykładanego projektu planu określony w ogłoszeniu i obwieszczeniach w tej sprawie upłynął z dniem 20.02.2023 r. 

W poniższym wykazie zostały wyszczególnione złożone uwagi i pisma. 

 

Lp. 

NR 

UWA-

GI 

/ 

PIS-

MA 

DATA 

WNIESIENIA 

UWAGI 

/ 

PISMA 

IMIĘ I NAZWISKO 

lub NAZWA 

JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ 

(adres w dokumentacji 

planistycznej) 

TREŚĆ UWAGI / PISMA 

(pełna treść uwag i pism znajduje się  

w dokumentacji planistycznej) 

OZNACZENIE 

NIERUCHOMOŚCI, 

KTÓREJ DOTYCZY 

UWAGA 

(numery działek 

lub inne określenie 

terenu objętego uwagą) 

PRZEZNA-

CZENIE 

nieruchomości  

w projekcie  

planu 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

W SPRAWIE ROZPATRZENIA 

UWAGI DO PROJEKTU PLANU 

UWAGI 

(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia uwag  

– w zakresie uwag nieuwzględnionych, uwzględnionych częściowo 

lub uwzględnionych z zastrzeżeniem  

oraz rozpoznania pism w zakresie niestanowiącym uwag) 

DZIAŁKA OBRĘB 
KROWODRZA 

UWAGA 

UWZGLĘDNIONA 

UWAGA 

NIEUWZGLĘD-

NIONA 
 

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

1.  1.  20.02.2023 r. […]* 1. Fragmenty obszaru oznaczonego w projekcie planu jako 

ZP.4, ZP.5, ZP.6, ZP.7, ZP,8 znajdujące w granicach użytku 

ekologicznego ,,Dolina Prądnika” powinny zostać 

wyznaczone jako tereny lasów lub tereny zieleni 

nieurządzonej. Przeznaczenie takie będzie zgodne z 

przeznaczeniem wskazanym w studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego. W granicach 

użytku ekologicznego obowiązują m.in. zakaz niszczenia, 

uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru oraz 

zakaz zmiany sposobu użytkowania ziemi. W związku z tym 

w terenie nie powinno zostać dopuszczone lokalizowanie 

obiektów wymienionych w §23 ust. 2 pkt 4 lit a-c 

(terenowych urządzeń sportowych i rekreacyjnych, placów 

zabaw, altan ogrodowych/parkowych). (…) Proponowane 

zapisy §23 ust. 3 dotyczące zgodności z przepisami 

odrębnymi dotyczącymi ustanowienia użytków ekologicznych 

nie dają wystarczającej gwarancji nienaruszalności formy 

ochrony przyrody jaką jest użytek ekologiczny, Funkcje 

rekreacyjne, w tym obiekty wymienione w §23 ust. 2 pkt 4 lit 

a-c, może być realizowana na obszarze zieleni urządzonej 

poza granicami użytku ekologicznego. (…) 

        2. Obszary oznaczone w projekcie planu jako Rz.1, 

Rz.2, Rz.5 oraz Rz.10 powinny zostać przeznaczone na 

tereny leśne, tereny zieleni nieurządzonej lub, w najgorszym 

wypadku tereny, zieleni urządzonej, z dopuszczalnym 

tymczasowym przeznaczeniem na tereny rolnicze. Obszary te 

zostały wskazane w studium uwarunkowań i kierunków  

zagospodarowania przestrzennego jako teren zieleni 

nieurządzonej i takie przeznaczenie powinno zostać 

utrzymane, z dopuszczeniem tymczasowego przeznaczenia 

pod rolnictwo. Ponadto w/w obszary w Powiatowym 

programie zwiększania lesistości Miasta Krakowa na lata 

2018 - 2040 zostały wskazane jako teren objęty programem 

zwiększania lesistości, a w Kierunkach rozwoju i zarządzania 

terenami zieleni w Krakowie na lata 2019-2030 jako tereny 

   

 

ZP.4, ZP.5, 

ZP.6, ZP.7, 

ZP,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rz.1, Rz.2, 

Rz.5, Rz.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ad 1. 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 2. 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 1. Uwaga nieuwzględniona. Zdecydowana większość 

wskazanych w uwadze terenów stanowi własność prywatną 

użytkowaną rolniczo. W przeciwieństwie do przeznaczenia 

pod teren lasu, przeznaczenie w planie pod publicznie 

dostępny park, w myśl ustawy o gospodarce 

nieruchomościami, stanowi cel publiczny umożliwiający 

gminie wykup terenów w celu jego realizacji. 

      Zastosowane w tekście zapisy §23 ust.3 są wystarczające 

dla spełnienia warunków wynikających z uchwały Rady 

Miasta Krakowa w sprawie ustanowienia użytku 

ekologicznego.  

      Ponadto granicami użytku ekologicznego nie są objęte 

całe wyznaczone w projekcie planu Tereny ZP.4, ZP.5, ZP.6,  

ZP.8, lecz jedynie ich części. 

 

Ad 2. Uwaga nieuwzględniona, pozostawia się przeznaczenie 

terenów Rz.1, Rz.2, Rz.5 oraz Rz.10 jako rolnych, co jest 

zgodne z funkcją podstawową, określoną w Studium 

       Studium dla przedmiotowych terenów wyznacza 

kierunek zagospodarowania pod Tereny zieleni 

nieurządzonej, z funkcją podstawową: różnorodne formy 

zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne, oznaczone 

symbolem ZR, w których przeznaczeniem dopuszczalnym są 

m.in. różnorodne formy zieleni urządzonej. Zgodnie ze 

Studium III.1.2 pkt 7: „W przypadku wydzielenia funkcji 

dopuszczalnej z wyznaczonej kategorii terenu, udział tej 

funkcji dopuszczalnej nie może przekroczyć wielkości 50 % 

powierzchni wydzielonego terenu”. 

    W projekcie planu wzdłuż rzeki Prądnik wyznaczono 

Tereny ZP.4 - ZP.8 (o podstawowym przeznaczeniu pod 

publicznie dostępny park leśny) w oparciu o funkcję 

dopuszczalną w Studium, w ilości, na jaką pozwalają 

wskazania tego dokumentu. 

      Zatem wydzielenie większej powierzchni terenów z 

przeznaczeniem w mpzp pod publicznie dostępny park leśny 

2.  2.  20.02.2023 r. […]* 

3.  3.  20.02.2023 r. […]* 

4.  4.  20.02.2023 r. […]* 

5.  5.  20.02.2023 r. […]* 

6.  6.  20.02.2023 r. […]* 

7.  7.  20.02.2023 r. […]* 

8.  8.  20.02.2023 r. […]* 

9.  9.  20.02.2023 r. […]* 

10.  10.  20.02.2023 r. […]* 

11.  11.  20.02.2023 r. […]* 

12.  12.  20.02.2023 r. […]* 

13.  13.  20.02.2023 r. […]* 

14.  14.  20.02.2023 r. […]* 

15.  15.  20.02.2023 r. […]* 

16.  16.  20.02.2023 r. […]* 

17.  17.  20.02.2023 r. […]* 

18.  18.  20.02.2023 r. […]* 

19.  19.  20.02.2023 r. […]* 

20.  20.  20.02.2023 r. […]* 

21.  21.  17.02.2023 r. […]* 

22.  22.  17.02.2023 r. […]* 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

23.  23.  20.02.2023 r. […]* zieleni ekologiczno-krajobrazowej. Zgodnie z §1. Uchwały 

NR LV/1593/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 kwietnia 

2021 ustala się kierunki działania dla Prezydenta Miasta 

Krakowa, polegające na podjęciu wszelkich możliwych i 

dopuszczalnych prawem działań, zmierzających do 

przyspieszenia prac rozpoczętych przez Prezydenta Miasta 

Krakowa mających na celu utworzenie parku Doliny 

Prądnika, którego obszar będą wyznaczać: od południa linia 

kolejowa, od wschodu ul. Głogowa i ul. Dożynkowa, od 

północy granica miasta, a od zachodu granice miasta oraz 

istniejąca i planowana (zapisana w mpzp) zabudowa wzdłuż 

ul. Glogera. Docelowo, zgodnie z w/w Uchwałą cały obszar 

oznaczony jako Rz.1, Rz.2, Rz.5 oraz Rz.10 powinien zostać 

przeznaczony na tereny leśne lub tereny zieleni (urządzonej 

lub nieurządzonej). 

       3. Obszary ZP.24 i ZP.19 powinny zostać oznaczone 

jako tereny lasów (ZL). Obszary znajdują się na terenie 

użytku ekologicznego Las Witkowicki i są otoczone 

obszarami oznaczonym jako lasy. Zgodnie z §2. Uchwały NR 

CXIV/1532/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 października 

2010 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego ,,Las 

w Witkowicach” celem ochrony jest zachowanie ekosystemu 

z drzewostanami grądowymi nad Bibiczanką, stanowiącego 

siedlisko chronionych, rzadkich lub zagrożonych gatunków 

roślin i zwierząt. Zgodnie z §3. w/w Uchwały na terenie 

użytku wprowadza się m,in, zakazy: 1) niszczenia, 

uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru,  

7) zmiany sposobu użytkowania ziemi. W/w zakazy 

wykluczają na terenie użytku ekologicznego lokalizowania 

obiektów wymienionych w §23 ust. 2 pkt 4 lit a-c 

(terenowych urządzeń sportowych i rekreacyjnych, placów 

zabaw, altan ogrodowych/parkowych). (…) 

     4. Wprowadzenie zakazu poszerzania dróg KDL6 (ul. 

Zielone Wzgórze) i KDL3 (ul. Witkowicka) przecinających 

tereny użytków ekologicznych i korytarzy ekologicznych. 

Poszerzenie dróg zwiększy śmiertelność migrujących 

zwierząt. Ponadto w przypadku ul. Witkowickiej, nie 

spowoduje zwiększenia przepustowości, ze względu na brak 

możliwości przebudowy mostu wpisanego do ewidencji 

zabytków. 

     5. Teren KDL.3 - w okolicy mostu na rzece Bibiczance, 

na terenie Użytku Ekologicznego Las w Witkowicach 

wprowadzenie obowiązku budowy przejścia dla płazów 

(przepust pod drogą) oraz zabezpieczenia przed wejściem 

płazów na drogę, w związku z migracją płazów w tym 

rejonie. 

    6. Konieczność dostosowania zastosowanego nazewnictwa 

do przepisów Rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 

26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu.  

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Zgodnie z §4. 6 rozporządzenia ustalenia dotyczące 

parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu powinny zawierać wielkości 

udziału powierzchni biologicznie czynnej, a nie terenu 

biologicznie czynnego. 

    7. Jako powierzchnię biologicznie czynną powinna być 

uznawana wyłącznie powierzchnia na gruncie rodzimym. 

(…) Nazewnictwo i warunki obowiązujące przy sporządzaniu 

planu zagospodarowania przestrzennego określa 

Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 26 sierpnia 

2003 r, w sprawie wymaganego zakresu projektu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZP.24, ZP.19 
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Ad 3. 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 4. 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 5. 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

 

 

Ad 6. 

nieuwzględniona 

 

 

 

Ad 7. 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

 

(przeznaczenie całego obszaru ZR wydzielonego w Studium) 

byłoby niezgodne z ustaleniami Studium. 

 

Ad 3. Uwaga nieuwzględniona. W projekcie planu pod 

Tereny Lasów przeznaczone zostały działki zgodnie z 

użytkiem gruntowym (grunty leśne). 

      Zastosowane w tekście zapisy §23 ust.3 są wystarczające 

dla spełnienia warunków wynikających z uchwały Rady 

Miasta Krakowa w sprawie ustanowienia użytku 

ekologicznego.  

          Projekt planu uzyskał wymagane przepisami prawa 

opinie i uzgodnienia właściwych organów, w tym 

uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 

zakresie ochrony przyrody i krajobrazu. 

 

Ad 4. Uwaga nieuwzględniona. Ulice Witkowicka i Zielone 

Wzgórze są elementem istniejącego układu 

komunikacyjnego, ich przebieg został przesądzony w obecnie 

obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego. W związku z powyższym nie wprowadza się 

wnioskowanego „zakazu poszerzania dróg”. Układ 

komunikacyjny został zaprojektowany prawidłowo, uzyskał 

wymagane przepisami prawa opinie i uzgodnienia 

właściwych organów, w tym otrzymał uzgodnienie zarządcy 

dróg publicznych (ZDMK) w zakresie rozwoju sieci 

drogowej na obszarze objętym planem. 

 

Ad 5. Uwaga nieuwzględniona, nie wprowadza się 

postulowanego zapisu. Intencję zawartą w uwadze spełniają 

ustalenia §8 ust. 17 tekstu projektu planu: „Nakaz stosowania 

rozwiązań technicznych gwarantujących zachowanie 

odpowiednich przejść i przepustów, mających na celu 

umożliwienie swobodnej migracji zwierząt.”. 

 

Ad 6 i Ad 7. Uwaga nieuwzględniona. Wyjaśnia się, że w 

projekcie planu definiowany jest wskaźnik terenu 

biologicznie czynnego, natomiast definicja terenu 

biologicznie czynnego, o której mowa w uwadze, została 

określona w przepisach odrębnych w brzmieniu: „terenie 

biologicznie czynnym - należy przez to rozumieć teren o 

nawierzchni urządzonej w sposób zapewniający naturalną 

wegetację roślin i retencję wód opadowych, a także 50% 

powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią 

oraz innych powierzchni zapewniających naturalną wegetację 

roślin, o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2, oraz wodę 

powierzchniową na tym terenie”.  

Minimalne wskaźniki terenu biologicznie czynnego, 

stanowiące element ustaleń szczegółowych dla 

poszczególnych Terenów, wyznaczono zgodnie z dyspozycją 

Studium. Przyjęte wartości uznaje się za właściwe ze 

względu na kształtowanie ładu przestrzennego, przy 

uwzględnieniu wymogów ochrony środowiska. 

24.  24.  20.02.2023 r. […]* 

25.  25.  20.02.2023 r. […]* 

26.  26.  20.02.2023 r. […]* 

27.  27.  20.02.2023 r. […]* 

28.  28.  20.02.2023 r. […]* 

29.  29.  20.02.2023 r. […]* 

30.  30.  17.02.2023 r. […]* 

31.  31.  20.02.2023 r. […]* 

32.  32.  20.02.2023 r. […]* 

33.  33.  17.02.2023 r. […]* 

34.  34.  20.02.2023 r. […]* 

35.  35.  17.02.2023 r. […]* 

36.  36.  16.02.2023 […]* 

37.  37.  16.02.2023 […]* 

38.  38.  17.02.2023 […]* 

39.  39.  17.02.2023 […]* 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a nie 

Rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie, które dotyczy tylko ustawy Prawo Budowlane 

i nie jest obowiązujące w stosunku do planowania 

przestrzennego. Można więc w planie zagospodarowania 

przestrzennego stosować inną definicję powierzchni 

biologicznie czynnej niż definicja terenu biologicznie 

czynnego określona w rozporządzeniu ministra infrastruktury 

w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Nie ma przeszkód, 

żeby zdefiniować powierzchnię biologicznie czynną w planie 

miejscowym np. w ten sposób, że powierzchnię biologicznie 

czynną czynny nie uznaje się dachów i tarasów, lecz jedynie 

powierzchnie na gruncie rodzimym. (…) 

40.  40.  20.02.2023 r. […]* 1. Fragmenty obszaru oznaczonego w projekcie planu jako 

ZP.4, ZP.5, ZP.6, ZP.7, ZP,8 znajdujące w granicach użytku 

ekologicznego ,,Dolina Prądnika” powinny zostać 

wyznaczone jako tereny lasów lub tereny zieleni 

nieurządzonej. Przeznaczenie takie będzie zgodne z 

przeznaczeniem wskazanym w studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego. W granicach 

użytku ekologicznego obowiązują m.in. zakaz niszczenia, 

uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru oraz 

zakaz zmiany sposobu użytkowania ziemi. W związku z tym 

w terenie nie powinno zostać dopuszczone lokalizowanie 

obiektów wymienionych w §23 ust. 2 pkt 4 lit a-c 

(terenowych urządzeń sportowych i rekreacyjnych, placów 

zabaw, altan ogrodowych/parkowych). (…) Proponowane 

zapisy §23 ust. 3 dotyczące zgodności z przepisami 

odrębnymi dotyczącymi ustanowienia użytków ekologicznych 

nie dają wystarczającej gwarancji nienaruszalności formy 

ochrony przyrody jaką jest użytek ekologiczny, Funkcje 

rekreacyjne, w tym obiekty wymienione w §23 ust. 2 pkt 4 lit 

a-c, może być realizowana na obszarze zieleni urządzonej 

poza granicami użytku ekologicznego. (…) 

        2. Obszary oznaczone w projekcie planu jako Rz.1, 

Rz.2, Rz.5 oraz Rz.10 powinny zostać przeznaczone na 

tereny leśne, tereny zieleni nieurządzonej lub, w najgorszym 

wypadku tereny, zieleni urządzonej, z dopuszczalnym 

tymczasowym przeznaczeniem na tereny rolnicze. Obszary te 

zostały wskazane w studium uwarunkowań i kierunków  

zagospodarowania przestrzennego jako teren zieleni 

nieurządzonej i takie przeznaczenie powinno zostać 

utrzymane, z dopuszczeniem tymczasowego przeznaczenia 

pod rolnictwo. Ponadto w/w obszary w Powiatowym 

programie zwiększania lesistości Miasta Krakowa na lata 

2018 - 2040 zostały wskazane jako teren objęty programem 

zwiększania lesistości, a w Kierunkach rozwoju i zarządzania 

terenami zieleni w Krakowie na lata 2019-2030 jako tereny 

zieleni ekologiczno-krajobrazowej. Zgodnie z §1. Uchwały 

NR LV/1593/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 kwietnia 

2021 ustala się kierunki działania dla Prezydenta Miasta 

Krakowa, polegające na podjęciu wszelkich możliwych i 

dopuszczalnych prawem działań, zmierzających do 

przyspieszenia prac rozpoczętych przez Prezydenta Miasta 

Krakowa mających na celu utworzenie parku Doliny 

Prądnika, którego obszar będą wyznaczać: od południa linia 

kolejowa, od wschodu ul. Głogowa i ul. Dożynkowa, od 

północy granica miasta, a od zachodu granice miasta oraz 

  ZP.4, ZP.5, 

ZP.6, ZP.7, 

ZP,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rz.1, Rz.2, 

Rz.5, Rz.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ad 1. 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 2. 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 1. Uwaga nieuwzględniona. Zdecydowana większość 

wskazanych w uwadze terenów stanowi własność prywatną 

użytkowaną rolniczo. W przeciwieństwie do przeznaczenia 

pod teren lasu, przeznaczenie w planie pod publicznie 

dostępny park, w myśl ustawy o gospodarce 

nieruchomościami, stanowi cel publiczny umożliwiający 

gminie wykup terenów w celu jego realizacji. 

      Zastosowane w tekście zapisy §23 ust.3 są wystarczające 

dla spełnienia warunków wynikających z uchwały Rady 

Miasta Krakowa w sprawie ustanowienia użytku 

ekologicznego.  

      Ponadto granicami użytku ekologicznego nie są objęte 

całe wyznaczone w projekcie planu Tereny ZP.4, ZP.5, ZP.6,  

ZP.8, lecz jedynie ich części. 

 

Ad 2. Uwaga nieuwzględniona, pozostawia się przeznaczenie 

terenów Rz.1, Rz.2, Rz.5 oraz Rz.10 jako rolnych, co jest 

zgodne z funkcją podstawową, określoną w Studium 

       Studium dla przedmiotowych terenów wyznacza 

kierunek zagospodarowania pod Tereny zieleni 

nieurządzonej, z funkcją podstawową: różnorodne formy 

zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne, oznaczone 

symbolem ZR, w których przeznaczeniem dopuszczalnym są 

m.in. różnorodne formy zieleni urządzonej. Zgodnie ze 

Studium III.1.2 pkt 7: „W przypadku wydzielenia funkcji 

dopuszczalnej z wyznaczonej kategorii terenu, udział tej 

funkcji dopuszczalnej nie może przekroczyć wielkości 50 % 

powierzchni wydzielonego terenu”. 

    W projekcie planu wzdłuż rzeki Prądnik wyznaczono 

Tereny ZP.4 - ZP.8 (o podstawowym przeznaczeniu pod 

publicznie dostępny park leśny) w oparciu o funkcję 

dopuszczalną w Studium, w ilości, na jaką pozwalają 

wskazania tego dokumentu. 

      Zatem wydzielenie większej powierzchni terenów z 

przeznaczeniem w mpzp pod publicznie dostępny park leśny 

(przeznaczenie całego obszaru ZR wydzielonego w Studium) 

byłoby niezgodne z ustaleniami Studium. 

 

Ad 3. Uwaga nieuwzględniona. W projekcie planu pod 

Tereny Lasów przeznaczone zostały działki zgodnie z 

użytkiem gruntowym (grunty leśne). 

      Zastosowane w tekście zapisy §23 ust.3 są wystarczające 

dla spełnienia warunków wynikających z uchwały Rady 

Miasta Krakowa w sprawie ustanowienia użytku 

ekologicznego.  
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istniejąca i planowana (zapisana w mpzp) zabudowa wzdłuż 

ul. Glogera. Docelowo, zgodnie z w/w Uchwałą cały obszar 

oznaczony jako Rz.1, Rz.2, Rz.5 oraz Rz.10 powinien zostać 

przeznaczony na tereny leśne lub tereny zieleni (urządzonej 

lub nieurządzonej). 

       3. Obszary ZP.24 i ZP.19 powinny zostać oznaczone 

jako tereny lasów (ZL). Obszary znajdują się na terenie 

użytku ekologicznego Las Witkowicki i są otoczone 

obszarami oznaczonym jako lasy. Zgodnie z §2. Uchwały NR 

CXIV/1532/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 października 

2010 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego ,,Las 

w Witkowicach” celem ochrony jest zachowanie ekosystemu 

z drzewostanami grądowymi nad Bibiczanką, stanowiącego 

siedlisko chronionych, rzadkich lub zagrożonych gatunków 

roślin i zwierząt. Zgodnie z §3. w/w Uchwały na terenie 

użytku wprowadza się m,in, zakazy: 1) niszczenia, 

uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru,  

7) zmiany sposobu użytkowania ziemi. W/w zakazy 

wykluczają na terenie użytku ekologicznego lokalizowania 

obiektów wymienionych w §23 ust. 2 pkt 4 lit a-c 

(terenowych urządzeń sportowych i rekreacyjnych, placów 

zabaw, altan ogrodowych/parkowych). (…) 

 

 

 

 

 

ZP.24, ZP.19 

 

 

 

 

Ad 3. 

nieuwzględniona 

          Projekt planu uzyskał wymagane przepisami prawa 

opinie i uzgodnienia właściwych organów, w tym 

uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 

zakresie ochrony przyrody i krajobrazu. 

 

41.  41.  20.02.2023 r. […]* Uwaga dotyczy terenu oznaczonego symbolem RZ.10 

obejmującego działkę 13/26 i 12/4. 

 

1. Wnoszę o zmianę przeznaczenia powyższego terenu z 

przeznaczenia Rz (Tereny rolnicze) w ten sposób, że te 

tereny zostaną przeznaczone na ZP (Tereny zieleni 

urządzonej). Tereny te są doskonałą lokalizacją dla 

okolicznej zabudowy jednorodzinnej, gdzie w 

bezpośrednimsąsiedztwie zlokalizowany byłby park dla 

mieszkańców ul. Turowiec, ul. Koło Białuchy, ul. Nowa 

Górka, ul. Suche Łąki. 

 

Na wypadek nieuwzględnienia powyższego, składam uwagę 

alternatywną: 

2. wnoszę aby działka 13/26 została przeznaczona na ZP 

(Tereny zieleni urządzonej). Teren ten jest doskonałą 

lokalizacją dla okolicznej zabudowy jednorodzinnej, gdzie w 

bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowany byłby park dla 

mieszkańców ul. Turowiec, ul. Koło Białuchy, ul. Nowa 

Górka, ul. Suche Łąki; 

       lub 

wnoszę aby działka 12/4 została przeznaczona na ZP (Tereny 

zieleni urządzonej). Teren ten jest doskonałą lokalizacją dla 

okolicznej zabudowy jednorodzinnej, gdzie w bezpośrednim 

sąsiedztwie zlokalizowany byłby park dla mieszkańców ul. 

Turowiec, ul. Koło Białuchy, ul. Nowa Górka, ul. Suche 

Łąki. 

13/26, 

12/4 

 

obr. 30 Rz.10  nieuwzględniona Uwaga nieuwzględniona. W świetle art. 15 ust. 1 ustawy 

projekt planu jest sporządzony zgodnie z zapisami Studium, 

gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów gminy przy 

sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4 ustawy). 

Studium dla przedmiotowych terenów wyznacza kierunek 

zagospodarowania pod Tereny zieleni nieurządzonej, z 

funkcją podstawową: różnorodne formy zieleni 

nieurządzonej, lasy, grunty rolne, oznaczone symbolem ZR. 

Wyznaczone w projekcie planu Tereny zieleni urządzonej, o 

podstawowym przeznaczeniu pod publicznie dostępny park 

leśny stanowią w terenach ZR funkcję dopuszczalną (jako 

różnorodne formy zieleni urządzonej), której udział nie może 

przekroczyć 50% powierzchni wydzielonego w Studium 

terenu. W projekcie planu wzdłuż rzeki Prądnik wyznaczono 

Tereny ZP.4 - ZP.8 (o podstawowym przeznaczeniu pod 

publicznie dostępny park leśny) w oparciu o funkcję 

dopuszczalną w Studium, w ilości, na jaką pozwalają 

wskazania tego dokumentu. 

         Zatem wydzielenie większej powierzchni terenów z 

przeznaczeniem w mpzp pod publicznie dostępny park leśny 

(tzn. przeznaczenie całego obszaru ZR wydzielonego w 

Studium) byłoby niezgodne z ustaleniami Studium. 

42.  42.  20.02.2023 r. […]* 

43.  43.  20.02.2023 r. […]* 

44.  44.  20.02.2023 r. […]* 

45.  45.  17.02.2023 r. […]* 

46.  46.  20.02.2023 r. […]* 

47.  47.  20.02.2023 r. […]* 

48.  48.  20.02.2023 r. […]* 

49.  49.  20.02.2023 r. […]* 

50.  50.  20.02.2023 r. […]* 

51.  51.  20.02.2023 r. […]* 

52.  52.  20.02.2023 r. […]* 

53.  53.  20.02.2023 r. […]* 

54.  54.  20.02.2023 r. […]* 

55.  55.  20.02.2023 r. […]* 

56.  56.  20.02.2023 r. […]* 

57.  57.  20.02.2023 r. […]* 

58.  58.  20.02.2023 r. […]* 

59.  59.  20.02.2023 r. […]* 

60.  60.  20.02.2023 r. […]* 

61.  61.  20.02.2023 r. […]* 

62.  62.  20.02.2023 r. […]* 

63.  63.  20.02.2023 r. […]* 
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64.  64.  20.02.2023 r. […]* 

65.  65.  20.02.2023 r. […]* 

66.  66.  20.02.2023 r. […]* 

67.  67.  20.02.2023 r. […]* 

68.  68.  20.02.2023 r. […]* 

69.  69.  17.02.2023 […]* 

70.  70.  17.02.2023 […]* 

71.  71.  17.02.2023 […]* 

72.  72.  17.02.2023 […]* 

73.  73.  17.02.2023 […]* 

74.  74.  17.02.2023 […]* 

75.  75.  17.02.2023 […]* 

76.  76.  17.02.2023 […]* 

77.  77.  17.02.2023 […]* 

78.  78.  17.02.2023 […]* 

79.  79.  17.02.2023 […]* 

80.  80.  17.02.2023 […]* 

81.  81.  17.02.2023 […]* 

82.  82.  20.02.2023 […]* 

83.  83.  20.02.2023 r. […]* 1. Proszę o pozostawienie terenów jako rolnych zgodnie z 

dotychczasowym przeznaczeniem. (…) 

 

 

 

 

 

2. Jako alternatywę na zalesienie można z powodzeniem 

zaadaptować obszary oznaczone symbolem Rz.10, Rz.5, 

które graniczą z użytkiem ekologicznym „Dolina Prądnika”. 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 1. 

ZP.26, ZP.22, 

ZP.14, ZP.15, 

ZP.18, ZP.20 

 

 

 

Ad 2. 

Rz.10, Rz.5 

Ad 1. 

uwzględniona 

częściowo 

Ad 1. 

nieuwzględniona 

częściowo 

 

 

 

Ad 2. 

nieuwzględniona 

Ad 1. 

Uwaga uwzględniona w zakresie terenów ZP.26, ZP.22, 

ZP.14 i ZP.15. 

 

Uwaga nieuwzględniona w zakresie terenów ZP.18 i ZP.20. 

      Wyznaczone w projekcie planu Tereny ZP.18 i ZP.20 w 

obecnie obowiązującym miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego obszaru „Witkowice” 

przeznaczone są pod teren publicznej zieleni urządzonej, 

oznaczone symbolami 3.ZP i 5.ZP i zlokalizowane są w 

sąsiedztwie gruntów leśnych, dlatego w projekcie planu 

pozostawia się ich przeznaczenie pod teren zieleni urządzonej 

o podstawowym przeznaczeniu pod publicznie dostępny park 

leśny. 

 

Ad 2. Uwaga nieuwzględniona. W świetle art. 15 ust. 1 

ustawy projekt planu jest sporządzony zgodnie z zapisami 

Studium, gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów 

gminy przy sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4 

ustawy).  

       Studium dla przedmiotowych terenów wyznacza 

kierunek zagospodarowania pod Tereny zieleni 

nieurządzonej, z funkcją podstawową: różnorodne formy 

zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne, oznaczone 

symbolem ZR, w których przeznaczeniem dopuszczalnym są 

m.in. różnorodne formy zieleni urządzonej. Zgodnie ze 

Studium III.1.2 pkt 7: „W przypadku wydzielenia funkcji 

dopuszczalnej z wyznaczonej kategorii terenu, udział tej 

84.  84.  20.02.2023 r. […]* 

85.  85.  20.02.2023 r. […]* 

86.  86.  20.02.2023 r. […]* 

87.  87.  20.02.2023 r. […]* 

88.  88.  20.02.2023 r. […]* 

89.  89.  20.02.2023 r. […]* 

90.  90.  20.02.2023 r. […]* 

91.  91.  20.02.2023 r. […]* 

92.  92.  20.02.2023 r. […]* 

93.  93.  20.02.2023 r. […]* 

94.  94.  20.02.2023 r. […]* 

95.  95.  20.02.2023 r. […]* 

96.  96.  20.02.2023 r. […]* 

97.  97.  20.02.2023 r. […]* 

98.  98.  20.02.2023 r. […]* 

99.  99.  20.02.2023 r. […]* 

100.  100.  20.02.2023 r. […]* 
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101.  101.  20.02.2023 r. […]* funkcji dopuszczalnej nie może przekroczyć wielkości 50 % 

powierzchni wydzielonego terenu”. 

    W projekcie planu wzdłuż rzeki Prądnik wyznaczono 

Tereny ZP.4 - ZP.8 (o podstawowym przeznaczeniu pod 

publicznie dostępny park leśny) w oparciu o funkcję 

dopuszczalną w Studium, w ilości, na jaką pozwalają 

wskazania tego dokumentu. 

      Zatem wydzielenie większej powierzchni terenów z 

przeznaczeniem w mpzp pod publicznie dostępny park leśny 

(przeznaczenie całego obszaru ZR wydzielonego w Studium) 

byłoby niezgodne z ustaleniami Studium. 

102.  102.  20.02.2023 r. […]* 

103.  103.  20.02.2023 r. […]* 

104.  104.  20.02.2023 r. […]* 

105.  105.  20.02.2023 r. […]* 

106.  106.  20.02.2023 r. […]* 

107.  107.  20.02.2023 r. […]* 

108.  108.  20.02.2023 r. […]* 

109.  109.  20.02.2023 r. […]* 

110.  110.  20.02.2023 r. […]* 

111.  111.  20.02.2023 r. […]* 

112.  112.  20.02.2023 r. […]* 

113.  113.  20.02.2023 r. […]* 

114.  114.  20.02.2023 r. […]* 

115.  115.  20.02.2023 r. […]* 

116.  116.  20.02.2023 r. […]* 

117.  117.  20.02.2023 r. […]* 

118.  118.  20.02.2023 r. […]* 

119.  119.  20.02.2023 r. […]* 

120.  120.  20.02.2023 r. […]* 

121.  121.  20.02.2023 r. […]* 

122.  122.  20.02.2023 r. […]* 

123.  123.  20.02.2023 r. […]* 

124.  124.  20.02.2023 r. […]* 

125.  125.  20.02.2023 r. […]* 

126.  126.  20.02.2023 r. […]* 

127.  127.  20.02.2023 r. […]* 

128.  128.  20.02.2023 r. […]* 

129.  129.  20.02.2023 r. […]* 

130.  130.  20.02.2023 r. […]* 

131.  131.  20.02.2023 r. […]* 

132.  132.  20.02.2023 r. […]* 

133.  133.  17.02.2023 r. […]* 1. Wnoszę o zmianę przeznaczenia terenu KDL.6 z drogi 

klasy KDL na teren rolniczy z możliwością zalesienia (Rz). 

Zmiana ta skutkować będzie usunięciem niezgodności z 

obowiązującym MPZP ,,Dolina Prądnika”. Wnoszę zatem o 

przywrócenie stanu zawartego w MPZP ,,Dolina Prądnika”. 

 

2. Z uwagi na dokonane usunięcie drogi biegnącej wzdłuż 

- - Ad 1. 

KDL.6 

 

 

 

 

Ad 2. 

 Ad 1. 

nieuwzględniona 

Ad 2. 

nieuwzględniona 

Ad 3a. 

nieuwzględniona 

Ad 3b. 

Ad 1, Ad 2, Ad 3a, Ad 4. Uwaga nieuwzględniona. 

Wyznaczenie ul. Głogowej jako Terenu drogi publicznej 

klasy lokalnej (KDL.6) ma na celu poprawę obsługi 

komunikacyjnej tej części miasta, w tym zapewnienie 

powiązania układu drogowego objętego planem miejscowym 

z układem poza jego granicami.  

        Droga KDZ jest istotnym elementem układu 

134.  134.  17.02.2023 r. […]* 

135.  135.  17.02.2023 r. […]* 

136.  136.  17.02.2023 r. […]* 

137.  137.  17.02.2023 r. […]* 
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138.  138.  17.02.2023 r. […]* nasypu kolejowego KK(TZ), przebiegającej od ul. Łukasza 

Górnickiego w kierunku zachodnim, wnoszę o przywrócenie 

klasy ul. Łukasza Górnickiego do KDL. W obecnie 

planowanym układzie droga oznaczona w MPZP ,,Las 

Witkowicki” jako klasy KDZ będzie kontynuowana jako 

KDL.1 w obowiązującym MPZP ,,Siewna". (…) 

 

3. W konsekwencji powyższego wnoszę: 

a) o anulowanie aprecjacji kategorii drogi KDD do KDL (ul. 

Głogowa, oznaczona jako teren KDD.4 na MPZP ,,Dolina 

Prądnika”), 

b) o ustalenie linii rozgraniczającej terenu ul. Głogowej na 

odcinku od ul. Turowiec do ul. Łukasza Górnickiego od 

strony wschodniej na przebiegającą w odległości 0,5 m od 

zewnętrznej krawędzi chodnika ww. ulicy. 

 

4. Wnoszę o zmianę klasyfikacji terenu KDZ.2 na Rz, z 

uwagi na utratę znaczenia tego terenu w komunikacji, co 

wynika z obowiązującego Studium Uwarunkowań i 

Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 

Krakowa. (…) 

 

 

KDZ.1 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 3. 

KDL.6 

 

Ad 4. 

KDZ.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nieuwzględniona 

Ad 4. 

nieuwzględniona 

komunikacyjnego miasta. Przebieg drogi został przesądzony 

w innych obowiązujących miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego. W związku z powyższym 

utrzymuje się ustaloną w projekcie planu klasę odcinków 

drogi KDZ.1 i KDZ.2 i ich przebieg. 

Układ komunikacyjny został zaprojektowany prawidłowo, 

uzyskał wymagane przepisami prawa opinie i uzgodnienia 

właściwych organów, w tym otrzymał uzgodnienie zarządcy 

dróg publicznych (ZDMK) w zakresie rozwoju sieci 

drogowej na obszarze objętym planem. 

         Wyjaśnia się dodatkowo, że tekst Studium stanowi: 

„Ustalanie w planie miejscowym przeznaczenia terenu pod 

tereny infrastruktury technicznej oraz tereny komunikacji 

(drogi lokalne, dojazdowe, wewnętrzne, trasy i przystanki 

komunikacji szynowej (w tym metro), miejsca postojowe i 

garaże podziemne) jest zgodne z każdą z wyznaczonych w 

studium funkcji zagospodarowania terenów, ustaloną dla 

obszarów w poszczególnych strukturalnych jednostkach 

urbanistycznych”. 

 

Ad 3b. Uwaga nieuwzględniona. Linie rozgraniczające 

Terenu KDL.6 po stronie wschodniej na wnioskowanym 

odcinku (od ul. Turowiec do ul. Ł. Górnickiego) zostały 

wyznaczone z uwzględnieniem granic działek ewidencyjnych 

i stanem własności, zgodnie z użytkiem gruntowym. 

139.  139.  17.02.2023 r. […]* 

140.  140.  17.02.2023 r. […]* 

141.  141.  17.02.2023 r. […]* 

142.  142.  17.02.2023 r. […]* 

143.  143.  17.02.2023 r. […]* 

144.  144.  17.02.2023 r. […]* 

145.  145.  17.02.2023 r. […]* 

146.  146.  17.02.2023 r. […]* 

147.  147.  17.02.2023 r. […]* 

148.  148.  17.02.2023 r. […]* 

149.  149.  17.02.2023 r. […]* 

150.  150.  17.02.2023 r. […]* 

151.  151.  17.02.2023 r. […]* 

152.  152.  17.02.2023 r. […]* 

153.  153.  17.02.2023 r. […]* 

154.  154.  17.02.2023 r. […]* 

155.  155.  17.02.2023 r. […]* 

156.  156.  17.02.2023 r. […]* 

157.  157.  17.02.2023 r. […]* 

158.  158.  20.02.2023 r. […]* 

159.  159.  17.02.2023 r. […]* 

160.  160.  17.02.2023 r. […]* 

161.  161.  17.02.2023 r. […]* 

162.  162.  17.02.2023 r. […]* 

163.  163.  17.02.2023 r. […]* 

164.  164.  17.02.2023 r. […]* 

165.  165.  17.02.2023 r. […]* 

166.  166.  17.02.2023 r. […]* 

167.  167.  17.02.2023 r. […]* 

168.  168.  17.02.2023 r. […]* 

169.  169.  17.02.2023 r. […]* 

170.  170.  17.02.2023 r. […]* 

171.  171.  17.02.2023 r. […]* 

172.  172.  17.02.2023 r. […]* 

173.  173.  17.02.2023 r. […]* 

174.  174.  17.02.2023 r. […]* 
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175.  175.  17.02.2023 r. […]* 

176.  176.  17.02.2023 r. […]* 

177.  177.  17.02.2023 r. […]* 

178.  178.  17.02.2023 r. […]* 

179.  179.  17.02.2023 r. […]* 

180.  180.  17.02.2023 r. […]* 

181.  181.  17.02.2023 r. […]* 

182.  182.  17.02.2023 r. […]* 

183.  183.  17.02.2023 r. […]* 

184.  184.  17.02.2023 r. […]* 

185.  185.  17.02.2023 r. […]* 

186.  186.  17.02.2023 r. […]* 

187.  187.  17.02.2023 r. […]* 

188.  188.  17.02.2023 r. […]* 

189.  189.  17.02.2023 r. […]* 

190.  190.  17.02.2023 r. […]* 

191.  191.  17.02.2023 r. […]* 

192.  192.  17.02.2023 r. […]* 

193.  193.  17.02.2023 r. […]* 

194.  194.  17.02.2023 r. […]* 

195.  195.  17.02.2023 r. […]* 

196.  196.  17.02.2023 r. […]* 

197.  197.  17.02.2023 r. […]* 

198.  198.  17.02.2023 r. […]* 

199.  199.  17.02.2023 r. […]* 

200.  200.  17.02.2023 r. […]* 

201.  201.  17.02.2023 r. […]* 

202.  202.  17.02.2023 r. […]* 

203.  203.  17.02.2023 r. […]* 

204.  204.  17.02.2023 r. […]* 

205.  205.  17.02.2023 r. […]* 

206.  206.  17.02.2023 r. […]* 

207.  207.  17.02.2023 r. […]* 

208.  208.  17.02.2023 r. […]* 

209.  209.  17.02.2023 r. […]* 

210.  210.  17.02.2023 r. […]* 

211.  211.  17.02.2023 r. […]* 
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212.  212.  17.02.2023 r. […]* 

213.  213.  17.02.2023 r. […]* 

214.  214.  17.02.2023 r. […]* 

215.  215.  17.02.2023 r. […]* 

216.  216.  17.02.2023 r. […]* 

217.  217.  17.02.2023 r. […]* 

218.  218.  17.02.2023 r. […]* 

219.  219.  17.02.2023 r. […]* 

220.  220.  17.02.2023 r. […]* 

221.  221.  17.02.2023 r. […]* 

222.  222.  17.02.2023 r. […]* 

223.  223.  17.02.2023 r. […]* 

224.  224.  17.02.2023 r. […]* 

225.  225.  17.02.2023 r. […]* 

226.  226.  17.02.2023 r. […]* 

227.  227.  17.02.2023 r. […]* 

228.  228.  17.02.2023 r. […]* 

229.  229.  17.02.2023 r. […]* 

230.  230.  17.02.2023 r. […]* 

231.  231.  17.02.2023 r. […]* 

232.  232.  17.02.2023 r. […]* 

233.  233.  17.02.2023 r. […]* 

234.  234.  17.02.2023 r. […]* 

235.  235.  17.02.2023 r. […]* 

236.  236.  17.02.2023 r. […]* 

237.  237.  17.02.2023 r. […]* 

238.  238.  17.02.2023 r. […]* 

239.  239.  17.02.2023 r. […]* 

240.  240.  17.02.2023 r. […]* 

241.  241.  17.02.2023 r. […]* 

242.  242.  17.02.2023 r. […]* 

243.  243.  17.02.2023 r. […]* 

244.  244.  17.02.2023 r. […]* 

245.  245.  17.02.2023 r. […]* 

246.  246.  17.02.2023 r. […]* 

247.  247.  17.02.2023 r. […]* 

248.  248.  17.02.2023 r. […]* 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

249.  249.  17.02.2023 r. […]* 

250.  250.  17.02.2023 r. […]* 

251.  251.  17.02.2023 r. […]* 

252.  252.  17.02.2023 r. […]* 

253.  253.  17.02.2023 r. […]* 

254.  254.  17.02.2023 r. […]* 

255.  255.  17.02.2023 r. […]* 

256.  256.  17.02.2023 r. […]* 

257.  257.  17.02.2023 r. […]* 

258.  258.  17.02.2023 r. […]* 

259.  259.  17.02.2023 r. […]* 

260.  260.  17.02.2023 r. […]* 

261.  261.  17.02.2023 r. […]* 

262.  262.  17.02.2023 r. […]* 

263.  263.  17.02.2023 r. […]* 

264.  264.  17.02.2023 r. […]* 

265.  265.  17.02.2023 r. […]* 

266.  266.  17.02.2023 r. […]* 

267.  267.  17.02.2023 r. […]* 

268.  268.  17.02.2023 r. […]* 

269.  269.  17.02.2023 r. […]* 

270.  270.  17.02.2023 r. […]* 

271.  271.  17.02.2023 r. […]* 

272.  272.  17.02.2023 r. […]* 

273.  273.  17.02.2023 r. […]* 

274.  274.  17.02.2023 r. […]* 

275.  275.  17.02.2023 r. […]* 

276.  276.  17.02.2023 r. […]* 

277.  277.  17.02.2023 r. […]* 

278.  278.  17.02.2023 r. […]* 

279.  279.  17.02.2023 r. […]* 

280.  280.  17.02.2023 r. […]* 

281.  281.  17.02.2023 r. […]* 

282.  282.  17.02.2023 r. […]* 

283.  283.  17.02.2023 r. […]* 

284.  284.  17.02.2023 r. […]* 

285.  285.  17.02.2023 r. […]* 
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286.  286.  17.02.2023 r. […]* 

287.  287.  17.02.2023 r. […]* 

288.  288.  17.02.2023 r. […]* 

289.  289.  17.02.2023 r. […]* 

290.  290.  17.02.2023 r. […]* 

291.  291.  17.02.2023 r. […]* 

292.  292.  17.02.2023 r. […]* 

293.  293.  17.02.2023 r. […]* 

294.  294.  17.02.2023 r. […]* 

295.  295.  17.02.2023 r. […]* 

296.  296.  17.02.2023 r. […]* 

297.  297.  17.02.2023 r. […]* 

298.  298.  17.02.2023 r. […]* 

299.  299.  17.02.2023 r. […]* 

300.  300.  17.02.2023 r. […]* 

301.  301.  17.02.2023 r. […]* 

302.  302.  17.02.2023 r. […]* 

303.  303.  17.02.2023 r. […]* 

304.  304.  17.02.2023 r. […]* 

305.  305.  17.02.2023 r. […]* 

306.  306.  17.02.2023 r. […]* 

307.  307.  17.02.2023 r. […]* 

308.  308.  17.02.2023 r. […]* 

309.  309.  17.02.2023 r. […]* 

310.  310.  17.02.2023 r. […]* 

311.  311.  17.02.2023 r. […]* 

312.  312.  17.02.2023 r. […]* 

313.  313.  17.02.2023 r. […]* 

314.  314.  17.02.2023 r. […]* 

315.  315.  17.02.2023 

 

20.02.2023 

[…]*  w imieniu 

Stowarzyszenia 

Przyjaciół Witkowic 

(złożono 3 pisma) 

 

Do uwagi dołączono 

„Obywatelską listę 

mieszkańców 

popierających 

stanowisko 

Stowarzyszenia 

Przyjaciół Witkowic 

w sprawie uwag do 
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projektu mpzp „Las 

Witkowicki” 

316.  316.  17.02.2023 […]*  (…) Wnosi o: 

1. zmianę przeznaczenia terenu rolniczego oznaczonego 

jako Rz.10 na teren zieleni urządzonej ZP. Teren ten w 

proponowanych zmianach w mpzp obszaru ,,Las 

Witkowicki" ze wszystkich stron (poza istniejącymi 

obszarami zabudowy mieszkaniowej) otoczony jest 

terenami zieleni urządzonej: ZP.6, ZP.5, ZP.7, ZP.9 i 

ZPf.2. Tak wyizolowana 'wyspa' terenu rolniczego stanowi 

kuriozalną propozycję, sprzeczną z koncepcją istniejącego 

MPZP ,,Las Witkowicki" i stwarzającą możliwość 

zabudowy. 

 

2. zmianę przeznaczenia terenu KDL.6 z drogi klasy KDL 

na teren zieleni urządzonej ZP. Zmiana ta skutkować 

będzie usunięciem niezgodności z obowiązującym MPZP 

,,Dolina Prądnika". Wnoszę zatem o przywrócenie stanu 

zawartego w MPZP ,,Dolina Prądnika", gdzie przedłużenie 

drogi KDL6 od skrzyżowania ul. Głogowej z ul. Turowiec 

do ul. Zielone Wzgórze w ogóle nie występuje. 

 

3. Z uwagi na dokonane usunięcie drogi biegnącej wzdłuż 

nasypu kolejowego KK(TZ), przebiegającej od ul. Łukasza 

Górnickiego w kierunku zachodnim, wnoszę o 

przywrócenie klasy ul. Łukasza Górnickiego do KDL. 

W obecnie planowanym układzie droga oznaczona w 

MPZP ,,Las Witkowicki" jako klasy KDZ będzie 

kontynuowana jako KDL.1 w obowiązującym MPZP 

,,Siewna". Ta oczywista niekonsekwencja powinna zostać 

sprostowana. 

 

4. W konsekwencji powyższego: 

a) o anulowanie aprecjacji kategorii drogi KDD do 

KDL (ul. Głogowa, oznaczona jako teren KDD.4 na 

mpzp ,,Dolina Prądnika”, 

b) o ustalenie linii rozgraniczającej terenu ul. Głogowej 

na odcinku od ul. Turowiec do ul. Łukasza Górnickiego 

od strony wschodniej na przebiegającą w odległości 0,5 

m od zewnętrznej krawędzi chodnika ww. ulicy. 

 

5. zmianę klasyfikacji teren KDZ.2 na Rz, z uwagi na 

utratę znaczenia tego terenu w komunikacji, co wynika z 

obowiązującego Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa. 

Zmiana ta została uwidoczniona na karcie K4, gdzie droga 

ta została usunięta w całości, oraz karcie K1, gdzie droga 

ta kończy się nagle w rejonie skrzyżowania 

ul. Ł. Górnickiego z ul. Dożynkową i nie została w całości 

usunięta najprawdopodobniej wskutek omyłki 

w sporządzaniu mapy K1. 

   

 

 

Rz.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KDL.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KDZ.1 

 

 

 

 

 

 

KDL.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

KDZ.2 

 

 Ad 1. 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 2. 

nieuwzględniona 

Ad 3. 

nieuwzględniona 

Ad 4. 

nieuwzględniona 

Ad 5. 

nieuwzględniona 

 

 

Ad 1. Uwaga nieuwzględniona. W świetle art. 15 ust. 1 

ustawy projekt planu jest sporządzony zgodnie z zapisami 

Studium, gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów 

gminy przy sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4 

ustawy).  

       Studium dla przedmiotowych terenów wyznacza 

kierunek zagospodarowania pod Tereny zieleni 

nieurządzonej, z funkcją podstawową: różnorodne formy 

zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne, oznaczone 

symbolem ZR, w których przeznaczeniem dopuszczalnym są 

m.in. różnorodne formy zieleni urządzonej. Zgodnie ze 

Studium III.1.2 pkt 7: „W przypadku wydzielenia funkcji 

dopuszczalnej z wyznaczonej kategorii terenu, udział tej 

funkcji dopuszczalnej nie może przekroczyć wielkości 50 % 

powierzchni wydzielonego terenu”. 

    W projekcie planu wzdłuż rzeki Prądnik wyznaczono 

Tereny ZP.4 - ZP.8 (o podstawowym przeznaczeniu pod 

publicznie dostępny park leśny) w oparciu o funkcję 

dopuszczalną w Studium, w ilości, na jaką pozwalają 

wskazania tego dokumentu. 

      Zatem wydzielenie większej powierzchni terenów 

z przeznaczeniem w mpzp pod publicznie dostępny park 

leśny (przeznaczenie całego obszaru ZR wydzielonego w 

Studium) byłoby niezgodne z ustaleniami Studium. 

      Wyjaśnia się dodatkowo, że projekt planu nie dopuszcza 

możliwości zabudowy na terenach Rz. 

 

Ad 2, Ad 3, Ad 4a, Ad 5. Uwaga nieuwzględniona. 

Wyznaczenie ul. Głogowej jako Terenu drogi publicznej 

klasy lokalnej (KDL.6) ma na celu poprawę obsługi 

komunikacyjnej tej części miasta, w tym zapewnienie 

powiązania układu drogowego objętego planem miejscowym 

z układem poza jego granicami.  

        Droga KDZ jest istotnym elementem układu 

komunikacyjnego miasta. Przebieg drogi został przesądzony 

w innych obowiązujących miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego. W związku z powyższym 

utrzymuje się ustaloną w projekcie planu klasę odcinków 

drogi KDZ.1 i KDZ.2 i ich przebieg. 

Układ komunikacyjny został zaprojektowany prawidłowo, 

uzyskał wymagane przepisami prawa opinie i uzgodnienia 

właściwych organów, w tym otrzymał uzgodnienie zarządcy 

dróg publicznych (ZDMK) w zakresie rozwoju sieci 

drogowej na obszarze objętym planem. 

         Wyjaśnia się dodatkowo, że tekst Studium stanowi: 

„Ustalanie w planie miejscowym przeznaczenia terenu pod 

tereny infrastruktury technicznej oraz tereny komunikacji 

(drogi lokalne, dojazdowe, wewnętrzne, trasy i przystanki 

komunikacji szynowej (w tym metro), miejsca postojowe i 

garaże podziemne) jest zgodne z każdą z wyznaczonych w 

studium funkcji zagospodarowania terenów, ustaloną dla 

obszarów w poszczególnych strukturalnych jednostkach 

urbanistycznych”. 

Ad 4b. Uwaga nieuwzględniona. Linie rozgraniczające 

Terenu KDL.6 po stronie wschodniej na wnioskowanym 

odcinku (od ul. Turowiec do ul. Ł. Górnickiego) zostały 

wyznaczone z uwzględnieniem granic działek ewidencyjnych 

i stanem własności, zgodnie z użytkiem gruntowym. 
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317.  317.  20.02.2023 r. […]* Wnoszę o pozostawienie terenów jako rolnych, zgodnie z 

dotychczasowym przeznaczeniem. (…) 

- - ZP.26, ZP.22, 

ZP.14, ZP.15, 

ZP.18, ZP.20 

 

uwzględniona 

częściowo 

nieuwzględniona 

częściowo 

Uwaga uwzględniona w zakresie terenów ZP.26, ZP.22, 

ZP.14 i ZP.15. 

 

Uwaga nieuwzględniona w zakresie terenów ZP.18 i ZP.20. 

Wyznaczone w projekcie planu Tereny ZP.18 i ZP.20 w 

obecnie obowiązującym miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego obszaru „Witkowice” 

przeznaczone są pod teren publicznej zieleni urządzonej, 

oznaczone symbolami 3.ZP i 5.ZP i zlokalizowane są w 

sąsiedztwie gruntów leśnych, dlatego w projekcie planu 

pozostawia się ich przeznaczenie pod teren zieleni urządzonej 

o podstawowym przeznaczeniu pod publicznie dostępny park 

leśny. 

318.  318.  20.02.2023 r. […]* 

319.  319.  20.02.2023 r. […]* 

320.  320.  20.02.2023 r. […]* 

321.  321.  20.02.2023 r. […]* 

322.  322.  20.02.2023 r. […]* 

323.  323.  20.02.2023 r. […]* 

324.  324.  20.02.2023 r. […]* 

325.  325.  20.02.2023 r. […]* 

326.  326.  20.02.2023 r. […]* 

327.  327.  20.02.2023 r. […]* 1. Wnosimy o zmianę oznaczenia terenu Rz.10 na ZP. 

 

2. Wnosimy o zmianę oznaczenia terenu Rz.5 na ZP. 

 

3. Wnosimy o zmianę oznaczenia terenu Rz.3 na ZP. 

 

4. Wnosimy o zmianę oznaczenia terenu Rz.1 na ZP. 

 

5. Wnosimy o zmianę przeznaczenia terenu KDL.6 z drogi 

klasy KDL na teren rolniczy z możliwością zalesienia (Rz). 

Zmiana ta skutkować będzie usunięciem niezgodności  

z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa.  

W Studium ul. Głogowa kończy się przy skrzyżowaniu z ul. 

Turowiec i nie jest kontynuowana w kierunku ul. Zielone 

Wzgórze. Fakt ten jest utrzymany w obowiązującym MPZP 

„Dolina Prądnika”. Wnosimy zatem o przywrócenie stanu 

zawartego w obowiązującym Studium i MPZP „Dolina 

Prądnika”. 

 

6. Z uwagi na dokonane usunięcie drogi biegnącej wzdłuż 

nasypu kolejowego KK(TZ), przebiegającej od ul. Łukasza 

Górnickiego w kierunku zachodnim, wnosimy o 

przywrócenie klasy ul. Łukasza Górnickiego do KDL. W 

obecnie planowanym układzie droga oznaczona w MPZP 

,,Las Witkowicki" jako klasy KDZ będzie kontynuowana 

jako KDL.1 w obowiązującym MPZP ,,Siewna". Ta 

oczywista niekonsekwencja powinna zostać sprostowana. 

 

7. W konsekwencji powyższego, wnosimy: 

a) o anulowanie aprecjacji kategorii drogi KDD do KDL (ul. 

Głogowa, oznaczona jako teren KDD.4 na MPZP ,,Dolina 

Prądnika”, 

 

b) o ustalenie linii rozgraniczającej terenu ul. Głogowej na 

odcinku od ul. Turowiec do ul. Łukasza Górnickiego od 

strony wschodniej na przebiegającą w odległości 0,5 m od 

zewnętrznej krawędzi chodnika ww. ulicy. 

 

8. Wnosimy o zmianę klasyfikacji teren KDZ.2 na Rz, z 

uwagi na utratę znaczenia tego terenu w komunikacji, co 

wynika z obowiązującego Studium Uwarunkowań i 

Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 

Krakowa. (…) 

  Ad 1. 

Rz.10  

 

Ad 2. 

Rz.5 

 

Ad 3. 

Rz.3 

 

Ad 4. 

Rz.1 

 

Ad 5. 

KDL.6 

 

Ad 6. 

KDZ.1 

 

Ad 7. 

KDL.6 

 

Ad 8. 

KDZ.2 

 Ad 1. 

nieuwzględniona 

Ad 2. 

nieuwzględniona 

Ad 3. 

nieuwzględniona 

Ad 4. 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 5. 

nieuwzględniona 

Ad 6. 

nieuwzględniona 

Ad 7. 

nieuwzględniona 

Ad 8. 

nieuwzględniona 

 

Ad 1, Ad 2, Ad 3, Ad 4. Uwaga nieuwzględniona. W świetle 

art. 15 ust. 1 ustawy projekt planu jest sporządzony zgodnie z 

zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium są wiążące dla 

organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych (art. 

9 ust. 4 ustawy).  

       Studium dla przedmiotowych terenów wyznacza 

kierunek zagospodarowania pod Tereny zieleni 

nieurządzonej, z funkcją podstawową: różnorodne formy 

zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne, oznaczone 

symbolem ZR, w których przeznaczeniem dopuszczalnym są 

m.in. różnorodne formy zieleni urządzonej. Zgodnie ze 

Studium III.1.2 pkt 7: „W przypadku wydzielenia funkcji 

dopuszczalnej z wyznaczonej kategorii terenu, udział tej 

funkcji dopuszczalnej nie może przekroczyć wielkości 50 % 

powierzchni wydzielonego terenu”. 

    W projekcie planu wzdłuż rzeki Prądnik wyznaczono 

Tereny ZP.4 - ZP.8 (o podstawowym przeznaczeniu pod 

publicznie dostępny park leśny) w oparciu o funkcję 

dopuszczalną w Studium, w ilości, na jaką pozwalają 

wskazania tego dokumentu. 

      Zatem wydzielenie większej powierzchni terenów z 

przeznaczeniem w mpzp pod publicznie dostępny park leśny 

(przeznaczenie całego obszaru ZR wydzielonego w Studium) 

byłoby niezgodne z ustaleniami Studium. 

      Wyjaśnia się dodatkowo, że projekt planu nie dopuszcza 

możliwości zabudowy na terenach Rz. 

 

Ad 5, Ad 6, Ad 7a, Ad 8. Uwaga nieuwzględniona. 

Wyznaczenie ul. Głogowej jako Terenu drogi publicznej 

klasy lokalnej (KDL.6) ma na celu poprawę obsługi 

komunikacyjnej tej części miasta, w tym zapewnienie 

powiązania układu drogowego objętego planem miejscowym 

z układem poza jego granicami.  

        Droga KDZ jest istotnym elementem układu 

komunikacyjnego miasta. Przebieg drogi został przesądzony 

w innych obowiązujących miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego. W związku z powyższym 

utrzymuje się ustaloną w projekcie planu klasę odcinków 

drogi KDZ.1 i KDZ.2 i ich przebieg. 

Układ komunikacyjny został zaprojektowany prawidłowo, 

uzyskał wymagane przepisami prawa opinie i uzgodnienia 

właściwych organów, w tym otrzymał uzgodnienie zarządcy 

dróg publicznych (ZDMK) w zakresie rozwoju sieci 

drogowej na obszarze objętym planem. 

328.  328.  20.02.2023 r. […]* 

329.  329.  20.02.2023 r. […]* 

330.  330.  20.02.2023 r. […]* 

331.  331.  20.02.2023 r. […]* 

332.  332.  20.02.2023 r. […]* 

333.  333.  20.02.2023 r. […]* 

334.  334.  20.02.2023 r. […]* 

335.  335.  20.02.2023 r. […]* 

336.  336.  20.02.2023 r. […]* 

337.  337.  20.02.2023 r. […]* 

338.  338.  20.02.2023 r. […]* 

339.  339.  20.02.2023 r. […]* 
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         Wyjaśnia się dodatkowo, że tekst Studium stanowi: 

„Ustalanie w planie miejscowym przeznaczenia terenu pod 

tereny infrastruktury technicznej oraz tereny komunikacji 

(drogi lokalne, dojazdowe, wewnętrzne, trasy i przystanki 

komunikacji szynowej (w tym metro), miejsca postojowe i 

garaże podziemne) jest zgodne z każdą z wyznaczonych w 

studium funkcji zagospodarowania terenów, ustaloną dla 

obszarów w poszczególnych strukturalnych jednostkach 

urbanistycznych”. 

 

Ad 7b. Uwaga nieuwzględniona. Linie rozgraniczające 

Terenu KDL.6 po stronie wschodniej na wnioskowanym 

odcinku (od ul. Turowiec do ul. Ł. Górnickiego) zostały 

wyznaczone z uwzględnieniem granic działek ewidencyjnych 

i stanem własności, zgodnie z użytkiem gruntowym. 

340.  340.  20.02.2023 r. […]* 1.Nie zgadzam się z poszerzeniem obecnego terenu Lasu 

Witkowickiego o nowe obszary. Wnoszę o pozostawienie 

terenów jako rolniczych, zgodnie z dotychczasowym 

przeznaczeniem. (…) 

 

2. Jeśli Państwo muszą jednak cokolwiek zalesić to proszę 

posłuchać głosu okolicznych mieszkańców, którzy wręcz 

domagają się zalesiania działek przy ulicy Głogowej 

126102_9.0030.13/26 oraz 126102_9.0030.12/4. (…) 

- 

 

 

 

 

Ad 2. 

13/26 

12/4 

 

- 

 

 

 

 

Ad 2. 

obr. 30 

Krowodrza 

Ad 1. 

ZP.26, ZP.22, 

ZP.14, ZP.15 

 

 

Ad 2. 

Rz.10, ZP.8, 

KDL.6, 

KDZ.1 

Ad 1. 

uwzględniona 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 2. 

nieuwzględniona 

 

Ad 2. Uwaga nieuwzględniona. W świetle art. 15 ust. 1 

ustawy projekt planu jest sporządzony zgodnie z zapisami 

Studium, gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów 

gminy przy sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4 

ustawy). Studium dla działek, których dotyczy pkt 2 uwagi, 

wyznacza kierunek zagospodarowania pod Tereny zieleni 

nieurządzonej, z funkcją podstawową: różnorodne formy 

zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne, oznaczone 

symbolem ZR. Wyznaczone w projekcie planu Tereny zieleni 

urządzonej, o podstawowym przeznaczeniu pod publicznie 

dostępny park leśny stanowią w terenach ZR funkcję 

dopuszczalną (jako różnorodne formy zieleni urządzonej), 

której udział nie może przekroczyć 50% powierzchni 

wydzielonego w Studium terenu. W projekcie planu wzdłuż 

rzeki Prądnik wyznaczono Tereny ZP.4 - ZP.8 (o 

podstawowym przeznaczeniu pod publicznie dostępny park 

leśny) w oparciu o funkcję dopuszczalną w Studium, w ilości, 

na jaką pozwalają wskazania tego dokumentu. 

         Zatem wydzielenie większej powierzchni terenów z 

przeznaczeniem w mpzp pod publicznie dostępny park leśny 

(tzn. przeznaczenie całego obszaru ZR wydzielonego w 

Studium) byłoby niezgodne z ustaleniami Studium. 

341.  341.  20.02.2023 r. […]* 

342.  342.  20.02.2023 r. […]* 

343.  343.  20.02.2023 r. […]* Wnoszę o nie zmienianie przeznaczenia ww. terenów,  

o pozostawienie ich przeznaczenia w dotychczasowej formie. 

(…) 

- - ZP.15, ZP.14, 

ZP.22, ZP.24, 

ZP.26 

uwzględniona 

częściowo 

nieuwzględniona 

częściowo 

Uwaga uwzględniona w zakresie terenów ZP.15, ZP.14, 

ZP.22 i ZP.26. 

 

Uwaga nieuwzględniona w zakresie terenu ZP.24. 

      Wyznaczony w projekcie planu Teren ZP.24 w obecnie 

obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Witkowice” przeznaczone jest pod 

teren publicznej zieleni urządzonej, oznaczony symbolami 

7.ZP i zlokalizowany jest w sąsiedztwie gruntów leśnych, 

dlatego w projekcie planu pozostawia się jego przeznaczenie 

pod teren zieleni urządzonej o podstawowym przeznaczeniu 

pod publicznie dostępny park leśny. 

344.  344.  20.02.2023 r. […]* 

345.  345.  20.02.2023 r. […]* 

346.  346.  20.02.2023 r. […]* 

347.  347.  20.02.2023 r. […]* 

348.  348.  20.02.2023 r. […]* 

349.  349.  20.02.2023 r. […]* 

350.  350.  17.02.2023 r. […]* 

351.  351.  17.02.2023 r. […]* 

352.  352.  20.02.2023 r. […]* Wnoszę o pozostawienie terenów jako rolnych, zgodnie z 

dotychczasowym przeznaczeniem. (…) 

- - ZP.15, ZP.14, 

ZP.22, ZP.26 

uwzględniona 

 

  

353.  353.  20.02.2023 r. […]* 

354.  354.  20.02.2023 r. […]* 

355.  355.  20.02.2023 r. […]* 

356.  356.  20.02.2023 r. […]* 
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357.  357.  20.02.2023 r. […]* 

358.  358.  20.02.2023 r. […]* 

359.  359.  20.02.2023 r. […]* 

360.  360.  20.02.2023 r. […]* 

361.  361.  20.02.2023 r. […]* 

362.  362.  20.02.2023 r. […]* 

363.  363.  20.02.2023 r. […]* 

364.  364.  20.02.2023 r. […]* 

365.  365.  20.02.2023 r. […]* 

366.  366.  20.02.2023 r. […]* 

367.  367.  20.02.2023 r. […]* 

368.  368.  20.02.2023 r. […]* 

369.  369.  20.02.2023 r. […]* 

370.  370.  20.02.2023 r. […]* 

371.  371.  20.02.2023 r. […]* 

372.  372.  20.02.2023 r. […]* 

373.  373.  20.02.2023 r. […]* 

374.  374.  20.02.2023 r. […]* 

375.  375.  20.02.2023 r. […]* 

376.  376.  20.02.2023 r. […]* 

377.  377.  20.02.2023 r. […]* 

378.  378.  20.02.2023 r. […]* 

379.  379.  20.02.2023 r. […]* 

380.  380.  20.02.2023 r. […]* 

381.  381.  20.02.2023 r. […]* 

382.  382.  20.02.2023 r. […]* 

383.  383.  20.02.2023 r. […]* 

384.  384.  17.02.2023 r. […]* 

385.  385.  14.02.2023 r. […]* 

386.  386.  20.02.2023 r. […]* 

387.  387.  20.02.2023 r. […]* 

388.  388.  20.02.2023 r. […]* 

389.  389.  20.02.2023 r. […]* 

390.  390.  20.02.2023 r. […]* 

391.  391.  20.02.2023 r. […]* 

392.  392.  20.02.2023 r. […]* 

393.  393.  20.02.2023 r. […]* 
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394.  394.  20.02.2023 r. […]* 

395.  395.  20.02.2023 r. […]* 

396.  396.  20.02.2023 r. […]* 

397.  397.  20.02.2023 r. […]* 

398.  398.  17.02.2023 r. […]* Wnoszę o pozostawienie terenów jako rolnych, zgodnie z 

dotychczasowym przeznaczeniem. (…) 

- - ZP.26, ZP.15 uwzględniona 

 

  

399.  399.  17.02.2023 r. […]* 

400.  400.  17.02.2023 r. […]* 

401.  401.  17.02.2023 r. […]* 

402.  402.  17.02.2023 r. […]* 

403.  403.  17.02.2023 r. […]* 

404.  404.  20.02.2023 r. […]* Nie zgadzam się z poszerzeniem obecnego terenu Lasu 

Witkowickiego o nowe obszary. Wnoszę o pozostawienie 

terenów jako rolnych, zgodnie z dotychczasowym 

przeznaczeniem. (…) 

- - ZP.26, ZP.22, 

ZP.14, ZP.15 

uwzględniona 

 

  

405.  405.  20.02.2023 r. […]* 

406.  406.  20.02.2023 r. […]* 

407.  407.  20.02.2023 r. […]* 

408.  408.  20.02.2023 r. […]* 

409.  409.  20.02.2023 r. […]* 

410.  410.  20.02.2023 r. […]* 

411.  411.  20.02.2023 r. […]* 

412.  412.  20.02.2023 r. […]* 

413.  413.  20.02.2023 r. […]* 

414.  414.  20.02.2023 r. […]* 

415.  415.  20.02.2023 r. […]* 

416.  416.  20.02.2023 r. […]* 

417.  417.  20.02.2023 r. […]* 

418.  418.  20.02.2023 r. […]* 

419.  419.  20.02.2023 r. […]* 

420.  420.  20.02.2023 r. […]* 

421.  421.  20.02.2023 r. […]* 

422.  422.  20.02.2023 r. […]* 

423.  423.  20.02.2023 r. […]* 

424.  424.  20.02.2023 r. […]* 

425.  425.  20.02.2023 r. […]* 

426.  426.  17.02.2023 r. […]* 

427.  427.  20.02.2023 r. […]* 

428.  428.  17.02.2023 r. […]* 

429.  429.  17.02.2023 r. […]* 

430.  430.  17.02.2023 r. […]* 
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431.  431.  17.02.2023 r. […]* 

432.  432.  17.02.2023 r. […]* 

433.  433.  17.02.2023 r. […]* 

434.  434.  17.02.2023 r. […]* 

435.  435.  17.02.2023 r. […]* 

436.  436.  17.02.2023 r. […]* 

437.  437.  17.02.2023 r. […]* 

438.  438.  17.02.2023 r. […]* 

439.  439.  17.02.2023 r. […]* 

440.  440.  17.02.2023 r. […]* 

441.  441.  17.02.2023 r. […]* 

442.  442.  17.02.2023 r. […]* 

443.  443.  17.02.2023 r. […]* 

444.  444.  17.02.2023 r. […]* 

445.  445.  17.02.2023 r. […]* 

446.  446.  17.02.2023 r. […]* 

447.  447.  17.02.2023 r. […]* 

448.  448.  17.02.2023 r. […]* 

449.  449.  17.02.2023 r. […]* 

450.  450.  17.02.2023 r. […]* 

451.  451.  17.02.2023 r. […]* 

452.  452.  17.02.2023 r. […]* 

453.  453.  17.02.2023 r. […]* 

454.  454.  17.02.2023 r. […]* 

455.  455.  17.02.2023 r. […]* 

456.  456.  17.02.2023 r. […]* 

457.  457.  17.02.2023 r. […]* 

458.  458.  17.02.2023 r. […]* 

459.  459.  17.02.2023 r. […]* 

460.  460.  17.02.2023 r. […]* 

461.  461.  17.02.2023 r. […]* 

462.  462.  17.02.2023 r. […]* 

463.  463.  17.02.2023 r. […]* 

464.  464.  17.02.2023 r. […]* 

465.  465.  20.02.2023 r. […]* 

466.  466.  20.02.2023 r. […]* 

467.  467.  20.02.2023 r. […]* 
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468.  468.  20.02.2023 r. […]* 

469.  469.  20.02.2023 r. […]* Nie zgadzam się z poszerzeniem obecnego terenu Lasu 

Witkowickiego o nowe obszary. Wnoszę o pozostawienie 

terenów jako rolnych, zgodnie z dotychczasowym 

przeznaczeniem. (…) 

- - ZP.26, ZP.22, 

ZP.15 

uwzględniona   

470.  470.  20.02.2023 r. […]* 

471.  471.  20.02.2023 r. […]* 

472.  472.  20.02.2023 r. […]* 

473.  473.  20.02.2023 r. […]* 

474.  474.  20.02.2023 r. […]* 

475.  475.  20.02.2023 r. […]* 

476.  476.  17.02.2023 r. […]* 

477.  477.  17.02.2023 r. […]* 

478.  478.  17.02.2023 r. […]* 

479.  479.  17.02.2023 r. […]* 

480.  480.  20.02.2023 r. […]* 

481.  481.  20.02.2023 r. […]* 

482.  482.  20.02.2023 r. […]* 

483.  483.  20.02.2023 r. […]* 

484.  484.  17.02.2023 r. […]* Zbyt duży obszar przeznaczony pod zalesienie, ograniczający 

możliwości rozwoju zabudowy jednorodzinnej. (…) 

Zbytnia ingerencja w prawo własności. W wyniku 

planowanej zmiany, dojdzie do wywłaszczenia 

planistycznego, albowiem właściciele zostaną pozbawieni 

jedynej możliwości korzystania z nieruchomości, co uczyni 

nieruchomość dla nich bezwartościową. 

- - ZP.26, ZP.22, 

ZP.15 

uwzględniona 

częściowo 

 

 

nieuwzględniona 

częściowo 

Uwaga uwzględniona w zakresie ograniczenia w projekcie 

planu obszaru przeznaczonego pod zalesienie, gdyż tereny 

wymienione w uwadze zostaną pozostawione jako tereny 

rolne bez dopuszczenia zalesienia. 

Uwaga nieuwzględniona w zakresie możliwości rozwoju 

zabudowy jednorodzinnej. W świetle art. 15 ust. 1 ustawy 

projekt planu jest sporządzony zgodnie z zapisami Studium, 

gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów gminy przy 

sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4 ustawy). 

Wnioskowane przeznaczenie jest niezgodne z ustaleniami 

Studium, które dla tego obszaru wyznacza kierunek 

zagospodarowania pod Tereny zieleni nieurządzonej z 

funkcją podstawową: różnorodne formy zieleni 

nieurządzonej, lasy, grunty rolne oraz dopuszczalną m.in. 

różnorodne formy zieleni urządzonej. 

485.  485.  17.02.2023 r. […]* 

486.  486.  17.02.2023 r. […]* 

487.  487.  17.02.2023 r. […]* 

488.  488.  17.02.2023 r. […]* 

489.  489.  17.02.2023 r. […]* 

490.  490.  17.02.2023 r. […]* 

491.  491.  17.02.2023 r. […]* 

492.  492.  17.02.2023 r. […]* 

493.  493.  17.02.2023 r. […]* 

494.  494.  17.02.2023 r. […]* 

495.  495.  17.02.2023 r. […]* 

496.  496.  17.02.2023 r. […]* 

497.  497.  17.02.2023 r. […]* 

498.  498.  17.02.2023 r. […]* 

499.  499.  17.02.2023 r. […]* 

500.  500.  17.02.2023 r. […]* 

501.  501.  17.02.2023 r. […]* 

502.  502.  17.02.2023 r. […]* 

503.  503.  17.02.2023 r. […]* 

504.  504.  17.02.2023 r. […]* 
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505.  505.  20.02.2023 r. […]* 

506.  506.  20.02.2023 r. […]* 

507.  507.  20.02.2023 r. […]* 

508.  508.  20.02.2023 r. […]* 

509.  509.  20.02.2023 r. […]* 

510.  510.  20.02.2023 r. […]* 

511.  511.  20.02.2023 r. […]* 

512.  512.  20.02.2023 r. […]* 

513.  513.  20.02.2023 r. […]* 

514.  514.  20.02.2023 r. […]* 

515.  515.  20.02.2023 r. […]* 

516.  516.  20.02.2023 r. […]* 

517.  517.  20.02.2023 r. […]* 

518.  518.  20.02.2023 r. […]* 

519.  519.  20.02.2023 r. […]* 

520.  520.  20.02.2023 r. […]* 

521.  521.  20.02.2023 r. […]* 

522.  522.  20.02.2023 r. […]* 

523.  523.  20.02.2023 r. […]* 

524.  524.  20.02.2023 r. […]* 

525.  525.  20.02.2023 r. […]* 

526.  526.  20.02.2023 r. […]* 

527.  527.  17.02.2023 r. […]* 

528.  528.  17.02.2023 r. […]* 

529.  529.  17.02.2023 r. […]* 

530.  530.  17.02.2023 r. […]* 

531.  531.  17.02.2023 r. […]* 

532.  532.  17.02.2023 r. […]* 

533.  533.  17.02.2023 r. […]* 

534.  534.  17.02.2023 r. […]* 

535.  535.  17.02.2023 r. […]* 

536.  536.  17.02.2023 r. […]* 

537.  537.  17.02.2023 r. […]* 

538.  538.  17.02.2023 r. […]* 

539.  539.  17.02.2023 r. […]* 

540.  540.  17.02.2023 r. […]* 

541.  541.  17.02.2023 r. […]* 
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542.  542.  17.02.2023 r. […]* 

543.  543.  17.02.2023 r. […]* 

544.  544.  17.02.2023 r. […]* 

545.  545.  17.02.2023 r. […]* 

546.  546.  17.02.2023 r. […]* Zbyt duży obszar przeznaczony pod zalesienie, ograniczający 

możliwości rozwoju zabudowy jednorodzinnej. (…) 

Zbytnia ingerencja w prawo własności. W wyniku 

planowanej zmiany, dojdzie do wywłaszczenia 

planistycznego, albowiem właściciele zostaną pozbawieni 

jedynej możliwości korzystania z nieruchomości, co uczyni 

nieruchomość dla niego bezwartościową. 

- - ZP.26, ZP.22 uwzględniona 

częściowo 

 

nieuwzględniona 

częściowo 

Uwaga uwzględniona w zakresie ograniczenia w projekcie 

planu obszaru przeznaczonego pod zalesienie, gdyż tereny 

wymienione w uwadze zostaną pozostawione jako tereny 

rolne bez dopuszczenia zalesienia. 

 

Uwaga nieuwzględniona w zakresie możliwości rozwoju 

zabudowy jednorodzinnej. W świetle art. 15 ust. 1 ustawy 

projekt planu jest sporządzony zgodnie z zapisami Studium, 

gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów gminy przy 

sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4 ustawy). 

Wnioskowane przeznaczenie jest niezgodne z ustaleniami 

Studium, które dla tego obszaru wyznacza kierunek 

zagospodarowania pod Tereny zieleni nieurządzonej z 

funkcją podstawową: różnorodne formy zieleni 

nieurządzonej, lasy, grunty rolne oraz dopuszczalną m.in. 

różnorodne formy zieleni urządzonej. 

547.  547.  17.02.2023 r. […]* 

548.  548.  17.02.2023 r. […]* 

549.  549.  17.02.2023 r. […]* 

550.  550.  17.02.2023 r. […]* 

551.  551.  17.02.2023 r. […]* 

552.  552.  17.02.2023 r. […]* 

553.  553.  17.02.2023 r. […]* 

554.  554.  17.02.2023 r. […]* 

555.  555.  17.02.2023 r. […]* 

556.  556.  17.02.2023 r. […]* (…) 

Wnoszę o pozostawienie obszaru ZP.26 zgodnie z 

dotychczasowym przeznaczeniem na cele rolne (R). 

 

- - ZP.26 uwzględniona   

557.  557.  17.02.2023 r. […]* 

558.  558.  20.02.2023 r. […]* 

559.  559.  20.02.2023 r. […]* 

560.  560.  20.02.2023 r. […]* 

561.  561.  20.02.2023 r. […]* 

562.  562.  20.02.2023 r. […]* 

563.  563.  20.02.2023 r. […]* 

564.  564.  20.02.2023 r. […]* 

565.  565.  17.02.2023 r. […]* 

566.  566.  17.02.2023 r. […]* 

567.  567.  17.02.2023 r. […]* 

568.  568.  17.02.2023 r. […]* 

569.  569.  17.02.2023 r.. […]* 

570.  570.  17.02.2023 r. […]* 

571.  571.  17.02.2023 r. […]* 

572.  572.  17.02.2023 r.. […]* 

573.  573.  17.02.2023 r. […]* 

574.  574.  20.02.2023 r. […]* 

575.  575.  20.02.2023 r. […]* 

576.  576.  20.02.2023 r. […]* 

577.  577.  20.02.2023 r. […]* 

578.  578.  20.02.2023 r. […]* 
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579.  579.  20.02.2023 r. […]* 

580.  580.  20.02.2023 r. […]* 

581.  581.  20.02.2023 r. […]* 

582.  582.  20.02.2023 r. […]* 

583.  583.  20.02.2023 r. […]* 

584.  584.  20.02.2023 r. […]* 

585.  585.  20.02.2023 r. […]* 

586.  586.  20.02.2023 r. […]* 

587.  587.  20.02.2023 r. […]* 

588.  588.  20.02.2023 r. […]* 

589.  589.  20.02.2023 r. […]* 

590.  590.  20.02.2023 r. […]* 

591.  591.  20.02.2023 r. […]* 

592.  592.  20.02.2023 r. […]* 

593.  593.  20.02.2023 r. […]* 

594.  594.  20.02.2023 r. […]* 

595.  595.  20.02.2023 r. […]* 

596.  596.  20.02.2023 r. […]* 

597.  597.  20.02.2023 r. […]* 

598.  598.  20.02.2023 r. […]* 

599.  599.  20.02.2023 r. […]* 

600.  600.  20.02.2023 r. […]* 

601.  601.  20.02.2023 r. […]* 

602.  602.  20.02.2023 r. […]* 

603.  603.  20.02.2023 r. […]* 

604.  604.  20.02.2023 r. […]* 

605.  605.  20.02.2023 r. […]* 

606.  606.  20.02.2023 r. […]* 

607.  607.  20.02.2023 r. […]* 

608.  608.  20.02.2023 r. […]* 

609.  609.  20.02.2023 r. […]* 

610.  610.  20.02.2023 r. […]* 

611.  611.  20.02.2023 r. […]* 

612.  612.  20.02.2023 r. […]* 

613.  613.  20.02.2023 r. […]* 

614.  614.  20.02.2023 r. […]* 

615.  615.  20.02.2023 r. […]* 
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616.  616.  20.02.2023 r. […]* 

617.  617.  20.02.2023 r. […]* 

618.  618.  20.02.2023 r. […]* 

619.  619.  20.02.2023 r. […]* 

620.  620.  20.02.2023 r. […]* 

621.  621.  20.02.2023 r. […]* 

622.  622.  20.02.2023 r. […]* 

623.  623.  20.02.2023 r. […]* 

624.  624.  17.02.2023 r. […]* 

625.  625.  17.02.2023 r. […]* 

626.  626.  17.02.2023 r. […]* 

627.  627.  17.02.2023 r. […]* 

628.  628.  17.02.2023 r. […]* 

629.  629.  17.02.2023 r. […]* 

630.  630.  17.02.2023 r. […]* 

631.  631.  17.02.2023 r. […]* 

632.  632.  17.02.2023 r. […]* 

633.  633.  17.02.2023 r. […]* 

634.  634.  17.02.2023 r. […]* 

635.  635.  17.02.2023 r. […]* 

636.  636.  17.02.2023 r. […]* 

637.  637.  17.02.2023 r. […]* 

638.  638.  17.02.2023 r. […]* 

639.  639.  17.02.2023 r. […]* 

640.  640.  17.02.2023 r. […]* 

641.  641.  20.02.2023 r. […]* 

642.  642.  20.02.2023 r. […]* 

643.  643.  20.02.2023 r. […]* 

644.  644.  20.02.2023 r. […]* 

645.  645.  20.02.2023 r. […]* 

646.  646.  20.02.2023 r. […]* 

647.  647.  20.02.2023 r. […]* 

648.  648.  20.02.2023 r. […]* 

649.  649.  20.02.2023 r. […]* 

650.  650.  20.02.2023 r. […]* 

651.  651.  20.02.2023 r. […]* 

652.  652.  20.02.2023 r. […]* 
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653.  653.  20.02.2023 r. […]* 

654.  654.  20.02.2023 r. […]* 

655.  655.  20.02.2023 r. […]* 

656.  656.  20.02.2023 r. […]* 

657.  657.  20.02.2023 r. […]* 

658.  658.  17.02.2023 r. […]* 

659.  659.  20.02.2023 r. […]* (…) 

Wnoszę o pozostawienie obszaru ZP.15, ZP.14 zgodnie z 

dotychczasowym przeznaczeniem na cele rolne (R). 

 

- - ZP.15, ZP.14 uwzględniona   

660.  660.  20.02.2023 r. […]* 

661.  661.  20.02.2023 r. […]* 

662.  662.  20.02.2023 r. […]* 

663.  663.  20.02.2023 r. […]* 

664.  664.  20.02.2023 r. […]* 

665.  665.  20.02.2023 r. […]* 

666.  666.  20.02.2023 r. […]* 

667.  667.  20.02.2023 r. […]* 

668.  668.  20.02.2023 r. […]* 

669.  669.  20.02.2023 r. […]* 

670.  670.  20.02.2023 r. […]* 

671.  671.  20.02.2023 r. […]* 

672.  672.  20.02.2023 r. […]* 

673.  673.  20.02.2023 r. […]* 

674.  674.  20.02.2023 r. […]* 

675.  675.  20.02.2023 r. […]* 

676.  676.  20.02.2023 r. […]* 

677.  677.  20.02.2023 r. […]* 

678.  678.  20.02.2023 r. […]* 

679.  679.  20.02.2023 r. […]* 

680.  680.  20.02.2023 r. […]* 

681.  681.  20.02.2023 r. […]* 

682.  682.  20.02.2023 r. […]* 

683.  683.  20.02.2023 r. […]* 

684.  684.  20.02.2023 r. […]* 

685.  685.  20.02.2023 r. […]* 

686.  686.  20.02.2023 r. […]* 

687.  687.  20.02.2023 r. […]* 

688.  688.  20.02.2023 r. […]* 

689.  689.  20.02.2023 r. […]* 
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690.  690.  20.02.2023 r. […]* 

691.  691.  20.02.2023 r. […]* 

692.  692.  20.02.2023 r. […]* 

693.  693.  20.02.2023 r. […]* 

694.  694.  20.02.2023 r. […]* 

695.  695.  20.02.2023 r. […]* 

696.  696.  20.02.2023 r. […]* 

697.  697.  20.02.2023 r. […]* 

698.  698.  20.02.2023 r. […]* 

699.  699.  20.02.2023 r. […]* 

700.  700.  20.02.2023 r. […]* 

701.  701.  20.02.2023 r. […]* 

702.  702.  20.02.2023 r. […]* 

703.  703.  20.02.2023 r. […]* 

704.  704.  20.02.2023 r. […]* 

705.  705.  20.02.2023 r. […]* 

706.  706.  20.02.2023 r. […]* 

707.  707.  20.02.2023 r. […]* 

708.  708.  20.02.2023 r. […]* 

709.  709.  20.02.2023 r. […]* 

710.  710.  20.02.2023 r. […]* 

711.  711.  20.02.2023 r. […]* 

712.  712.  20.02.2023 r. […]* 

713.  713.  20.02.2023 r. […]* 

714.  714.  20.02.2023 r. […]* 

715.  715.  20.02.2023 r. […]* 

716.  716.  20.02.2023 r. […]* 

717.  717.  20.02.2023 r. […]* 

718.  718.  20.02.2023 r. […]* 

719.  719.  20.02.2023 r. […]* 

720.  720.  20.02.2023 r. […]* 

721.  721.  20.02.2023 r. […]* 

722.  722.  20.02.2023 r. […]* 

723.  723.  20.02.2023 r. […]* 

724.  724.  20.02.2023 r. […]* 

725.  725.  20.02.2023 r. […]* 

726.  726.  20.02.2023 r. […]* 
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727.  727.  20.02.2023 r. […]* 

728.  728.  20.02.2023 r. […]* 

729.  729.  20.02.2023 r. […]* 

730.  730.  20.02.2023 r. […]* 

731.  731.  20.02.2023 r. […]* 

732.  732.  20.02.2023 r. […]* 

733.  733.  20.02.2023 r. […]* 

734.  734.  20.02.2023 r. […]* 

735.  735.  20.02.2023 r. […]* 

736.  736.  20.02.2023 r. […]* 

737.  737.  17.02.2023 r. […]* 

738.  738.  17.02.2023 r. […]* 

739.  739.  17.02.2023 r. […]* 

740.  740.  17.02.2023 r. […]* 

741.  741.  17.02.2023 […]* 

742.  742.  20.02.2023 […]* 

743.  743.  20.02.2023 […]* 

744.  744.  20.02.2023 r. […]* 1. Wnoszę o zmianę przeznaczenia terenu oznaczonego 

ZP.22 (przeznaczonego pod zalesienie) w ten sposób, że te 

tereny zostaną przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną bezpośrednio sąsiadującą z terenem MN.6. 

(…).  

 

Na wypadek nieuwzględnienia powyższego składam uwagę 

alternatywną:  

2. Wnoszę aby teren oznaczony symbolem ZP.22 

pozostawiono zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem 

jako przeznaczenie rolne R(Z). 

- - ZP.22  

 

 

 

 

 

 

Ad 2. 

uwzględniona 

Ad 1. 

nieuwzględniona 

 

 

Ad 1. Uwaga nieuwzględniona. W świetle art. 15 ust. 1 

ustawy projekt planu jest sporządzony zgodnie z zapisami 

Studium, gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów 

gminy przy sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4 

ustawy). Wnioskowane przeznaczenie jest niezgodne z 

ustaleniami Studium, które dla tego obszaru wyznacza 

kierunek zagospodarowania pod Tereny zieleni nieurządzonej 

z funkcją podstawową: różnorodne formy zieleni 

nieurządzonej, lasy, grunty rolne oraz dopuszczalną m.in. 

różnorodne formy zieleni urządzonej. 

745.  745.  20.02.2023 r. […]* 

746.  746.  20.02.2023 r. […]* 

747.  747.  20.02.2023 r. […]* 

748.  748.  20.02.2023 r. […]* 

749.  749.  20.02.2023 r. […]* 

750.  750.  20.02.2023 r. […]* 

751.  751.  20.02.2023 r. […]* 

752.  752.  20.02.2023 r. […]* 

753.  753.  20.02.2023 r. […]* 

754.  754.  20.02.2023 r. […]* 

755.  755.  20.02.2023 r. […]* 

756.  756.  20.02.2023 r. […]* 

757.  757.  20.02.2023 r. […]* 

758.  758.  20.02.2023 r. […]* 

759.  759.  20.02.2023 r. […]* 

760.  760.  20.02.2023 r. […]* 

761.  761.  20.02.2023 r. […]* 

762.  762.  20.02.2023 r. […]* 

763.  763.  20.02.2023 r. […]* 
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764.  764.  20.02.2023 r. […]* 

765.  765.  20.02.2023 r. […]* 

766.  766.  20.02.2023 r. […]* 

767.  767.  20.02.2023 r. […]* 

768.  768.  20.02.2023 r. […]* 

769.  769.  20.02.2023 r. […]* 

770.  770.  20.02.2023 r. […]* 

771.  771.  20.02.2023 r. […]* 

772.  772.  20.02.2023 r. […]* 

773.  773.  20.02.2023 r. […]* 

774.  774.  17.02.2023 r. […]* 

775.  775.  17.02.2023 […]* 

776.  776.  17.02.2023 […]* 

777.  777.  20.02.2023 […]* 1. Wnoszę o zmianę przeznaczenia działki nr 89 obr. 29 z 

planowanej ZP na MN w ten sposób, że te tereny zostaną 

przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 

bezpośrednio sąsiadującą z terenem MN.6 i MN.7 (…). 

 

Na wypadek nieuwzględnienia powyższego składam uwagę 

alternatywną:  

2. Wnoszę aby teren oznaczony symbolem ZP.22 

pozostawiono zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem 

rolnym. 

89  obr. 29 ZP.22, 

KDL.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 2. 

uwzględniona 

Ad 1. 

nieuwzględniona 

Ad 1. Uwaga nieuwzględniona. W świetle art. 15 ust. 1 

ustawy projekt planu jest sporządzony zgodnie z zapisami 

Studium, gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów 

gminy przy sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4 

ustawy). Wnioskowane przeznaczenie jest niezgodne z 

ustaleniami Studium, które dla tego obszaru wyznacza 

kierunek zagospodarowania pod Tereny zieleni nieurządzonej 

z funkcją podstawową: różnorodne formy zieleni 

nieurządzonej, lasy, grunty rolne oraz dopuszczalną m.in. 

różnorodne formy zieleni urządzonej. Ponadto, w związku 

z koniecznością zapewnienia właściwej obsługi 

komunikacyjnej obszaru, południowy fragment działki został 

przeznaczony w projekcie planu pod Teren drogi publicznej 

klasy lokalnej KDL.3. 

778.  778.  20.02.2023 […]* 

779.  779.  17.02.2023 r. […]* Zgłaszam prośbę o zmianę przeznaczenia wymienionego 

obszaru Rz.4 lub jego części przyległej do planowanej drogi 

ujętej w planie zagospodarowania „Witkowice Północ”  

z rolnej (z terenów zieleni nieurządzonej oznaczonej w 

studium Rz.4) na tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej (MN). (…) 

- - Rz.4  nieuwzględniona Uwaga nieuwzględniona. W świetle art. 15 ust. 1 ustawy 

projekt planu jest sporządzony zgodnie z zapisami Studium, 

gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów gminy przy 

sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4 ustawy). 

Wnioskowane przeznaczenie jest niezgodne z ustaleniami 

Studium, które dla tego obszaru wyznacza kierunek 

zagospodarowania pod Tereny zieleni nieurządzonej z 

funkcją podstawową: różnorodne formy zieleni 

nieurządzonej, lasy, grunty rolne oraz dopuszczalną m.in. 

różnorodne formy zieleni urządzonej. 

780.  780.  17.02.2023 r. […]* 

781.  781.  17.02.2023 r. […]* 

782.  782.  17.02.2023 r. […]* 

783.  783.  17.02.2023 r. […]* 

784.  784.  17.02.2023 r. […]* 

785.  785.  17.02.2023 r. […]* 

786.  786.  17.02.2023 r. […]* 

787.  787.  17.02.2023 r. […]* 

788.  788.  17.02.2023 r. […]* Zgłaszam prośbę o zmianę przeznaczenia wymienionej 

działki lub jej części przyległej do planowanej drogi ujętej w 

planie zagospodarowania „Witkowice Północ”  

z rolnej Rz.4 na tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej (MN). (…) 

38 obr. 27 

Krowodrza 

Rz.4  nieuwzględniona Uwaga nieuwzględniona. W świetle art. 15 ust. 1 ustawy 

projekt planu jest sporządzony zgodnie z zapisami Studium, 

gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów gminy przy 

sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4 ustawy). 

Wnioskowane przeznaczenie jest niezgodne z ustaleniami 

Studium, które dla tego obszaru wyznacza kierunek 

zagospodarowania pod Tereny zieleni nieurządzonej z 

funkcją podstawową: różnorodne formy zieleni 

nieurządzonej, lasy, grunty rolne oraz dopuszczalną m.in. 

789.  789.  17.02.2023 r. […]* 

790.  790.  17.02.2023 r. […]* 

791.  791.  17.02.2023 r. […]* 

792.  792.  17.02.2023 r. […]* 

793.  793.  17.02.2023 r. […]* 
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794.  794.  17.02.2023 r. […]* różnorodne formy zieleni urządzonej. 

795.  795.  17.02.2023 r. […]* 

796.  796.  17.02.2023 r. […]* 

797.  797.  17.02.2023 r. […]* 

798.  798.  17.02.2023 r. […]* 

799.  799.  17.02.2023 r. […]* 

800.  800.  17.02.2023 r. […]* Zgłaszam prośbę o zmianę przeznaczenia wymienionej 

działki lub jej części przyległej do planowanej drogi ujętej w 

planie zagospodarowania „Witkowice Północ”  

z rolnej Rz.4 na tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej (MN). 

37/1 obr. 27 

Krowodrza 

Rz.4  nieuwzględniona Uwaga nieuwzględniona. W świetle art. 15 ust. 1 ustawy 

projekt planu jest sporządzony zgodnie z zapisami Studium, 

gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów gminy przy 

sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4 ustawy). 

Wnioskowane przeznaczenie jest niezgodne z ustaleniami 

Studium, które dla tego obszaru wyznacza kierunek 

zagospodarowania pod Tereny zieleni nieurządzonej z 

funkcją podstawową: różnorodne formy zieleni 

nieurządzonej, lasy, grunty rolne oraz dopuszczalną m.in. 

różnorodne formy zieleni urządzonej. 

801.  801.  17.02.2023 r. […]* Zgłaszam prośbę o zmianę przeznaczenia wymienionej 

działki lub jej części przyległej do planowanej drogi ujętej w 

planie zagospodarowania „Witkowice Północ”  

z rolnej Rz.4 na tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej (MN). 

42/1 obr. 27 

Krowodrza 

Rz.4  nieuwzględniona Uwaga nieuwzględniona. W świetle art. 15 ust. 1 ustawy 

projekt planu jest sporządzony zgodnie z zapisami Studium, 

gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów gminy przy 

sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4 ustawy). 

Wnioskowane przeznaczenie jest niezgodne z ustaleniami 

Studium, które dla tego obszaru wyznacza kierunek 

zagospodarowania pod Tereny zieleni nieurządzonej z 

funkcją podstawową: różnorodne formy zieleni 

nieurządzonej, lasy, grunty rolne oraz dopuszczalną m.in. 

różnorodne formy zieleni urządzonej. 

802.  802.  12.01.2023 […]* 
Do uwagi dołączono 

8 list z podpisami 

mieszkańców pod 

pismem z dnia 

3.09.2021 w sprawie 

zmiany punktowej 

mpzp „Górka 

Narodowa – 

Zachód”. 

 

W imieniu mieszkańców ul. Wądół, Natansona, Kuźnicy 

Kołłątajowskiej, Koralowej, Dożynkowej, Górnickiego 

i Głogowej (…) wnoszę następującą uwagę:  

Dotyczy przebiegu projektowanej drogi klasy zbiorczej 

1KD(Z) łączącej ulicę 29 Listopada z ul. Wądół, 

uwidocznionej na rysunku MPZP ,,Górka Narodowa – 

Zachód”, na obszarze, który obejmuje projektowany MPZP 

,,Las Witkowicki” oznaczonej symbolem KDZ.2.  
       Wnoszę o likwidację przedmiotowej drogi KDZ.2 

łączącej ul. Wądół z Górką Narodową. 

Uwaga posiada uzasadnienie. 

  KDZ.2  nieuwzględniona Uwaga nieuwzględniona. Droga KDZ.2 jest istotnym 

elementem układu komunikacyjnego miasta. Przebieg drogi 

został przesądzony w innych obowiązujących miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego. W związku z 

powyższym utrzymuje się ustaloną w projekcie planu klasę 

odcinka drogi KDZ.2 i jej przebieg. Układ komunikacyjny 

został zaprojektowany prawidłowo, uzyskał wymagane 

przepisami prawa opinie i uzgodnienia właściwych organów, 

w tym otrzymał uzgodnienie zarządcy dróg publicznych 

(ZDMK) w zakresie rozwoju sieci drogowej na obszarze 

objętym planem. 

803.  803.  17.02.2023 […]* Dotyczy przebiegu projektowanej drogi klasy zbiorczej 

1KD(Z) łączącej ulicę 29 Listopada z ul. Wądół, 

uwidocznionej na rysunku MPZP ,,Górka Narodowa – 

Zachód”, na obszarze, który obejmuje projektowany MPZP 

,,Las Witkowicki” oznaczonej symbolem KDZ.2.  
       Wnoszę o likwidację przedmiotowej drogi KDZ.2 

łączącej ul. Wądół z Górką Narodową. 

       Uwaga posiada uzasadnienie. 

  KDZ.2  nieuwzględniona Uwaga nieuwzględniona. Droga KDZ.2 jest istotnym 

elementem układu komunikacyjnego miasta. Przebieg drogi 

został przesądzony w innych obowiązujących miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego. W związku z 

powyższym utrzymuje się ustaloną w projekcie planu klasę 

odcinka drogi KDZ.2 i jej przebieg. Układ komunikacyjny 

został zaprojektowany prawidłowo, uzyskał wymagane 

przepisami prawa opinie i uzgodnienia właściwych organów, 

w tym otrzymał uzgodnienie zarządcy dróg publicznych 

(ZDMK) w zakresie rozwoju sieci drogowej na obszarze 

objętym planem. 

804.  804.  17.02.2023 […]* 

805.  805.  17.02.2023 […]* 

806.  806.  17.02.2023 […]* 

807.  807.  17.02.2023 […]* 

808.  808.  17.02.2023 […]* 

809.  809.  17.02.2023 […]* 

810.  810.  17.02.2023 […]* 

811.  811.  17.02.2023 […]* 

812.  812.  17.02.2023 […]* 

813.  813.  17.02.2023 […]* 
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814.  814.  17.02.2023 […]* 

815.  815.  17.02.2023 […]* 

816.  816.  17.02.2023 […]* 

817.  817.  17.02.2023 […]* 

818.  818.  17.02.2023 […]* 

819.  819.  17.02.2023 […]* 

820.  820.  17.02.2023 […]* 

821.  821.  17.02.2023 […]* 

822.  822.  17.02.2023 […]* 

823.  823.  17.02.2023 […]* 

824.  824.  17.02.2023 […]* 

825.  825.  17.02.2023 […]* 

826.  826.  17.02.2023 […]* 

827.  827.  17.02.2023 […]* 

828.  828.  17.02.2023 […]* 

829.  829.  17.02.2023 […]* 

830.  830.  17.02.2023 […]* 

831.  831.  17.02.2023 […]* 

832.  832.  17.02.2023 […]* 

833.  833.  17.02.2023 […]* 

834.  834.  17.02.2023 […]* 

835.  835.  17.02.2023 […]* 

836.  836.  17.02.2023 […]* 

837.  837.  17.02.2023 […]* 

838.  838.  17.02.2023 […]* 

839.  839.  17.02.2023 […]* 

840.  840.  17.02.2023 […]* 

841.  841.  17.02.2023 […]* 

842.  842.  17.02.2023 […]* 

843.  843.  17.02.2023 […]* 

844.  844.  17.02.2023 […]* 

845.  845.  17.02.2023 […]* 

846.  846.  17.02.2023 […]* 

847.  847.  17.02.2023 […]* 

848.  848.  17.02.2023 […]* 

849.  849.  17.02.2023 […]* 

850.  850.  17.02.2023 […]* 
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851.  851.  17.02.2023 […]* 

852.  852.  17.02.2023 […]* 

853.  853.  17.02.2023 […]* 

854.  854.  17.02.2023 […]* 

855.  855.  17.02.2023 […]* 

856.  856.  17.02.2023 […]* 

857.  857.  17.02.2023 […]* 

858.  858.  17.02.2023 […]* 

859.  859.  17.02.2023 […]* 

860.  860.  17.02.2023 […]* 

861.  861.  17.02.2023 […]* 

862.  862.  17.02.2023 […]* 

863.  863.  17.02.2023 […]* 

864.  864.  17.02.2023 […]* 

865.  865.  17.02.2023 […]* 

866.  866.  20.02.2023 […]* 1. Wnoszę o zmianę przeznaczenia terenu Rz.10 z 

przeznaczenia Rz (Tereny rolnicze) na przeznaczenie ZP 

(Tereny zieleni urządzonej). Tereny te są doskonałą 

lokalizacją dla zieleni parkowej dla okolicznych 

mieszkańców zabudowy jednorodzinnej. W bezpośrednim 

sąsiedztwie zlokalizowany byłby park dla mieszkańców ul. 

Turowiec, ul. Koło Białuchy, ul. Nowa Górka, ul. Suche 

Łąki. 

Na wypadek nieuwzględnienia powyższego, składam uwagę 

alternatywną: 

2. wnoszę aby część terenu oznaczonego Rz.5 znajdująca się 

w pobliżu rzeki Białuchy została przeznaczona na ZP 

(Tereny zieleni urządzonej). Tereny te są doskonałą 

lokalizacją dla zieleni parkowej dla okolicznych 

mieszkańców zabudowy jednorodzinnej. W bezpośrednim 

sąsiedztwie zlokalizowany byłby park dla mieszkańców ul. 

Turowiec, ul. Koło Białuchy, ul. Nowa Górka, ul. Suche 

Łąki. 

  Rz.10  

Rz.5 

 nieuwzględniona Uwaga nieuwzględniona. W świetle art. 15 ust. 1 ustawy 

projekt planu jest sporządzony zgodnie z zapisami Studium, 

gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów gminy przy 

sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4 ustawy).  

       Studium dla przedmiotowych terenów wyznacza 

kierunek zagospodarowania pod Tereny zieleni 

nieurządzonej, z funkcją podstawową: różnorodne formy 

zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne, oznaczone 

symbolem ZR, w których przeznaczeniem dopuszczalnym są 

m.in. różnorodne formy zieleni urządzonej. Zgodnie ze 

Studium III.1.2 pkt 7: „W przypadku wydzielenia funkcji 

dopuszczalnej z wyznaczonej kategorii terenu, udział tej 

funkcji dopuszczalnej nie może przekroczyć wielkości 50 % 

powierzchni wydzielonego terenu”. 

    W projekcie planu wzdłuż rzeki Prądnik wyznaczono 

Tereny ZP.4 - ZP.8 (o podstawowym przeznaczeniu pod 

publicznie dostępny park leśny) w oparciu o funkcję 

dopuszczalną w Studium, w ilości, na jaką pozwalają 

wskazania tego dokumentu. 

      Zatem wydzielenie większej powierzchni terenów 

z przeznaczeniem w mpzp pod publicznie dostępny park 

leśny (przeznaczenie całego obszaru ZR wydzielonego w 

Studium) byłoby niezgodne z ustaleniami Studium 

867.  867.  20.02.2023 […]* 

868.  868.  20.02.2023 […]* 

869.  869.  20.02.2023 […]* 

870.  870.  20.02.2023 […]* 

871.  871.  20.02.2023 […]* 

872.  872.  20.02.2023 […]* 

873.  873.  09.02.2023 r. […]* W/w działka jest przeznaczona pod uprawę warzyw na 

potrzeby gospodarstwa domowego. Proszę o pozostawienie 

jej jako działki rolnej. 

86 obr. 29 

Krowodrza 

ZP.22 

KDL.3 

uwzględniona 

częściowo 

nieuwzględniona 

częściowo 

Uwaga uwzględniona częściowo. Zdecydowana większość 

działki wymienionej w uwadze zostanie pozostawiona jako 

teren rolny bez dopuszczenia zalesienia. 

 

Uwaga nieuwzględniona częściowo, gdyż niewielki 

południowy fragment przedmiotowej działki przeznaczono 

pod Teren drogi publicznej (KDL.3) w związku z potrzebą 

zapewnienia prawidłowej obsługi komunikacyjnej obszaru. 

874.  874.  15.02.2023 r. […]* W związku ze sporządzanym planem „Las Witkowicki” 

zgłaszam po raz kolejny sprzeciw wobec realizacji tego 

planu. Jestem właścicielem działki nr 185, która jest znaczącą 

częścią mojego małego gospodarstwa rolnego. Jestem 

185 obr. 27 

Krowodrza 

ZP.26 

ZL.2 

uwzględniona 

częściowo 

nieuwzględniona 

częściowo 

Uwaga uwzględniona częściowo. Zdecydowana większość 

działki wymienionej w uwadze zostanie pozostawiona jako 

teren rolny bez dopuszczenia zalesienia. 
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rolnikiem i to jest moje miejsce pracy i główne źródło 

utrzymania mojego jak i mojej rodziny. 

Uwaga nieuwzględniona częściowo, gdyż niewielki 

południowo-wschodni fragment przedmiotowej działki 

przeznaczono pod Teren lasu (ZL.2), zgodnie z użytkiem 

gruntowym.  

 

875.  875.  13.02.2023 r. […]* 1. Nie wyrażam zgody na przekwalifikowanie ww. działek 

pod zalesienie.  

 

2. Pomimo wieloletnich starań i pism o przekwalifikowanie 

działek pod zabudowę nie otrzymuję żadnej odpowiedzi od 

Miasta Kraków w tej sprawie. W chwili obecnej obydwie 

działki dysponowane są rekreacyjnie i eksploatowane przez 

właściciela i domowników. 

267 

268 

obr. 29 

Krowodrza 

ZP.15 Ad 1. 

uwzględniona 

 

 

 

Ad 2. 

nieuwzględniona 

Ad 1. 

Działki wymienione w uwadze zostaną pozostawione jako 

tereny rolne bez dopuszczenia zalesienia. 

 

Ad 2.  

Uwaga nieuwzględniona. W świetle art. 15 ust. 1 ustawy 

projekt planu jest sporządzony zgodnie z zapisami Studium, 

gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów gminy przy 

sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4 ustawy). 

Wnioskowane przeznaczenie pod zabudowę jest niezgodne z 

ustaleniami Studium, które dla tego obszaru wyznacza 

kierunek zagospodarowania pod Tereny zieleni nieurządzonej 

z funkcją podstawową: różnorodne formy zieleni 

nieurządzonej, lasy, grunty rolne oraz dopuszczalną m.in. 

różnorodne formy zieleni urządzonej. 

876.  876.  31.01.2023 r. […]* (…) Proszę o przychylną opinię pozostawienia przeznaczenia 

tych terenów jako nadal rolne. Nie wyrażam zgody na zmianę 

przeznaczenia terenu na zalesienie. (…) 

269/1 

269/2 

obr. 29 

Krowodrza 

ZP.15 

MN.9 

KDD.2 

uwzględniona 

częściowo 

nieuwzględniona 

częściowo 

Uwaga uwzględniona częściowo. Większa część działki nr 

269/2 zostanie pozostawiona jako teren rolny bez 

dopuszczenia zalesienia. 

 

Uwaga nieuwzględniona częściowo, gdyż działka nr 269/1 i 

pozostała część działki nr 269/2 zostaną pozostawione jako 

teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN, zgodnie 

ze Studium i zgodnie ze stanem istniejącym. 

Dodatkowo niewielkie południowe fragmenty 

przedmiotowych działek przeznaczono pod Teren drogi 

publicznej (KDD.2) w związku z potrzebą zapewnienia 

prawidłowej obsługi komunikacyjnej obszaru. 

877.  877.  02.02.2023 r. […]* 1. Nie wyrażam zgody na przeznaczenie w MPZP moich 

działek w/w na „Las Witkowicki”. (…)  

 

2. Uwaga: Pozostawić działkę rolniczą z możliwością 

zabudowy na potrzeby rolnicze lub inne gospodarcze. 

54/4 

49/1 

obr. 27 

Krowodrza 

Rz.4 Ad 1. 

uwzględniona 

 

Ad 2. 

uwzględniona 

częściowo 

 

 

 

 

Ad 2. 

nieuwzględniona 

częściowo 

Ad 1 i Ad 2. 

Działki wymienione w uwadze zostaną pozostawione jako 

tereny rolne bez dopuszczenia zalesienia. 

 

Ad 2.  

Uwaga nieuwzględniona częściowo w zakresie możliwości 

zabudowy. W świetle art. 15 ust. 1 ustawy projekt planu jest 

sporządzony zgodnie z zapisami Studium, gdyż ustalenia 

Studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu 

planów miejscowych (art. 9 ust. 4 ustawy). Wnioskowana 

możliwość zabudowy „na potrzeby rolnicze lub inne 

gospodarcze” jest niezgodna z ustaleniami Studium, które dla 

tego obszaru wyznacza kierunek zagospodarowania pod 

Tereny zieleni nieurządzonej z funkcją podstawową: 

różnorodne formy zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne 

oraz dopuszczalną m.in. różnorodne formy zieleni 

urządzonej. 

878.  878.  01.02.2023 r. […]* (…) Proszę o przychylną opinię pozostawienia tych terenów 

jako nadal tereny rolne. (…) 

219 obr. 29 

Krowodrza 

ZP.15 

ZL.5 

KDD.2 

uwzględniona 

częściowo 

 

nieuwzględniona 

częściowo 

 

Uwaga uwzględniona częściowo. Zdecydowana większość 

działki wymienionej w uwadze zostanie pozostawiona jako 

teren rolny bez dopuszczenia zalesienia.  

 

Uwaga nieuwzględniona częściowo, gdyż:  

- niewielki północny fragment przedmiotowej działki 

przeznaczono pod Teren lasu (ZL.5), zgodnie z użytkiem 

gruntowym, 

- niewielki południowy fragment przedmiotowej działki 

przeznaczono pod Teren drogi publicznej (KDD.2) w 
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związku z potrzebą zapewnienia prawidłowej obsługi 

komunikacyjnej obszaru. 

879.  879.  01.02.2023 r. […]* (…) Proszę o przychylną opinię pozostawienia tych terenów 

jako nadal tereny rolne. (…) 

182 obr. 27 

Krowodrza 

ZP.26 

ZL.2 

uwzględniona 

częściowo 

 

nieuwzględniona 

częściowo 

 

Uwaga uwzględniona częściowo. Zdecydowana większość 

działki wymienionej w uwadze zostanie pozostawiona jako 

teren rolny bez dopuszczenia zalesienia.  

 

Uwaga nieuwzględniona częściowo, gdyż niewielki 

południowo-wschodni fragment przedmiotowej działki 

przeznaczono pod Teren lasu (ZL.2), zgodnie  

z użytkiem gruntowym.  

880.  880.  30.01.2023 r. […]* Zgłaszam uwagę dotyczącą mpzp polegającą na 

pozostawieniu działki 180 w obecnym przeznaczeniu tj. 

użytek rolny. (…) Ewentualnie dopuszczam częściową 

zmianę przeznaczenia tj. 1/2 teren zielony, 1/2 teren rolny. 

180 obr. 27 

Krowodrza 

ZP.26 

ZL.2 

uwzględniona 

częściowo 

 

nieuwzględniona 

częściowo 

 

Uwaga uwzględniona częściowo. Zdecydowana większość 

działki wymienionej w uwadze zostanie pozostawiona jako 

teren rolny bez dopuszczenia zalesienia.  

 

Uwaga nieuwzględniona częściowo, gdyż niewielki 

południowo-wschodni fragment przedmiotowej działki 

przeznaczono pod Teren lasu (ZL.2), zgodnie  

z użytkiem gruntowym. 

 

881.  881.  25.01.2023 r. […]* Podtrzymuję brak zgody na utworzenie na terenie działki 

210/2 terenu ZP.15. (…) Proszę o pozostawienie tych 

terenów jako tereny rolne.  

210/2 obr. 29 

Krowodrza 

ZP.15 

MN.7 

ZP.21 

KDL.3 

uwzględniona 

częściowo 

 

nieuwzględniona 

częściowo 

 

Uwaga uwzględniona częściowo. Większa część działki 

wymienionej w uwadze zostanie pozostawiona jako teren 

rolny bez dopuszczenia zalesienia. W wyniku rozpatrzenia 

innych uwag także Teren ZP.21 zostanie pozostawiony jako 

rolny bez dopuszczenia zalesienia. Część przedmiotowej 

działki zostanie pozostawiona jako teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej MN, zgodnie ze Studium. 

 

Uwaga nieuwzględniona częściowo, gdyż niewielki północny 

fragment przedmiotowej działki przeznaczono pod Teren 

drogi publicznej (KDL.3) w związku z potrzebą zapewnienia 

prawidłowej obsługi komunikacyjnej obszaru. 

882.  882.  03.02.2023 r. […]* (…) Zgłaszam uwagę do projektu o pozostawienie 

przeznaczenia działki jak dotychczas pod uprawę rolną 

warzyw na własne potrzeby gospodarskie. 

183 obr. 27 

Krowodrza 

ZP.26 

ZL.2 

uwzględniona 

częściowo 

 

nieuwzględniona 

częściowo 

 

Uwaga uwzględniona częściowo. Zdecydowana większość 

działki wymienionej w uwadze zostanie pozostawiona jako 

teren rolny bez dopuszczenia zalesienia.  

 

Uwaga nieuwzględniona częściowo, gdyż niewielki 

południowo-wschodni fragment przedmiotowej działki 

przeznaczono pod Teren lasu (ZL.2), zgodnie  

z użytkiem gruntowym. 

883.  883.  03.02.2023 r. […]* Nie wyrażam zgody na zalesienie mojej działki 525 – 

Witkowice działka 107 obr. 27, gdyż jest rolna i cały czas 

uprawiana od pokoleń (siejemy, zbieramy i dbamy o pole, 

gdyż jest naszą ojcowizną). 

107 

(obecnie 

107/1, 

107/2, 

107/3, 

107/4) 

obr. 27 

Krowodrza 

Rz.6 

KDS.1 

 

uwzględniona 

częściowo 

 

nieuwzględniona 

częściowo 

 

Uwaga uwzględniona częściowo. Działka nr 107/4 zostanie 

pozostawiona jako teren rolny bez dopuszczenia zalesienia.  

 

Uwaga nieuwzględniona częściowo w zakresie działek nr 

107/1, 107/2 i 107/3 z uwagi na konieczność zachowania 

rezerwy terenu pod realizowaną Północną Obwodnicę 

Krakowa – S52, wskazaną w Studium w ramach 

planowanego rozwoju sieci drogowej. 

884.  884.  06.02.2023 r. […]* Nie wyrażam zgody na zalesienie mojej działki, gdyż jest 

rolna i cały czas ją uprawiam od pokoleń. Siejemy, zbieramy 

i dbamy o pole, gdyż jest to nasza ojcowizna. 

109 

(obecnie 

109/1, 

109/2, 

109/3) 

obr. 27 

Krowodrza 

Rz.6 

KDS.1 

 

uwzględniona 

częściowo 

 

nieuwzględniona 

częściowo 

 

Uwaga uwzględniona częściowo. Działka nr 109/3 zostanie 

pozostawiona jako teren rolny bez dopuszczenia zalesienia.  

 

Uwaga nieuwzględniona częściowo w zakresie działek nr 

109/1 i 109/2 z uwagi na konieczność zachowania rezerwy 

terenu pod realizowaną Północną Obwodnicę Krakowa – 

S52, wskazaną w Studium w ramach planowanego rozwoju 

sieci drogowej. 

885.  885.  16.02.2023 r. […]* 1. Nie wyrażam zgody na zalesienie mojej działki pod „Las 

Witkowicki”, gdyż jest uprawiana przez cały czas przeze 

109 

(obecnie 

obr. 27 

Krowodrza 

Rz.6 

KDS.1 

Ad 1. 

uwzględniona 

Ad 1. 

nieuwzględniona 

Ad 1. 

Uwaga uwzględniona częściowo. Działka nr 109/3 zostanie 
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mnie.  

 

2. Proszę o zagospodarowanie terenów zielonych od strony 

Białuchy. 

109/1, 

109/2, 

109/3) 

 częściowo 

 

Ad 2. 

uwzględniona 

zgodna z 

projektem planu 

 

częściowo 

 

pozostawiona jako teren rolny bez dopuszczenia zalesienia.  

Uwaga nieuwzględniona częściowo w zakresie działek nr 

109/1 i 109/2 z uwagi na konieczność zachowania rezerwy 

terenu pod realizowaną Północną Obwodnicę Krakowa – 

S52, wskazaną w Studium w ramach planowanego rozwoju 

sieci drogowej. 

886.  886.  30.01.2023 r. […]* (…) Nie zgadzam się z mpzp, w którym część działki 

przeznaczona jest pod obszar zielony. Wnioskuję o 

pozostawienie tej działki w obecnym przeznaczeniu jako 

użytek rolny i częściowo inwestycyjny. Działka w całości 

jest użytkowana  pod uprawy rolne i stanowi dojazd do części 

inwestycyjnej. 

293 obr. 29 

Krowodrza 

ZP.14 

KDD.2 

uwzględniona 

częściowo 

 

nieuwzględniona 

częściowo 

 

Uwaga uwzględniona częściowo. Większa część działki 

wymienionej w uwadze zostanie pozostawiona jako teren 

rolny bez dopuszczenia zalesienia.  

 

Uwaga nieuwzględniona częściowo, gdyż niewielki północny 

fragment przedmiotowej działki przeznaczono pod Teren 

drogi publicznej (KDD.2) w związku z potrzebą zapewnienia 

prawidłowej obsługi komunikacyjnej obszaru. 

Wyjaśnia się dodatkowo, że część inwestycyjna działki 

(Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 6 MN) 

znajduje się w obowiązującym sąsiednim mpzp „Górka 

Narodowa Zachód”. 

887.  887.  30.01.2023 r. […]* (…) Nie zgadzam się z mpzp, w którym część działki 

przeznaczona jest pod obszar zielony. Wnioskuję o 

pozostawienie tej działki w obecnym przeznaczeniu jako 

użytek rolny i częściowo inwestycyjny. Działka w całości 

jest użytkowana  pod uprawy rolne i stanowi dojazd do części 

inwestycyjnej. 

293 obr. 29 

Krowodrza 

ZP.14 

KDD.2 

uwzględniona 

częściowo 

 

nieuwzględniona 

częściowo 

 

Uwaga uwzględniona częściowo. Większa część działki 

wymienionej w uwadze zostanie pozostawiona jako teren 

rolny bez dopuszczenia zalesienia.  

 

Uwaga nieuwzględniona częściowo, gdyż niewielki północny 

fragment przedmiotowej działki przeznaczono pod Teren 

drogi publicznej (KDD.2) w związku z potrzebą zapewnienia 

prawidłowej obsługi komunikacyjnej obszaru. 

Wyjaśnia się dodatkowo, że część inwestycyjna działki 

(Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 6 MN) 

znajduje się w obowiązującym sąsiednim mpzp „Górka 

Narodowa Zachód”. 

888.  888.  30.01.2023 r. […]* (…) Nie wyrażam zgody na przedstawiony plan, w którym 

część działki przeznaczona jest pod obszar zielony. 

Wnioskuję o pozostawienie tej działki w obecnym 

przeznaczeniu jako użytek rolny i częściowo inwestycyjny. 

Działka w całości jest użytkowana  pod uprawy rolne i 

stanowi dojazd do części inwestycyjnej. 

293 obr. 29 

Krowodrza 

ZP.14 

KDD.2 

uwzględniona 

częściowo 

 

nieuwzględniona 

częściowo 

 

Uwaga uwzględniona częściowo. Większa część działki 

wymienionej w uwadze zostanie pozostawiona jako teren 

rolny bez dopuszczenia zalesienia.  

 

Uwaga nieuwzględniona częściowo, gdyż niewielki północny 

fragment przedmiotowej działki przeznaczono pod Teren 

drogi publicznej (KDD.2) w związku z potrzebą zapewnienia 

prawidłowej obsługi komunikacyjnej obszaru. 

Wyjaśnia się dodatkowo, że część inwestycyjna działki 

(Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 6 MN) 

znajduje się w obowiązującym sąsiednim mpzp „Górka 

Narodowa Zachód”. 

889.  889.  30.01.2023 r. […]* (…) Nie zgadzam się z przedstawionym mpzp, w którym 

część działki przeznaczona jest pod obszar zielony. 

Wnioskuję o pozostawienie tej działki w obecnym 

przeznaczeniu jako użytek rolny i częściowo inwestycyjny. 

Działka w całości jest obsiewana i obsadzana, stanowi też 

dojazd do części inwestycyjnej. 

293 obr. 29 

Krowodrza 

ZP.14 

KDD.2 

uwzględniona 

częściowo 

 

nieuwzględniona 

częściowo 

 

Uwaga uwzględniona częściowo. Większa część działki 

wymienionej w uwadze zostanie pozostawiona jako teren 

rolny bez dopuszczenia zalesienia.  

 

Uwaga nieuwzględniona częściowo, gdyż niewielki północny 

fragment przedmiotowej działki przeznaczono pod Teren 

drogi publicznej (KDD.2) w związku z potrzebą zapewnienia 

prawidłowej obsługi komunikacyjnej obszaru. 

Wyjaśnia się dodatkowo, że część inwestycyjna działki 

(Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 6 MN) 

znajduje się w obowiązującym sąsiednim mpzp „Górka 

Narodowa Zachód”. 

890.  890.  15.02.2023 r. […]* Nie wyrażam zgody na zalesienie moich pól rolnych. Proszę 

o pozostawienie gruntów rolnych jak obecnie mają 

przeznaczenie. 

Ad 1. 

83 (obecnie 

83/1, 83/2, 

Ad 1. 

obr. 27 

Krowodrza 

Ad 1. 

Rz.4 

Rz.6 

Ad 1. 

uwzględniona 

częściowo 

Ad 1. 

nieuwzględniona 

częściowo 

Ad 1. 

Uwaga uwzględniona częściowo. Działki nr 83/4 i 107/4 

zostaną pozostawione jako teren rolny bez dopuszczenia 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

83/3, 83,4),  

107 (107/1, 

107/2, 

107/3, 

107/4) 

 

Ad 2. 

77, 

78 

 

 

 

 

 

 

Ad 2. 

obr. 29 

Krowodrza 

KDS.1 

 

 

 

 

 

Ad 2. 

ZP.15 

ZL.5 

KDD.2 

 

 

 

 

 

 

Ad 2. 

uwzględniona 

częściowo 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 2. 

nieuwzględniona 

częściowo 

 

zalesienia.  

Uwaga nieuwzględniona częściowo w zakresie działek nr 

83/1, 83/2, 83/3, 107/1, 107/2, 107/3 z uwagi na konieczność 

zachowania rezerwy terenu pod realizowaną Północną 

Obwodnicę Krakowa – S52, wskazaną w Studium w ramach 

planowanego rozwoju sieci drogowej. 

 

Ad 2. 

Uwaga uwzględniona częściowo. Zdecydowana większość 

działek wymienionych w uwadze zostanie pozostawiona jako 

teren rolny bez dopuszczenia zalesienia. 

Uwaga nieuwzględniona częściowo, gdyż:  

- niewielkie zachodnie fragmenty przedmiotowych działek 

przeznaczono pod Teren lasu (ZL.5), zgodnie z użytkiem 

gruntowym, 

- niewielki wschodni fragment działki nr 78 przeznaczono 

pod Teren drogi publicznej (KDD.2) w związku z potrzebą 

zapewnienia prawidłowej obsługi komunikacyjnej obszaru. 

891.  891.  17.02.2023 r. […]* Las już jest w Witkowicach (zaniedbany). Nie zgadzamy się 

na powiększenie. Proszę o zostawienie tych działek rolnych 

(uprawiamy je). 

Ad 1. 

77, 

78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 2. 

83 (obecnie 

83/1, 83/2, 

83/3,  83,4),  

107 (107/1, 

107/2, 

107/3, 

107/4) 

Ad 1. 

obr. 29 

Krowodrza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 2. 

obr. 27 

Krowodrza 

 

Ad 1. 

ZP.15 

ZL.5 

KDD.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 2. 

Rz.4 

Rz.6 

KDS.1 

 

Ad 1. 

uwzględniona 

częściowo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 2. 

uwzględniona 

częściowo 

 

Ad 1. 

nieuwzględniona 

częściowo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 2. 

nieuwzględniona 

częściowo 

 

Ad 1. 

Uwaga uwzględniona częściowo. Zdecydowana większość 

działek wymienionych w uwadze zostanie pozostawiona jako 

teren rolny bez dopuszczenia zalesienia. 

Uwaga nieuwzględniona częściowo, gdyż:  

- niewielkie zachodnie fragmenty przedmiotowych działek 

przeznaczono pod Teren lasu (ZL.5), zgodnie z użytkiem 

gruntowym, 

- niewielki wschodni fragment działki nr 78 przeznaczono 

pod Teren drogi publicznej (KDD.2) w związku z potrzebą 

zapewnienia prawidłowej obsługi komunikacyjnej obszaru. 

 

Ad 2. 

Uwaga uwzględniona częściowo. Działki nr 83/4 i 107/4 

zostaną pozostawione jako teren rolny bez dopuszczenia 

zalesienia.  

Uwaga nieuwzględniona częściowo w zakresie działek nr 

83/1, 83/2, 83/3, 107/1, 107/2, 107/3 z uwagi na konieczność 

zachowania rezerwy terenu pod realizowaną Północną 

Obwodnicę Krakowa – S52, wskazaną w Studium w ramach 

planowanego rozwoju sieci drogowej. 

 

892.  892.  17.02.2023 r. […]* Wraz z rodzicami nie wyrażamy zgody na zalesienie działek 

rolnych, ponieważ las już jest w tym terenie, a my 

uprawiamy te grunty rolne. 

Ad 1. 

83 (obecnie 

83/1, 83/2, 

83/3, 83,4),  

107 (107/1, 

107/2, 

107/3, 

107/4) 

 

Ad 2. 

77, 

78 

Ad 1. 

obr. 27 

Krowodrza 

 

 

 

 

 

 

Ad 2. 

obr. 29 

Krowodrza 

Ad 1. 

Rz.4 

Rz.6 

KDS.1 

 

 

 

 

 

Ad 2. 

ZP.15 

ZL.5 

KDD.2 

Ad 1. 

uwzględniona 

częściowo 

 

 

 

 

 

 

Ad 2. 

uwzględniona 

częściowo 

 

Ad 1. 

nieuwzględniona 

częściowo 

 

 

 

 

 

 

Ad 2. 

nieuwzględniona 

częściowo 

 

Ad 1. 

Uwaga uwzględniona częściowo. Działki nr 83/4 i 107/4 

zostaną pozostawione jako teren rolny bez dopuszczenia 

zalesienia.  

Uwaga nieuwzględniona częściowo w zakresie działek nr 

83/1, 83/2, 83/3, 107/1, 107/2, 107/3 z uwagi na konieczność 

zachowania rezerwy terenu pod realizowaną Północną 

Obwodnicę Krakowa – S52, wskazaną w Studium w ramach 

planowanego rozwoju sieci drogowej. 

 

Ad 2. 

Uwaga uwzględniona częściowo. Zdecydowana większość 

działek wymienionych w uwadze zostanie pozostawiona jako 

teren rolny bez dopuszczenia zalesienia. 

Uwaga nieuwzględniona częściowo, gdyż:  

- niewielkie zachodnie fragmenty przedmiotowych działek 

przeznaczono pod Teren lasu (ZL.5), zgodnie z użytkiem 

gruntowym, 

- niewielki wschodni fragment działki nr 78 przeznaczono 

pod Teren drogi publicznej (KDD.2) w związku z potrzebą 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

zapewnienia prawidłowej obsługi komunikacyjnej obszaru. 

893.  893.  17.02.2023 r. […]* Nie wyrażam zgody na zalesienie moich gruntów rolnych. 

Proszę o pozostawienie ich takich jakie są czyli rolne kl. II 

i III. Syn jest rolnikiem i uprawia te grunty. 

Ad 1. 

77 

78 

 

 

 

Ad 2. 

83 (obecnie 

83/1, 83/2, 

83/3,  83,4),  

107 (107/1, 

107/2, 

107/3, 

107/4) 

Ad 1. 

obr. 29 

Krowodrza  

 

 

 

Ad 2. 

obr. 27 

Krowodrza 

Ad 1. 

ZP.15 

ZL.5 

KDD.2 

 

 

Ad 2. 

Rz.4 

Rz.6 

KDS.1 

 

Ad 1. 

uwzględniona 

częściowo 

 

 

 

 

 

 

Ad 2. 

uwzględniona 

częściowo 

 

Ad 1. 

nieuwzględniona 

częściowo 

 

 

 

 

 

 

Ad 2. 

nieuwzględniona 

częściowo 

 

Ad 1. 

Uwaga uwzględniona częściowo. Zdecydowana większość 

działek wymienionych w uwadze zostanie pozostawiona jako 

teren rolny bez dopuszczenia zalesienia. 

Uwaga nieuwzględniona częściowo, gdyż:  

- niewielkie zachodnie fragmenty przedmiotowych działek 

przeznaczono pod Teren lasu (ZL.5), zgodnie z użytkiem 

gruntowym, 

- niewielki wschodni fragment działki nr 78 przeznaczono 

pod Teren drogi publicznej (KDD.2) w związku z potrzebą 

zapewnienia prawidłowej obsługi komunikacyjnej obszaru. 

 

Ad 2. 

Uwaga uwzględniona częściowo. Działki nr 83/4 i 107/4 

zostaną pozostawione jako teren rolny bez dopuszczenia 

zalesienia.  

Uwaga nieuwzględniona częściowo w zakresie działek nr 

83/1, 83/2, 83/3, 107/1, 107/2, 107/3 z uwagi na konieczność 

zachowania rezerwy terenu pod realizowaną Północną 

Obwodnicę Krakowa – S52, wskazaną w Studium w ramach 

planowanego rozwoju sieci drogowej. 

894.  894.  15.02.2023 r. […]* Nie wyrażam zgody na zalesienie działki. 285 obr. 29 

Krowodrza 

ZP.14 

KDD.2 

uwzględniona 

częściowo 

 

nieuwzględniona 

częściowo 

 

Uwaga uwzględniona częściowo. Zdecydowana większość 

działki wymienionej w uwadze zostanie pozostawiona jako 

teren rolny bez dopuszczenia zalesienia.  

 

Uwaga nieuwzględniona częściowo, gdyż niewielki północny 

fragment przedmiotowej działki przeznaczono pod Teren 

drogi publicznej (KDD.2) w związku z potrzebą zapewnienia 

prawidłowej obsługi komunikacyjnej obszaru. 

 

895.  895.  16.02.2023 r. […]* Wnoszę o pozostawienie terenów jako rolnych, zgodnie z 

dotychczasowym przeznaczeniem. (…) 

36/1 obr. 27 

Krowodrza 

Rz.4 

 

ZP.26, 

ZP.22, 

ZP.14, 

ZP.15 

uwzględniona  

 

 

896.  896.  16.02.2023 r. […]* Działki położone wzdłuż ul. Dożynkowej i Okulistów 

oznaczone w MPZP „Las Witkowicki” jako Rz powinny być 

bezwzględnie zachowane jako obszar o przeznaczeniu 

rolniczym. (…) 

50/1 

55/1 

obr. 27 

Krowodrza 

Rz.4 

 

Rz.3 

Rz.5 

Rz.6 

uwzględniona   

897.  897.  16.02.2023 r. […]* 1. Nie wyrażam zgody na zalesienie moich działek pod „Las 

Witkowicki”, gdyż jest uprawiana przez mnie przez cały 

czas.  

 

2. Proszę o zagospodarowanie terenów zielonych od strony 

rzeki Białucha. 

133 

131/2 

obr. 27 

Krowodrza 

Rz.6 

MN.5 

 

Ad 1. 

uwzględniona 

 

Ad 2. 

uwzględniona 

zgodna z 

projektem planu 

 Wyjaśnienie: Południowe niewielkie części przedmiotowych 

działek zlokalizowane są poza granicami sporządzanego 

planu miejscowego dla obszaru „Las Witkowicki”. Ze 

względów formalnych rozpatrzenie uwagi odnosi się tylko do 

części działek objętych granicami sporządzanego planu. 

898.  898.  16.02.2023 r. […]* 1. Nie wyrażam zgody na zalesienie mojej działki pod „Las 

Witkowicki”, gdyż jest uprawiana przez cały czas przeze 

mnie.  

 

2. Proszę o zagospodarowanie terenów zielonych od strony 

rzeki Białuchy. 

132 

115 

(obecnie 

115/1, 

115/2) 

obr. 27 

Krowodrza 

Rz.6 

MN.5 

KDS.1 

Ad 1. 

uwzględniona 

częściowo 

 

Ad 2. 

uwzględniona 

zgodna z 

projektem planu 

Ad 1. 

nieuwzględniona 

częściowo 

 

Wyjaśnienie: Południowa niewielka część działki nr 132 

zlokalizowana jest poza granicami sporządzanego planu 

miejscowego dla obszaru „Las Witkowicki”. Ze względów 

formalnych rozpatrzenie uwagi odnosi się tylko do części 

działek objętych granicami sporządzanego planu. 

 

Ad 1. 

Uwaga uwzględniona częściowo. Działka nr 115/2 zostanie 

pozostawiona jako teren rolny bez dopuszczenia zalesienia.  
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

Uwaga nieuwzględniona częściowo w zakresie działki nr 

115/1 z uwagi na konieczność zachowania rezerwy terenu 

pod realizowaną Północną Obwodnicę Krakowa – S52, 

wskazaną w Studium w ramach planowanego rozwoju sieci 

drogowej. 

899.  899.  16.02.2023 r. […]* 1. Nie zgadzam się na zagospodarowanie mojej działki pod 

„Las Witkowicki”, ponieważ jest ona przez cały czas przeze 

mnie uprawiana.  

 

2. Proszę o zagospodarowanie terenów od strony rzeki 

Białuchy. 

109 

(obecnie 

109/1, 

109/2, 

109/3) 

obr. 27 

Krowodrza 

Rz.6 

KDS.1 

 

Ad 1. 

uwzględniona 

częściowo 

 

Ad 2. 

uwzględniona 

zgodna z 

projektem planu 

Ad 1. 

nieuwzględniona 

częściowo 

 

Ad 1. 

Uwaga uwzględniona częściowo. Działka nr 109/3 zostanie 

pozostawiona jako teren rolny bez dopuszczenia zalesienia.  

Uwaga nieuwzględniona częściowo w zakresie działek nr 

109/1 i 109/2 z uwagi na konieczność zachowania rezerwy 

terenu pod realizowaną Północną Obwodnicę Krakowa – 

S52, wskazaną w Studium w ramach planowanego rozwoju 

sieci drogowej. 

900.  900.  17.02.2023 r. […]* Wnoszę o pozostawienie terenów jako rolnych, zgodnie z 

dotychczasowym przeznaczeniem. (…) 

128 obr. 27 

Krowodrza 

Rz.6 

 

ZP.26, ZP.22, 

ZP.14, ZP.15 

uwzględniona   

901.  901.  17.02.2023 r. […]* Wnoszę o pozostawienie terenów jako rolnych, zgodnie z 

dotychczasowym przeznaczeniem. (…) 

223 obr. 29 

Krowodrza 

ZP.15, ZL.5, 

KDD.2 

 

ZP.26, ZP.22, 

ZP.14 

uwzględniona 

częściowo 

 

nieuwzględniona 

częściowo 

 

Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie Terenów ZP.26, 

ZP.22, ZP.14. i ZP.15, które zostaną pozostawione jako 

tereny rolne bez dopuszczenia zalesienia.  

 

Uwaga nieuwzględniona częściowo, gdyż: 

- niewielki północny fragment działki nr 223 przeznaczono 

pod Teren lasu (ZL.5), zgodnie z użytkiem gruntowym, 

- niewielki południowy fragment działki nr 223 przeznaczono 

pod Teren drogi publicznej (KDD.2) w związku z potrzebą 

zapewnienia prawidłowej obsługi komunikacyjnej obszaru. 

902.  902.  17.02.2023 r. […]* Wnoszę o pozostawienie terenów jako rolnych, zgodnie z 

dotychczasowym przeznaczeniem. (…) 

183 obr. 27 

Krowodrza 

ZP.26, ZL.2 

 

ZP.22, ZP.14, 

ZP.15 

uwzględniona 

częściowo 

 

nieuwzględniona 

częściowo 

 

Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie Terenów ZP.26, 

ZP.22, ZP.14. i ZP.15, które zostaną pozostawione jako 

tereny rolne bez dopuszczenia zalesienia.  

 

Uwaga nieuwzględniona częściowo, gdyż niewielki 

południowo-wschodni fragment działki nr 183 przeznaczono 

pod Teren lasu (ZL.2), zgodnie z użytkiem gruntowym. 

903.  903.  17.02.2023 r. […]* Wnoszę o pozostawienie terenów jako rolnych, zgodnie z 

dotychczasowym przeznaczeniem. (…) 

183 obr. 27 

Krowodrza 

ZP.26, ZL.2 

 

ZP.22, ZP.14, 

ZP.15 

uwzględniona 

częściowo 

 

nieuwzględniona 

częściowo 

 

Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie Terenów ZP.26, 

ZP.22, ZP.14. i ZP.15, które zostaną pozostawione jako 

tereny rolne bez dopuszczenia zalesienia.  

 

Uwaga nieuwzględniona częściowo, gdyż niewielki 

południowo-wschodni fragment działki nr 183 przeznaczono 

pod Teren lasu (ZL.2), zgodnie z użytkiem gruntowym. 

904.  904.  17.02.2023 r. […]* Wnoszę o pozostawienie terenów tego obszaru jak 

dotychczas – obszar rolny. (…) 

183 obr. 27 

Krowodrza 

ZP.26, ZL.2 

 

ZP.22, ZP.14, 

ZP.15 

uwzględniona 

częściowo 

 

nieuwzględniona 

częściowo 

 

Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie Terenów ZP.26, 

ZP.22, ZP.14. i ZP.15, które zostaną pozostawione jako 

tereny rolne bez dopuszczenia zalesienia.  

 

Uwaga nieuwzględniona częściowo, gdyż niewielki 

południowo-wschodni fragment działki nr 183 przeznaczono 

pod Teren lasu (ZL.2), zgodnie z użytkiem gruntowym. 

905.  905.  17.02.2023 r. […]* Składam uwagę aby teren oznaczony powyższymi 

symbolami pozostawić jako teren rolny, tak jak dotychczas. 

183 obr. 27 

Krowodrza 

ZP.26, ZL.2 

 

ZP.22, ZP.14, 

ZP.15 

uwzględniona 

częściowo 

 

nieuwzględniona 

częściowo 

 

Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie Terenów ZP.26, 

ZP.22, ZP.14. i ZP.15, które zostaną pozostawione jako 

tereny rolne bez dopuszczenia zalesienia.  

 

Uwaga nieuwzględniona częściowo, gdyż niewielki 

południowo-wschodni fragment działki nr 183 przeznaczono 

pod Teren lasu (ZL.2), zgodnie z użytkiem gruntowym. 
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906.  906.  17.02.2023 r. […]* 1. Obszary ZP.26, ZP.22, ZP.22, ZP.15, ZP.14, ZP.13 itd, są 

to grunty rolne, część z nich jest nadal uprawiana, więc nie 

należy zmieniać ich na las. 

 

2. Wnoszę uwagę, iż dobrą alternatywą dla miasta Krakowa 

byłoby wykupienie działek 12/4 i 13/26 – obszar Rz.10. 

Działki znajdują się w sąsiedztwie Doliny Prądnika i ich 

zalesienie spowodowałoby dodatkową ochronę rezerwatu. 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

Ad 1. 

ZP.26, ZP.22, 

ZP.22, ZP.15, 

ZP.14, ZP.13 

 

Ad 2. 

Rz.10 

Ad 1. 

uwzględniona 

częściowo 

 

Ad 1. 

nieuwzględniona 

częściowo 

 

 

Ad 2. 

nieuwzględniona 

Ad 1. 

Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie Terenów ZP.26, 

ZP.22, ZP.14. i ZP.15, które zostaną pozostawione jako 

tereny rolne bez dopuszczenia zalesienia. 

Uwaga nieuwzględniona częściowo, gdyż Teren ZP.13 nie 

zostanie zmieniony. Jest to obecnie zadrzewiony teren u 

zbiegu ulic Wądół i Koralowa, stanowiący własność Gminy 

Miejskiej Kraków. Dodatkowo nie posiada on użytku 

gruntowego rolnego. 

 

Ad 2. 

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy projekt planu jest 

sporządzony zgodnie z zapisami Studium, gdyż ustalenia 

Studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu 

planów miejscowych (art. 9 ust. 4 ustawy). Studium dla 

przedmiotowych terenów wyznacza kierunek 

zagospodarowania pod Tereny zieleni nieurządzonej, z 

funkcją podstawową: różnorodne formy zieleni 

nieurządzonej, lasy, grunty rolne, oznaczone symbolem ZR, 

w których przeznaczeniem dopuszczalnym są m.in. 

różnorodne formy zieleni urządzonej. Zgodnie ze Studium 

III.1.2 pkt 7: „W przypadku wydzielenia funkcji 

dopuszczalnej z wyznaczonej kategorii terenu, udział tej 

funkcji dopuszczalnej nie może przekroczyć wielkości 50 % 

powierzchni wydzielonego terenu”. W projekcie planu 

wzdłuż rzeki Prądnik wyznaczono Tereny ZP.4 - ZP.8  

(o podstawowym przeznaczeniu pod publicznie dostępny 

park leśny) w oparciu o funkcję dopuszczalną w Studium, w 

ilości, na jaką pozwalają wskazania tego dokumentu. Zatem 

wydzielenie większej powierzchni terenów z przeznaczeniem 

w mpzp pod publicznie dostępny park leśny (przeznaczenie 

całego obszaru ZR wydzielonego w Studium) byłoby 

niezgodne z ustaleniami Studium. 

907.  907.  17.02.2023 r. […]* 

908.  908.  17.02.2023 r. […]* 

909.  909.  17.02.2023 r. […]* 

910.  910.  17.02.2023 r. […]* 

911.  911.  17.02.2023 r. […]* 

912.  912.  17.02.2023 r. […]* 

913.  913.  17.02.2023 r. […]* 

914.  914.  17.02.2023 r. […]* (…) Wnoszę o pozostawienie terenów jako rolnych, zgodnie 

z dotychczasowym przeznaczeniem. (…) 

 

56/1 obr. 26 

Krowodrza 

Rz.3 uwzględniona   

915.  915.  17.02.2023 r. […]* Wnoszę o zmianę przeznaczenia terenu oznaczonego ZPb.2, 

ZL.7, ZP.15 (przeznaczonego pod zalesienie) w ten sposób, 

że tereny zostaną przeznaczone pod tereny rolnicze tak jak od 

zawsze były takimi terenami. 

- - ZPb.2, ZL.7, 

ZP.15 

uwzględniona 

częściowo 

 

nieuwzględniona 

częściowo 

 

Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie Terenu ZP.15, 

który zostanie pozostawiony jako teren rolny bez 

dopuszczenia zalesienia. 

 

Uwaga nieuwzględniona częściowo. 

Teren zieleni urządzonej, o podstawowym przeznaczeniu pod 

zieleń towarzyszącą obiektom budowlanym (ZPb.2) nie 

zostanie zmieniony na teren rolniczy. Obszar ten jest 

związany z istniejącą zabudową mieszkaniową i 

wykorzystywany jako ogród przydomowy. Studium dla tego 

obszaru wyznacza kierunek zagospodarowania pod Tereny 

zieleni nieurządzonej (ZR), bez możliwości inwestycyjnych. 

Teren ZL.7 nie zostanie zmieniony na teren rolniczy, gdyż 

został on wyznaczony zgodnie z użytkiem gruntowym. 

916.  916.  17.02.2023 r. […]* 

917.  917.  17.02.2023 r. […]* 

918.  918.  17.02.2023 r. […]* 

919.  919.  17.02.2023 r. […]* 

920.  920.  17.02.2023 r. […]* (…) Proszę o ponowne rozpatrzenie tego planu, żeby te 

tereny dalej były rolne. (…) 

192 obr. 27 

Krowodrza 

ZP.26, Rz.7, 

ZL.2 

uwzględniona 

częściowo 

nieuwzględniona 

częściowo 

Uwaga uwzględniona częściowo. Zdecydowana większość 

działki wymienionej w uwadze zostanie pozostawiona jako 

teren rolny bez dopuszczenia zalesienia. 

 

Uwaga nieuwzględniona częściowo, gdyż niewielki 

południowo-wschodni fragment przedmiotowej działki 

przeznaczono pod Teren lasu (ZL.2), zgodnie z użytkiem 

gruntowym.  

921.  921.  17.02.2023 r. […]* Zmiana przeznaczenia terenu z rolnego na leśny spowoduje, 134 obr. 27 Rz.6, MN.5 uwzględniona  Wyjaśnienie: Południowa niewielka część przedmiotowej 
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że moja nieruchomość straci na wartości rynkowej. Dlatego 

uważam, że jest to dla mnie niekorzystane i nie zgadzam się 

na zalesienie tych obszarów. Poza tym te tereny są uprawiane 

przez okolicznych mieszkańców, więc zamiana żyznych gleb 

na las jest nieracjonalna. 

Krowodrza  działki zlokalizowana jest poza granicami sporządzanego 

planu miejscowego dla obszaru „Las Witkowicki”. Ze 

względów formalnych rozpatrzenie uwagi odnosi się tylko do 

części działek objętych granicami sporządzanego planu. 

 

922.  922.  17.02.2023 r. […]* Nie zgadzam się na zmianę statusu przeznaczenia działki 

269/2 obr. 29 ul. Koralowa 15 z budowlano/rolnej na ZP15 

(Tereny Zieleni urządzonej). (…) 

269/2 obr. 29 

Krowodrza 

ZP.15 

MN.9 

KDD.2 

uwzględniona 

częściowo 

nieuwzględniona 

częściowo 

Uwaga uwzględniona częściowo. Większa część działki nr 

269/2 zostanie pozostawiona jako teren rolny bez 

dopuszczenia zalesienia, a jej południowa część zostanie 

pozostawiona jako teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej MN, zgodnie ze Studium i zgodnie ze stanem 

istniejącym. 

 

Uwaga nieuwzględniona częściowo, gdyż niewielki 

wschodni fragment przedmiotowej działki przeznaczono pod 

Teren drogi publicznej (KDD.2) w związku z potrzebą 

zapewnienia prawidłowej obsługi komunikacyjnej obszaru. 

923.  923.  17.02.2023 r. […]* 

924.  924.  17.02.2023 r. […]* 

925.  925.  17.02.2023 r. […]* 1. Nie zgadzam się na zmianę statusu przeznaczenia działki 

269/2 obr. 29 ul. Koralowa 15 z budowlano/rolnej na ZP15 

(Tereny Zieleni urządzonej). 

 

2. Wnoszę o zmianę przeznaczenia powyższego terenu z 

przeznaczenia budowalne/rolnej na w całości budowalną. 

(…) 

269/2 obr. 29 

Krowodrza 

ZP.15 

MN.9 

KDD.2 

Ad 1. 

uwzględniona 

częściowo 

Ad 1. 

nieuwzględniona 

częściowo 

 

Ad 2. 

nieuwzględniona 

Ad 1. 

Uwaga uwzględniona częściowo. Większa część działki nr 

269/2 zostanie pozostawiona jako teren rolny bez 

dopuszczenia zalesienia, a jej południowa część zostanie 

pozostawiona jako teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej MN, zgodnie ze Studium i zgodnie ze stanem 

istniejącym. 

Uwaga nieuwzględniona częściowo, gdyż niewielki 

wschodni fragment przedmiotowej działki przeznaczono pod 

Teren drogi publicznej (KDD.2) w związku z potrzebą 

zapewnienia prawidłowej obsługi komunikacyjnej obszaru. 

 

Ad 2. 

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy projekt planu jest 

sporządzony zgodnie z zapisami Studium, gdyż ustalenia 

Studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu 

planów miejscowych (art. 9 ust. 4 ustawy). Wnioskowane 

przeznaczenie terenu jest niezgodne z ustaleniami Studium, 

które dla większości przedmiotowej działki wyznacza 

kierunek zagospodarowania pod Tereny zieleni nieurządzonej 

z funkcją podstawową: różnorodne formy zieleni 

nieurządzonej, lasy, grunty rolne oraz dopuszczalną m.in. 

różnorodne formy zieleni urządzonej. 

 

926.  926.  17.02.2023 r. […]* 

927.  927.  20.02.2023 r. […]* Wnosi o przeznaczenie w planie działki 211 obr. 29 w części 

przeznaczonej pod ZP.15 i ZP.21 na działalność rolniczą tak 

jak do tej pory, a cześć południową działki pod budownictwo 

mieszkaniowe. 

211 obr. 29 

Krowodrza 

MN.7, ZP.15, 

ZP.21, 

KDL.3, 

KDD.2 

uwzględniona 

częściowo 

nieuwzględniona 

częściowo 

Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie Terenów ZP.15 i 

ZP.21, które zostaną pozostawione jako tereny rolne bez 

dopuszczenia zalesienia. 

 

Uwaga nieuwzględniona częściowo, gdyż teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej (MN.7) został wyznaczony 

zgodnie ze Studium w północnej części przedmiotowej 

działki, a nie w części w południowej, co było postulowane w 

uwadze. Dodatkowo niewielkie fragmenty przedmiotowej 

działki przeznaczono pod Tereny dróg publicznych (KDD.2 i 

KDL.3) w związku z potrzebą zapewnienia prawidłowej 

obsługi komunikacyjnej obszaru. 

928.  928.  20.02.2023 r. […]* Zgłaszam oficjalny sprzeciw do planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Las Witkowicki”. Działki obr. 27 

dz. 13 oraz obr. 29 dz. 106 były i dalszym ciągu są terenami 

rolnymi, które to są w ciągłym użytkowaniu przez 3 

pokolenia, dlatego kategorycznie nie zgadzam się na 

zalesienie niniejszych terenów. (…) 

Ad 1. 

139 

 

 

 

Ad 2. 

106 

Ad 1. 

obr. 27 

Krowodrza 

 

 

Ad 2. 

obr. 29 

Ad 1. 

Rz.6, MN.5 

 

 

 

Ad 2. 

- 

Ad 1. 

uwzględniona 

 

 

 

Ad 2. 

- 

 

 

 

 

 

Ad 2. 

- 

Wyjaśnienie: Południowa niewielka część działki nr 139 

zlokalizowana jest poza granicami sporządzanego planu 

miejscowego dla obszaru „Las Witkowicki”. Ze względów 

formalnych rozpatrzenie uwagi odnosi się tylko do części 

działek objętych granicami sporządzanego planu. 

 

Ad 1. 
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Krowodrza Wyjaśnia się dodatkowo, że południowa część działki nr 139 

obr. 27 Krowodrza została przeznaczona pod teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej (MN.5), zgodnie ze Studium. 

 

Ad 2. 

Treść pisma w zakresie działki nr 106 obr. 29 Krowodrza nie 

stanowi uwagi w rozumieniu przepisów art. 18 ust. 1 ustawy, 

gdyż przedmiotowa działka znajduje się poza granicami 

sporządzanego planu „Las Witkowicki”. Ze względów 

formalnych rozpatrzenie uwagi odnosi się tylko do działek 

objętych granicami sporządzanego planu.  

929.  929.  20.02.2023 r. […]* 1. Wnioskuję o pozostawienie działki jako rolnej. Zgłaszam 

sprzeciw wobec zalesienia w nowym planie działki. 

 

 

2. Jako alternatywę na zalesienie można zaadaptować 

obszary graniczące z użytkiem ekologicznym „Dolina 

Prądnika” oznaczone symbolem Rz10, Rz5. 

Ad 1. 

76 

Ad 1. 

obr. 29 

Krowodrza 

 

Ad 1. 

ZP.15 

ZL.5 

KDD.2 

 

Ad 2. 

Rz.10, 

Rz.5 

Ad 1. 

uwzględniona 

częściowo 

Ad 1. 

nieuwzględniona 

częściowo 

 

Ad 2. 

nieuwzględniona 

Ad 1. 

Uwaga uwzględniona częściowo. Zdecydowana większość 

działki wymienionej w uwadze zostanie pozostawiona jako 

teren rolny bez dopuszczenia zalesienia. 

Uwaga nieuwzględniona częściowo, gdyż:  

- niewielki północny fragment przedmiotowej działki 

przeznaczono pod Teren lasu (ZL.5), zgodnie z użytkiem 

gruntowym, 

- niewielki południowy fragment przedmiotowej działki 

przeznaczono pod Teren drogi publicznej (KDD.2) w 

związku z potrzebą zapewnienia prawidłowej obsługi 

komunikacyjnej obszaru. 

 

Ad 2. 

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy projekt planu jest 

sporządzony zgodnie z zapisami Studium, gdyż ustalenia 

Studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu 

planów miejscowych (art. 9 ust. 4 ustawy). Studium dla 

przedmiotowych terenów wyznacza kierunek 

zagospodarowania pod Tereny zieleni nieurządzonej, z 

funkcją podstawową: różnorodne formy zieleni 

nieurządzonej, lasy, grunty rolne, oznaczone symbolem ZR, 

w których przeznaczeniem dopuszczalnym są m.in. 

różnorodne formy zieleni urządzonej. Zgodnie ze Studium 

III.1.2 pkt 7: „W przypadku wydzielenia funkcji 

dopuszczalnej z wyznaczonej kategorii terenu, udział tej 

funkcji dopuszczalnej nie może przekroczyć wielkości 50 % 

powierzchni wydzielonego terenu”. W projekcie planu 

wzdłuż rzeki Prądnik wyznaczono Tereny ZP.4 - ZP.8  

(o podstawowym przeznaczeniu pod publicznie dostępny 

park leśny) w oparciu o funkcję dopuszczalną w Studium, w 

ilości, na jaką pozwalają wskazania tego dokumentu. Zatem 

wydzielenie większej powierzchni terenów z przeznaczeniem 

w mpzp pod publicznie dostępny park leśny (przeznaczenie 

całego obszaru ZR wydzielonego w Studium) byłoby 

niezgodne z ustaleniami Studium. 

930.  930.  20.02.2023 r. […]* Pozostawienie całości działki w obecnym przeznaczeniu 

gruntu. 

27 obr. 29 

Krowodrza 

 

ZP.20 uwzględniona 

zgodna z 

projektem planu 

 Większa część przedmiotowej działki położona jest poza 

granicami sporządzanego planu „Las Witkowicki”. Część 

znajdująca się w jego granicach została przeznaczona pod 

Teren zieleni urządzonej (ZP.20), co odpowiada 

przeznaczeniu tej części działki w obowiązującym mpzp 

„Witkowice”. 

931.  931.  20.02.2023 r. […]* 

932.  932.  20.02.2023 r. […]* 

933.  933.  20.02.2023 r. […]* 

934.  934.  20.02.2023 r. […]* Pozostawienie w całości działki w obecnym przeznaczeniu 

gruntu. 

27 obr. 29 

Krowodrza 

 

ZP.20 uwzględniona 

zgodna z 

projektem planu 

 Większa część przedmiotowej działki położona jest poza 

granicami sporządzanego planu „Las Witkowicki”. Część 

znajdująca się w jego granicach została przeznaczona pod 

Teren zieleni urządzonej (ZP.20), co odpowiada 

przeznaczeniu tej części działki w obowiązującym mpzp 

„Witkowice”. 
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935.  935.  20.02.2023 r. […]* Pozostawienie obecnego przeznaczenia gruntu pod uprawę 

rolną. 

284 obr. 29 

Krowodrza 

 

ZP.14 

KDD.2 

uwzględniona 

częściowo 

nieuwzględniona 

częściowo 

Uwaga uwzględniona częściowo. Zdecydowana większość 

działki wymienionej w uwadze zostanie pozostawiona jako 

teren rolny bez dopuszczenia zalesienia.  

 

Uwaga nieuwzględniona częściowo, gdyż niewielki północny 

fragment przedmiotowej działki przeznaczono pod Teren 

drogi publicznej (KDD.2) w związku z potrzebą zapewnienia 

prawidłowej obsługi komunikacyjnej obszaru. 

936.  936.  20.02.2023 r. […]* 

937.  937.  20.02.2023 r. […]* 

938.  938.  20.02.2023 r. […]* 

939.  939.  20.02.2023 r. […]* Utrzymanie obecnego przeznaczenia gruntu pod uprawę 

rolną. 

284 obr. 29 

Krowodrza 

 

ZP.14 

KDD.2 

uwzględniona 

częściowo 

nieuwzględniona 

częściowo 

Uwaga uwzględniona częściowo. Zdecydowana większość 

działki wymienionej w uwadze zostanie pozostawiona jako 

teren rolny bez dopuszczenia zalesienia.  

 

Uwaga nieuwzględniona częściowo, gdyż niewielki północny 

fragment przedmiotowej działki przeznaczono pod Teren 

drogi publicznej (KDD.2) w związku z potrzebą zapewnienia 

prawidłowej obsługi komunikacyjnej obszaru. 

940.  940.  20.02.2023 r. […]* Składam protest i nie zgadzam się na włączenie mojej działki 

nr 216 do Lasu Witkowickiego. Nadmieniam, że w latach 

sześćdziesiątych sadziłem te drzewa. (…) 

216 obr. 29 

Krowodrza 

ZP.15 

MN.7 

KDD.2 

uwzględniona 

częściowo 

nieuwzględniona 

częściowo 

Uwaga uwzględniona częściowo. Większa część działki 

wymienionej w uwadze zostanie pozostawiona jako teren 

rolny bez dopuszczenia zalesienia. Wyjaśnia się dodatkowo, 

że północna cześć tej działki została przeznaczona pod teren 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN.7), zgodnie ze 

Studium. 

 

Uwaga nieuwzględniona częściowo, gdyż niewielki 

południowy fragment przedmiotowej działki przeznaczono 

pod Teren drogi publicznej (KDD.2) w związku z potrzebą 

zapewnienia prawidłowej obsługi komunikacyjnej obszaru. 

941.  941.  20.02.2023 r. […]* Nie wyrażam zgody na zalesienie działki 77 obręb 29. 77 obr. 29 

Krowodrza 

ZP.15, ZL.5 uwzględniona 

częściowo 

nieuwzględniona 

częściowo 

Uwaga uwzględniona częściowo. Zdecydowana większość 

działki wymienionej w uwadze zostanie pozostawiona jako 

teren rolny bez dopuszczenia zalesienia.  

 

Uwaga nieuwzględniona częściowo, gdyż niewielki zachodni 

fragment przedmiotowej działki przeznaczono pod Teren lasu 

(ZL.5), zgodnie z użytkiem gruntowym. 

942.  942.  20.02.2023 r. […]* Nie wyrażam zgody na zalesienie mojej działki. 77 

78 

obr. 29 

Krowodrza 

ZP.15, ZL.5, 

KDD.2 

uwzględniona 

częściowo 

nieuwzględniona 

częściowo 

Uwaga uwzględniona częściowo. Zdecydowana większość 

działek wymienionych w uwadze zostanie pozostawiona jako 

teren rolny bez dopuszczenia zalesienia. 

 

Uwaga nieuwzględniona częściowo, gdyż:  

- niewielkie zachodnie fragmenty przedmiotowych działek 

przeznaczono pod Teren lasu (ZL.5), zgodnie z użytkiem 

gruntowym, 

- niewielki wschodni fragment działki nr 78 przeznaczono 

pod Teren drogi publicznej (KDD.2) w związku z potrzebą 

zapewnienia prawidłowej obsługi komunikacyjnej obszaru. 

943.  943.  20.02.2023 r. […]* Nie wyrażam zgody na zalesienie działki nr 78 w obrębie 29. 78 obr. 29 

Krowodrza 

ZP.15, ZL.5, 

KDD.2 

uwzględniona 

częściowo 

nieuwzględniona 

częściowo 

Uwaga uwzględniona częściowo. Zdecydowana większość 

działki wymienionej w uwadze zostanie pozostawiona jako 

teren rolny bez dopuszczenia zalesienia. 

 

Uwaga nieuwzględniona częściowo, gdyż:  

- niewielki zachodni fragment przedmiotowej działki 

przeznaczono pod Teren lasu (ZL.5), zgodnie z użytkiem 

gruntowym, 

- niewielki wschodni fragment przedmiotowej działki 

przeznaczono pod Teren drogi publicznej (KDD.2) w 

związku z potrzebą zapewnienia prawidłowej obsługi 

komunikacyjnej obszaru. 

944.  944.  20.02.2023 r. […]* Nie wyrażam zgody na zalesienie mojej działki. 78 obr. 29 ZP.15, ZL.5, uwzględniona nieuwzględniona Uwaga uwzględniona częściowo. Zdecydowana większość 
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Krowodrza KDD.2 częściowo częściowo działki wymienionej w uwadze zostanie pozostawiona jako 

teren rolny bez dopuszczenia zalesienia. 

 

Uwaga nieuwzględniona częściowo, gdyż:  

- niewielki zachodni fragment przedmiotowej działki 

przeznaczono pod Teren lasu (ZL.5), zgodnie z użytkiem 

gruntowym, 

- niewielki wschodni fragment przedmiotowej działki 

przeznaczono pod Teren drogi publicznej (KDD.2) w 

związku z potrzebą zapewnienia prawidłowej obsługi 

komunikacyjnej obszaru. 

945.  945.  20.02.2023 r. […]* Nie wyrażam zgody na zalesienie mojej działki. 83 (obecnie 

83/1, 83/2, 

83/3, 83,4)  

obr. 27 

Krowodrza 

 

Rz.4, KDS.1 uwzględniona 

częściowo 

nieuwzględniona 

częściowo 

Uwaga uwzględniona częściowo. Działka nr 83/4 zostanie 

pozostawiona jako teren rolny bez dopuszczenia zalesienia.  

 

Uwaga nieuwzględniona częściowo w zakresie działek nr 

83/1, 83/2, 83/3 z uwagi na konieczność zachowania rezerwy 

terenu pod realizowaną Północną Obwodnicę Krakowa – 

S52, wskazaną w Studium w ramach planowanego rozwoju 

sieci drogowej. 

946.  946.  20.02.2023 r. […]* Nie wyrażam zgody na zalesienie działki nr 83 w obrębie 27. 83 (obecnie 

83/1, 83/2, 

83/3, 83,4) 

obr. 27 

Krowodrza 

 

Rz.4, KDS.1 uwzględniona 

częściowo 

nieuwzględniona 

częściowo 

Uwaga uwzględniona częściowo. Działka nr 83/4 zostanie 

pozostawiona jako teren rolny bez dopuszczenia zalesienia.  

 

Uwaga nieuwzględniona częściowo w zakresie działek nr 

83/1, 83/2, 83/3 z uwagi na konieczność zachowania rezerwy 

terenu pod realizowaną Północną Obwodnicę Krakowa – 

S52, wskazaną w Studium w ramach planowanego rozwoju 

sieci drogowej. 

947.  947.  20.02.2023 r. […]* Nie wyrażam zgody na zalesienie mojej działki. 107 

(obecnie 

107/1, 

107/2, 

107/3, 

107/4) 

obr. 27 

Krowodrza 

Rz.6 

KDS.1 

 

uwzględniona 

częściowo 

nieuwzględniona 

częściowo 

Uwaga uwzględniona częściowo. Działka nr 107/4 zostanie 

pozostawiona jako teren rolny bez dopuszczenia zalesienia.  

 

Uwaga nieuwzględniona częściowo w zakresie działek nr 

107/1, 107/2 i 107/3 z uwagi na konieczność zachowania 

rezerwy terenu pod realizowaną Północną Obwodnicę 

Krakowa – S52, wskazaną w Studium w ramach 

planowanego rozwoju sieci drogowej. 

948.  948.  20.02.2023 r. […]* Nie wyrażam zgody na zalesienie działki nr 107 w obrębie 

27. 

107 

(obecnie 

107/1, 

107/2, 

107/3, 

107/4) 

obr. 27 

Krowodrza 

Rz.6 

KDS.1 

 

uwzględniona 

częściowo 

nieuwzględniona 

częściowo 

Uwaga uwzględniona częściowo. Działka nr 107/4 zostanie 

pozostawiona jako teren rolny bez dopuszczenia zalesienia.  

 

Uwaga nieuwzględniona częściowo w zakresie działek nr 

107/1, 107/2 i 107/3 z uwagi na konieczność zachowania 

rezerwy terenu pod realizowaną Północną Obwodnicę 

Krakowa – S52, wskazaną w Studium w ramach 

planowanego rozwoju sieci drogowej. 

949.  949.  20.02.2023 r. […]* Nie wyrażam zgody na zalesienie tego obszaru (Las 

Witkowicki) obok naszej działki, na której mamy posadzone 

drzewa i krzewy owocowe. (…) Na terenie Witkowic 

znajdują się inne obszary na zalesienie jak np. zakole 

Białuchy i pobliskie pola. 

95/5 obr. 27 

Krowodrza 

Rz.6, KDL.2 uwzględniona 

częściowo 

nieuwzględniona 

częściowo 

Uwaga uwzględniona częściowo. Zdecydowana większość 

działki wymienionej w uwadze zostanie pozostawiona jako 

teren rolny bez dopuszczenia zalesienia. 

 

Uwaga nieuwzględniona częściowo, gdyż niewielki 

południowo-zachodni fragment przedmiotowej działki 

przeznaczono pod Teren drogi publicznej (KDL.2) w 

związku z potrzebą zapewnienia prawidłowej obsługi 

komunikacyjnej obszaru. 

950.  950.  20.02.2023 r. […]* Nie wyrażam zgody na zalesienie terenu znajdującego się 

obok mojej działki, na której mam posadzone drzewa i 

krzewy owocowe. (…) Na obszarze Witkowic są inne 

miejsca sprzyjające zalesieniu jak np. zakole Białuchy i 

pobliskie pola. 

95/5 obr. 27 

Krowodrza 

Rz.6, KDL.2 uwzględniona 

częściowo 

nieuwzględniona 

częściowo 

Uwaga uwzględniona częściowo. Zdecydowana większość 

działki wymienionej w uwadze zostanie pozostawiona jako 

teren rolny bez dopuszczenia zalesienia. 

 

Uwaga nieuwzględniona częściowo, gdyż niewielki 

południowo-zachodni fragment przedmiotowej działki 
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przeznaczono pod Teren drogi publicznej (KDL.2) w 

związku z potrzebą zapewnienia prawidłowej obsługi 

komunikacyjnej obszaru. 

951.  951.  20.02.2023 r. […]* Jestem z małżonką właścicielem działek nr 45 i 178 przy  

ul. Okulistów w Krakowie.  Nasze nieruchomości są objęte 

projektem mpzp „Las Witkowicki”, który docelowo zmienia 

przeznaczenia tych terenów z rolnego na leśne. 

Przedmiotowa zmiana jest sprzeczna z tradycyjnym 

przeznaczeniem tych terenów, jak również nie jest poparta 

żadną akceptacją ze strony właścicieli tych terenów (nie tylko 

naszą) – jest wyłącznie władczą decyzją polityczną formalnie 

zgodną z kompetencjami władz miasta Krakowa. Takie 

stanowienie prawa miejscowego; zwracam uwagę, iż w tym 

przypadku nie chodzi o brak realizacji planu, który 

odpowiadał by woli właścicieli terenów, a wręcz przeciwnie 

następuje realizacja planu, który w całości jest sprzeczny z 

wolą właścicieli terenów, jest de facto naruszeniem istoty 

prawa własności i stanowi formę szeroko pojętego 

wywłaszczenia.  

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby Kraków realizował swoje 

zobowiązania, na terenach stanowiących Jego własność. 

45 

 

 

178 

obr. 29 

Krowodrza 

 

obr. 27 

Krowodrza 

ZP.26, ZL.2 

 

 

uwzględniona 

częściowo 

nieuwzględniona 

częściowo 

Wyjaśnienie: Większa część działki nr 45 zlokalizowana jest 

poza granicami sporządzanego planu miejscowego dla 

obszaru „Las Witkowicki”. Ze względów formalnych 

rozpatrzenie uwagi odnosi się tylko do części działek objętych 

granicami sporządzanego planu. 

 

Uwaga uwzględniona częściowo. Zdecydowana większość 

działek wymienionych w uwadze zostanie pozostawiona jako 

teren rolny bez dopuszczenia zalesienia. 

 

Uwaga nieuwzględniona częściowo, gdyż niewielki 

południowo-wschodni fragment działki nr 178 przeznaczono 

pod Teren lasu (ZL.2), zgodnie z użytkiem gruntowym, 

 

952.  952.  17.02.2023 r. […]* Nie zgadzam się tej rolnej działki na zalesienie oraz 

zakrzewienie. 

55/1 obr. 27 

Krowodrza 

Rz.4 uwzględniona 

 

  

953.  953.  17.02.2023 r. […]* Ponieważ jest to działka rolna uprawiana od zawsze nie 

zgadzam się na zadrzewienie lub zakrzewienie. 

55/1 obr. 27 

Krowodrza 

Rz.4 uwzględniona 

 

  

954.  954.  17.02.2023 r. […]* Nie zgadzam się na w/w działce utworzenia terenów zieleni 

urządzonej ZPb.2. 

259/1 obr. 29 

Krowodrza 

MN.8, ZPb.2, 

ZL.7 

 nieuwzględniona 

 

Teren zieleni urządzonej, o podstawowym przeznaczeniu pod 

zieleń towarzyszącą obiektom budowlanym (ZPb.2). 

związany z istniejącą zabudową mieszkaniową  

i wykorzystywany jako ogród przydomowy. Studium dla tego 

obszaru wyznacza kierunek zagospodarowania pod Tereny 

zieleni nieurządzonej (ZR), bez możliwości inwestycyjnych. 

955.  955.  17.02.2023 r. […]* Nie zgadzam się na zrobienie na tym terenie zieleni 

urządzonej. 

259/1 obr. 29 

Krowodrza 

MN.8, ZPb.2, 

ZL.7 

 nieuwzględniona 

 

Teren zieleni urządzonej, o podstawowym przeznaczeniu pod 

zieleń towarzyszącą obiektom budowlanym (ZPb.2). 

związany z istniejącą zabudową mieszkaniową  

i wykorzystywany jako ogród przydomowy. Studium dla tego 

obszaru wyznacza kierunek zagospodarowania pod Tereny 

zieleni nieurządzonej (ZR), bez możliwości inwestycyjnych. 

956.  956.  17.02.2023 r. […]* Nie zgadzam się aby na tej działce, która jest rolną była 

możliwość zalesienia lub zakrzewienia. 

113/3 obr. 27 

Krowodrza 

Rz.6 uwzględniona 

 

  

957.  957.  17.02.2023 r. […]* Nie zgadzam się na zalesienie lub zakrzewienie tej działki, 

ponieważ jest to działka rolna. 

113/3 obr. 27 

Krowodrza 

Rz.6 uwzględniona 

 

  

958.  958.  17.02.2023 r. […]* Nie zgadzam się na zalesienie działki nr 260 zostały 

przeznaczone na tereny zielone rejon ul. Wądół. 

260 obr. 29 

Krowodrza 

ZP.15, 

KDD.2 

uwzględniona 

częściowo 

nieuwzględniona 

częściowo 

Uwaga uwzględniona częściowo. Zdecydowana większość 

działki wymienionej w uwadze zostanie pozostawiona jako 

teren rolny bez dopuszczenia zalesienia. 

 

Uwaga nieuwzględniona częściowo, gdyż niewielki 

wschodni fragment przedmiotowej działki przeznaczono pod 

Teren drogi publicznej (KDD.2) w związku z potrzebą 

zapewnienia prawidłowej obsługi komunikacyjnej obszaru. 

959.  959.  17.02.2023 r. […]* Nie zgadzam się na tym terenie na tereny zieleni publicznej. 260 obr. 29 

Krowodrza 

ZP.15, 

KDD.2 

uwzględniona 

częściowo 

nieuwzględniona 

częściowo 

Uwaga uwzględniona częściowo. Zdecydowana większość 

działki wymienionej w uwadze zostanie pozostawiona jako 

teren rolny bez dopuszczenia zalesienia. 

 

Uwaga nieuwzględniona częściowo, gdyż niewielki 

wschodni fragment przedmiotowej działki przeznaczono pod 

Teren drogi publicznej (KDD.2) w związku z potrzebą 
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zapewnienia prawidłowej obsługi komunikacyjnej obszaru. 

960.  960.  17.02.2023 r. […]* Nie zgadzam się na tereny zieleni urządzonej na tej działce. 176 obr. 27 

Krowodrza 

ZP.26, ZL.2 uwzględniona 

częściowo 

nieuwzględniona 

częściowo 

Uwaga uwzględniona częściowo. Zdecydowana większość 

działki wymienionej w uwadze zostanie pozostawiona jako 

teren rolny bez dopuszczenia zalesienia. 

 

Uwaga nieuwzględniona częściowo, gdyż niewielki 

południowo-wschodni fragment przedmiotowej działki 

przeznaczono pod Teren lasu (ZL.2), zgodnie z użytkiem 

gruntowym.  

961.  961.  17.02.2023 r. […]* Nie zgadzam się na przeznaczenie tych terenów pod 

zalesienie lub parki, ponieważ można to zrobić na ternach 

przyległych do użytku ekologicznego przy rzece Białucha. 

- - Cały teren w 

lesie 

witkowickim 

przeznaczony 

pod las lub 

teren parkowy 

uwzględniona 

częściowo 

nieuwzględniona 

częściowo 

W zakresie braku zgody na przeznaczenie „całego terenu w 

lesie witkowickim przeznaczonego pod las” uwaga 

nieuwzględniona, gdyż Tereny lasów w projekcie planu 

zostały wyznaczone zgodnie z użytkiem gruntowym. 

W zakresie braku zgody na przeznaczenie „całego terenu w 

lesie witkowickim przeznaczonego pod teren parkowy” 

uwaga częściowo uwzględniona. W związku z 

uwzględnieniem innych uwag niektóre wyznaczone w 

projekcie planu tereny ZP, przeznaczone pod publicznie 

dostępny park leśny, zostaną pozostawione jako rolne bez 

dopuszczenia zalesienia.  

W zakresie propozycji przeznaczenia terenów pod zalesienia 

lub parki „na terenach przyległych do użytku ekologicznego 

przy rzece białucha” uwaga nieuwzględniona. W świetle art. 

15 ust. 1 ustawy projekt planu jest sporządzony zgodnie z 

zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium są wiążące dla 

organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych (art. 

9 ust. 4 ustawy).  

Studium dla przedmiotowych terenów wyznacza kierunek 

zagospodarowania pod Tereny zieleni nieurządzonej, z 

funkcją podstawową: różnorodne formy zieleni 

nieurządzonej, lasy, grunty rolne, oznaczone symbolem ZR, 

w których przeznaczeniem dopuszczalnym są m.in. 

różnorodne formy zieleni urządzonej. Zgodnie ze Studium 

III.1.2 pkt 7: „W przypadku wydzielenia funkcji 

dopuszczalnej z wyznaczonej kategorii terenu, udział tej 

funkcji dopuszczalnej nie może przekroczyć wielkości 50 % 

powierzchni wydzielonego terenu”. 

W projekcie planu wzdłuż rzeki Prądnik wyznaczono Tereny 

ZP.4 - ZP.8 (o podstawowym przeznaczeniu pod publicznie 

dostępny park leśny) w oparciu o funkcję dopuszczalną w 

Studium, w ilości, na jaką pozwalają wskazania tego 

dokumentu. 

Zatem wydzielenie większej powierzchni terenów z 

przeznaczeniem w mpzp pod publicznie dostępny park leśny 

(przeznaczenie całego obszaru ZR wydzielonego w Studium) 

byłoby niezgodne z ustaleniami Studium. 

962.  962.  20.02.2023 r. […]* Nie wyrażam zgody na zalesienie mojej działki. 103/5 obr. 27 

Krowodrza 

Rz.4 uwzględniona 

 

  

963.  963.  20.02.2023 r. […]* Wnoszę o pozostawienie moich działek jak dotychczas jako 

rolne są one uprawiane. Pomimo przylegania do Lasku 

Witkowickiego w działalności gospodarczej są niezbędne. 

181 

190 

138 

obr. 27 

Krowodrza 

ZP.26, Rz.7, 

ZL.2, Rz.6, 

MN.5 

 

 

uwzględniona 

częściowo 

nieuwzględniona 

częściowo 

Wyjaśnienie: Południowa niewielka część działki nr 138 

zlokalizowana jest poza granicami sporządzanego planu 

miejscowego dla obszaru „Las Witkowicki”. Ze względów 

formalnych rozpatrzenie uwagi odnosi się tylko do części 

działek objętych granicami sporządzanego planu. 

 

Uwaga uwzględniona częściowo. Większa część działek 

wymienionych w uwadze zostanie pozostawiona jako teren 

rolny bez dopuszczenia zalesienia. Dodatkowo wyjaśnia się, 

że cześć działki nr 138 zgodnie ze Studium została 

przeznaczona pod Teren zabudowy mieszkaniowej 
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jednorodzinnej (MN.5). 

 

Uwaga nieuwzględniona częściowo, gdyż niewielkie 

południowo-wschodnie fragmenty działek nr 181 i 190 

przeznaczono pod Teren lasu (ZL.2), zgodnie z użytkiem 

gruntowym. 

964.  964.  20.02.2023 r. […]* Działki, które są usytuowane z drugiej strony lasku też 

wnoszę o pozostawienie jak dotychczas jako rolne. (…) 

84 

82/1 

82/3 

90 

214 

207 

obr. 29 

Krowodrza 

ZP.22, ZP.21, 

ZP.15, MN.7, 

KDL.3 

uwzględniona 

częściowo 

nieuwzględniona 

częściowo 

Uwaga uwzględniona częściowo. Część działek 

wymienionych w uwadze zostanie pozostawiona jako teren 

rolny bez dopuszczenia zalesienia. Dodatkowo wyjaśnia się, 

że części działek nr 82/3, 214, 207 zgodnie ze Studium 

zostały przeznaczone pod Teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej (MN.7). 

 

Uwaga nieuwzględniona częściowo, gdyż niewielkie 

fragmenty działek nr 84, 82/1, 90 i 207 przeznaczono pod 

Teren drogi publicznej (KDL.3) w związku z potrzebą 

zapewnienia prawidłowej obsługi komunikacyjnej obszaru. 

965.  965.  20.02.2023 r. […]* 1. Wnoszę o pozostawienie ww. działki jako działki rolnej z 

dotychczasowym przeznaczeniem. (…) 

 

2. Na ww. działce planuje inwestycję budowalną, która 

korzystanie wpłynie na rozwój miasta (np. zatrudnienie). (…) 

56/1 obr. 26 

Krowodrza 

Rz.3 Ad 1. 

uwzględniona 

 

 

 

Ad 2. 

nieuwzględniona 

Ad 2. Uwaga nieuwzględniona. W świetle art. 15 ust. 1 

ustawy projekt planu jest sporządzony zgodnie z zapisami 

Studium, gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów 

gminy przy sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4 

ustawy). Wnioskowana „inwestycja budowlana” jest 

niezgodna z ustaleniami Studium, które dla tego obszaru 

wyznacza kierunek zagospodarowania pod Tereny zieleni 

nieurządzonej z funkcją podstawową: różnorodne formy 

zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne oraz dopuszczalną 

m.in. różnorodne formy zieleni urządzonej. 

966.  966.  20.02.2023 r. […]* Ogół społeczeństwa nie jest zainteresowany poszerzeniem 

Lasu Witkowickiego. Działki niech pozostaną rolne zgodnie 

z ich przeznaczeniem. (…) 

- - ZP.26, ZP.22, 

ZP.15, Rz.6 

uwzględniona   

967.  967.  20.02.2023 r. […]* (…) Na działce Rz.10 dz. 13/26 i 12/4 mógłby powstać park. 

(…) 

13/26 

12/4 

obr. 30 

Krowodrza 

Rz.10, ZP.8, 

KDL.6, 

KDZ.1 

uwzględniona 

częściowo 

nieuwzględniona 

częściowo 

Uwaga uwzględniona częściowo.  

Na częściach działek nr 13/26 i 12/4 wyznaczono w projekcie 

planu Teren zieleni urządzonej o podstawowym 

przeznaczeniu pod publicznie dostępny park leśny (ZP.8). 

 

Uwaga nieuwzględniona częściowo. 

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy projekt planu jest 

sporządzony zgodnie z zapisami Studium, gdyż ustalenia 

Studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu 

planów miejscowych (art. 9 ust. 4 ustawy). Studium dla 

przedmiotowych terenów wyznacza kierunek 

zagospodarowania pod Tereny zieleni nieurządzonej, z 

funkcją podstawową: różnorodne formy zieleni 

nieurządzonej, lasy, grunty rolne, oznaczone symbolem ZR, 

w których przeznaczeniem dopuszczalnym są m.in. 

różnorodne formy zieleni urządzonej. Zgodnie ze Studium 

III.1.2 pkt 7: „W przypadku wydzielenia funkcji 

dopuszczalnej z wyznaczonej kategorii terenu, udział tej 

funkcji dopuszczalnej nie może przekroczyć wielkości 50 % 

powierzchni wydzielonego terenu”. W projekcie planu 

wzdłuż rzeki Prądnik wyznaczono Tereny ZP.4 - ZP.8  

(o podstawowym przeznaczeniu pod publicznie dostępny 

park leśny) w oparciu o funkcję dopuszczalną w Studium, w 

ilości, na jaką pozwalają wskazania tego dokumentu. Zatem 

wydzielenie większej powierzchni terenów z przeznaczeniem 

w mpzp pod publicznie dostępny park leśny (przeznaczenie 

całego obszaru ZR wydzielonego w Studium) byłoby 

niezgodne z ustaleniami Studium. 

Dodatkowo niewielkie fragmenty przedmiotowych działek 
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przeznaczono pod Tereny dróg publicznych (KDZ.1 i 

KDL.6) w związku z potrzebą zapewnienia prawidłowej 

obsługi komunikacyjnej obszaru. 

968.  968.  20.02.2023 r. […]* Poszerzenie terenu Lasu Witkowickiego o obszary rolne 

(prywatne grunty) uważam za niesprawiedliwe względem 

właścicieli tychże działek. Jestem za zwiększeniem ilości 

parków w Krakowie lub zalesienie działek należących do 

skarbu państwa. 

13/26 

12/4 

obr. 30 

Krowodrza 

Rz.10, ZP.8, 

KDL.6, 

KDZ.1 

 nieuwzględniona Uwaga nieuwzględniona. Pozostawia się na częściach działek 

nr 13/26 i 12/4 przeznaczenie pod Teren zieleni urządzonej 

(ZP.8), które jest w większości zgodne z przeznaczeniem w 

obowiązującym mpzp „Dolina Prądnika”. 

Dodatkowo niewielkie fragmenty działek nr 13/26 i 12/4 

przeznaczono pod Tereny dróg publicznych (KDZ.1  

i KDL.6) w związku z potrzebą zapewnienia prawidłowej 

obsługi komunikacyjnej obszaru. 

969.  969.  20.02.2023 r. […]* Zalesienie działek proponowanych przez Wydział 

Planowania Przestrzennego mija się z celem osób będących 

właścicielami działek w tym rejonie. Istnieje już w tym 

obszarze – sąsiedztwie obszar zalesiony i wypadałoby, aby 

istniejący już las doprowadzić do użytku w celach 

rekreacyjnych. Nie można odbierać prywatnej własności. 

- - ZP.26, ZP.22, 

ZP.15, Rz.6 

uwzględniona   

970.  970.  17.02.2023 r. […]* Wnoszę o pozostawienie terenów jako rolnych 

z dotychczasowym przeznaczeniem. Obecny teren lasu jest 

wystarczający w tym rejonie. Parki są potrzebne w rejonie 

gdzie ich nie ma. 

128 obr. 27 

Krowodrza 

Rz.6 uwzględniona   

971.  971.  17.02.2023 r. […]* (…) Teren Witkowic posiada już dużą powierzchnię zieleni 

i tak powinno pozostać w tej formie czyli teren rolny rodzin. 

Proszę o przychylną opinię przy ponownym sporządzaniu 

planu przestrzennego tych terenów. 

26/1 obr. 27 

Krowodrza 

Rz.4 uwzględniona  Wyjaśnienie: Zachodnia część przedmiotowej działki 

zlokalizowana jest poza granicami sporządzanego planu 

miejscowego dla obszaru „Las Witkowicki”. Ze względów 

formalnych rozpatrzenie uwagi odnosi się tylko do części 

działek objętych granicami sporządzanego planu. 

 

972.  972.  17.02.2023 r. […]* Nie wyrażam zgody na zalesienie moich działek tj. nr 294 

obr. 29 przy ul. Koralowej i nr 116 obr. 27 przy ul. 

Okulistów. Są to grunty II i III klasy. Stanowią część 

gospodarstwa rolnego i są uprawiane. (…) 

 

Ad 1. 

294 

 

 

Ad 2. 

116 

Ad 1. 

obr. 29 

Krowodrza  

 

Ad 2. 

obr. 27 

Krowodrza 

Ad 1. 

ZP.14, 

KDD.2 

 

Ad 2. 

Rz.6 

 

Ad 1. 

uwzględniona 

częściowo 

 

 

Ad 2. 

uwzględniona 

Ad 1. 

nieuwzględniona 

częściowo 

Wyjaśnienie: Południowa część działki nr 294 zlokalizowana 

jest poza granicami sporządzanego planu miejscowego dla 

obszaru „Las Witkowicki”. Ze względów formalnych 

rozpatrzenie uwagi odnosi się tylko do części działek objętych 

granicami sporządzanego planu. 

 

Ad 1. 

Uwaga uwzględniona częściowo. Zdecydowana większość 

działki nr 294 zostanie pozostawiona jako teren rolny bez 

dopuszczenia zalesienia.  

Uwaga nieuwzględniona częściowo, gdyż niewielki północny 

fragment działki nr 294 przeznaczono pod Teren drogi 

publicznej (KDD.2) w związku z potrzebą zapewnienia 

prawidłowej obsługi komunikacyjnej obszaru. 

973.  973.  17.02.2023 r. […]* Nie wyrażam zgody na zalesienie moich działek tj. numer 

294 przy ul. Koralowej i 116 przy ul. Okulistów. Są to grunty 

II i III klasy w uprawie. Stanowią część gospodarstwa 

rolnego. (…) 

 

Ad 1. 

294 

 

 

Ad 2. 

116 

Ad 1. 

obr. 29 

Krowodrza  

 

Ad 2. 

obr. 27 

Krowodrza 

Ad 1. 

ZP.14, 

KDD.2 

 

Ad 2. 

Rz.6 

 

Ad 1. 

uwzględniona 

częściowo 

 

 

Ad 2. 

uwzględniona 

Ad 1. 

nieuwzględniona 

częściowo 

Wyjaśnienie: Południowa część działki nr 294 zlokalizowana 

jest poza granicami sporządzanego planu miejscowego dla 

obszaru „Las Witkowicki”. Ze względów formalnych 

rozpatrzenie uwagi odnosi się tylko do części działek objętych 

granicami sporządzanego planu. 

 

Ad 1. 

Uwaga uwzględniona częściowo. Zdecydowana większość 

działki nr 294 zostanie pozostawiona jako teren rolny bez 

dopuszczenia zalesienia.  

Uwaga nieuwzględniona częściowo, gdyż niewielki północny 

fragment działki nr 294 przeznaczono pod Teren drogi 

publicznej (KDD.2) w związku z potrzebą zapewnienia 

prawidłowej obsługi komunikacyjnej obszaru. 

974.  974.  17.02.2023 r. […]* Moje stanowisko jest negatywne. Nie zgadzam się na 

zalesienie, działka jest w użytkowa – min. obsiewana. (…) 

56/1 obr. 27 

Krowodrza 

Rz.4 uwzględniona   
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975.  975.  17.02.2023 r. […]* 1. Odrzucenie w całości projektu miejscowego 

zagospodarowania przestrzennego obszaru „Las 

Witkowicki”. Prezydent powinien wycofać druk z obiegu. 

 

2. Działka jest w użytkowaniu jest obsiewana. 

56/1 obr. 27 

Krowodrza 

Rz.4 Ad 1. 

- 

 

 

Ad 2. 

uwzględniona 

Ad 1. 

- 

Ad 1. 

W zakresie propozycji „wycofania druku z obiegu” pismo nie 

stanowi uwagi w rozumieniu przepisów art. 18 ust. 1 ustawy, 

gdyż nie dotyczy materii regulowanej ustaleniami planu 

miejscowego i dlatego nie podlega rozpatrzeniu. Uchwałą  
Nr XXXIII/843/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 stycznia 

2020 r. Prezydent Miasta Krakowa został zobowiązany do 

sporządzenia projektu planu „Las Witkowicki” i po 

przeprowadzeniu całej procedury planistycznej określonej w 

ustawie przedstawieniu go Radzie Miasta Krakowa celem 

uchwalenia. 

 

Ad 2. 

Działka wymieniona w uwadze zostanie pozostawiona jako 

teren rolny bez dopuszczenia zalesienia. 

976.  976.  17.02.2023 r. […]* 1. Nie zgadzam się absolutnie na zalesienie. Jeśli chcecie 

zalesiać to po drugiej stronie macie też teren pod zalesienie. 

 

2. Proponuję wycofanie druku z obiegu. Działka jest w 

użytkowaniu, jest obsiewana. Odrzucić w całości projekt 

miejscowego zagospodarowania przestrzennego obszaru „Las 

Witkowicki” 

56/1 obr. 27 

Krowodrza 

Rz.4 Ad 1. 

uwzględniona 

 

 

Ad 2. 

- 

 

 

 

 

Ad 2. 

- 

Ad 1. 

Działka wymieniona w uwadze zostanie pozostawiona jako 

teren rolny bez dopuszczenia zalesienia. 

 

Ad 2. 

W zakresie propozycji „wycofania druku z obiegu” pismo nie 

stanowi uwagi w rozumieniu przepisów art. 18 ust. 1 ustawy, 

gdyż nie dotyczy materii regulowanej ustaleniami planu 

miejscowego i dlatego nie podlega rozpatrzeniu. Uchwałą  
Nr XXXIII/843/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 stycznia 

2020 r. Prezydent Miasta Krakowa został zobowiązany do 

sporządzenia projektu planu „Las Witkowicki” i po 

przeprowadzeniu całej procedury planistycznej określonej w 

ustawie przedstawieniu go Radzie Miasta Krakowa celem 

uchwalenia. 

977.  977.  17.02.2023 r. […]* Mieszkam w Witkowicach od urodzenia, moja rodzina 

posiada ziemie i uprawia. Korzystamy wszyscy z płodów 

rolnych. Nie narzekamy na brak lasów i parków, mamy dużo, 

niestety zaniedbane, dla starszej osoby niebezpieczne. 

Nie chcemy kolejnego zalesienia, proszę o pozostawienie 

terenów rolnych. 

32/1 

 

 

124 

127 

obr. 27 

Krowodrza  

 

obr. 27 

Krowodrza 

Rz.4 

 

 

Rz.6 

uwzględniona  Wyjaśnienie: Zachodnia część przedmiotowej działki 

zlokalizowana jest poza granicami sporządzanego planu 

miejscowego dla obszaru „Las Witkowicki”. Ze względów 

formalnych rozpatrzenie uwagi odnosi się tylko do części 

działek objętych granicami sporządzanego planu. 

 

978.  978.  17.02.2023 r. […]* Mieszkam w Witkowicach od wielu lat, sama byłam 

właścicielką ziemi i przekazałam ją moim dzieciom. 

Obawiam się, że brak ziemi na której mogliby się 

wybudować, wychować moje wnuki, wpłynie na ich 

przyszłość. Na terenach Witkowic znajduje się wiele terenów 

zielonych, nie ma potrzeby większego rozszerzania ich. Ten 

plan jedynie wpłynie negatywnie na osoby, które posiadają 

ziemie w tych terenach. Prosimy o ponowne rozpatrzenie 

tego planu, ponieważ jest on bardzo krzywdzący. 

50/1 

55/1 

obr. 27 

Krowodrza 

Rz.4  nieuwzględniona Uwaga nieuwzględniona. W świetle art. 15 ust. 1 ustawy 

projekt planu jest sporządzony zgodnie z zapisami Studium, 

gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów gminy przy 

sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4 ustawy). 

Przeznaczenie przedmiotowych działek pod tereny 

budowlane jest niezgodne z ustaleniami Studium, które dla 

tego obszaru wyznacza kierunek zagospodarowania pod:  

- Tereny zieleni nieurządzonej, z funkcją podstawową: 

różnorodne formy zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne. 

Wyjaśnia się dodatkowo, że działki wymienione w uwadze 

zostaną pozostawione jako tereny rolne. 

979.  979.  20.02.2023 r. 

20.02.2023 r. 
[…]* Wnoszę o nie zmienianie przeznaczenia przedmiotowej 

działki. Wnoszę o pozostawienie jej przeznaczenia 

w dotychczasowej formie. (…) 

 

262 obr. 29 

Krowodrza 

ZP.15, ZL.7, 

MN.8, 

KDD.2 

uwzględniona 

częściowo 

 

 

 

nieuwzględniona 

częściowo 

 

Uwaga uwzględniona częściowo. Wschodnia część działki 

wymienionej w uwadze zostanie pozostawiona jako teren 

rolny, zgodnie z jej obowiązującym przeznaczeniem. 

Zachodnia cześć działki wymienionej w uwadze zostanie 

pozostawiona jako Teren lasu (ZL.7), zgodnie z użytkiem 

gruntowym i zgodnie z przeznaczeniem w obowiązującym 

mpzp. 

Dodatkowo wyjaśnia się, że północno-zachodni fragment 

przedmiotowej działki został przeznaczony pod Teren 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN.8), zgodnie  

z zasięgiem terenów inwestycyjnych ze Studium. 
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Uwaga nieuwzględniona częściowo, gdyż niewielki 

wschodni fragment przedmiotowej działki przeznaczono pod 

Teren drogi publicznej (KDD.2) w związku z potrzebą 

zapewnienia prawidłowej obsługi komunikacyjnej obszaru. 

980.  980.  20.02.2023 […]* Przemianowanie działek o statusie działek rolnych na tereny 

leśne uważam za skandaliczne, ponieważ są to działki 

stanowiące prywatną własność. (…) 

13/26 

12/4 

 

 

obr. 30 

Krowodrza 

 

 

Rz.10 

ZP.8 

KDL.6 

KDZ.1 

 

ZP.26 

ZP.22 

ZP.15 

Rz.6 

uwzględniona 

częściowo 

 

 

 

 

nieuwzględniona 

częściowo 

 

Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie Terenów ZP.26, 

ZP.22, ZP.15, Rz.6, które zostaną pozostawione jako tereny 

rolne bez dopuszczenia zalesienia. 

 

Uwaga nieuwzględniona w zakresie Terenu Rz.10 (działki nr 

13/26 i 12/4). Pozostawia się przeznaczenie Terenu Rz.10 

pod Teren rolniczy, o podstawowym przeznaczeniu pod 

użytki rolne oraz pozostawia się przeznaczenie części 

przedmiotowych działek pod Teren zieleni urządzonej, o 

podstawowym przeznaczeniu pod publicznie dostępny park 

leśny (ZP.8). 

Dodatkowo niewielkie fragmenty działek nr 13/26 i 12/4 

przeznaczono pod Tereny dróg publicznych (KDZ.1  

i KDL.6) w związku z potrzebą zapewnienia prawidłowej 

obsługi komunikacyjnej obszaru. 

981.  981.  20.02.2023 […]* 1. Jako właścicielka gruntów w tymże obszarze, które mogą 

być przekształcone na tereny leśne, stanowczo się z tym nie 

zgadzam. Działki są uprawiane od wielu pokoleń, a klasa 

ziemi wskazuje na to, że przeznaczenie jej na leśną jest 

marnotrawstwem i niegospodarnością. Niebagatelnym też 

jest fakt, że w przypadku zmiany statusu działki, znacznie 

spada jej wartość.  

 

2. Proszę zrobić park na terenach Rz.10 dz. 13/26 i 12/4. 

Lepiej się dogadać z dwoma właścicielami, niż z setką 

rozgoryczonych. 

Ad 1. 

- 

 

 

 

 

 

 

Ad 2. 

13/26 

12/4 

Ad 1. 

- 

 

 

 

 

 

 

Ad 2. 

obr. 30 

Krowodrza 

Ad 1. 

ZP.26 

ZP.22 

ZP.15 

Rz.6 

ZP.21 

 

 

Ad 2. 

Rz.10  

Ad 1. 

uwzględniona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 2. 

nieuwzględniona 

 

Ad 2. 

Uwaga nieuwzględniona. 

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy projekt planu jest 

sporządzony zgodnie z zapisami Studium, gdyż ustalenia 

Studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu 

planów miejscowych (art. 9 ust. 4 ustawy). Studium dla 

przedmiotowych terenów wyznacza kierunek 

zagospodarowania pod Tereny zieleni nieurządzonej, z 

funkcją podstawową: różnorodne formy zieleni 

nieurządzonej, lasy, grunty rolne, oznaczone symbolem ZR, 

w których przeznaczeniem dopuszczalnym są m.in. 

różnorodne formy zieleni urządzonej. Zgodnie ze Studium 

III.1.2 pkt 7: „W przypadku wydzielenia funkcji 

dopuszczalnej z wyznaczonej kategorii terenu, udział tej 

funkcji dopuszczalnej nie może przekroczyć wielkości 50 % 

powierzchni wydzielonego terenu”. W projekcie planu 

wzdłuż rzeki Prądnik wyznaczono Tereny ZP.4 - ZP.8  

(o podstawowym przeznaczeniu pod publicznie dostępny 

park leśny) w oparciu o funkcję dopuszczalną w Studium, w 

ilości, na jaką pozwalają wskazania tego dokumentu. Zatem 

wydzielenie większej powierzchni terenów z przeznaczeniem 

w mpzp pod publicznie dostępny park leśny (przeznaczenie 

całego obszaru ZR wydzielonego w Studium) byłoby 

niezgodne z ustaleniami Studium. 

982.  982.  20.02.2023 […]* Przemianowanie działek rolnych na tereny leśne jest bardzo 

krzywdzące dla właścicieli tych działek.  

Są działki w tej lokalizacji Skarbu Państwa i Kościołach, 

które można przeznaczyć pod zalesienie. 

13/26 

12/4 

obr. 30 

Krowodrza 

Rz.10 

 

ZP,26, ZP.22, 

ZP.15, Rz.6 

 

 

 

 

uwzględniona 

częściowo 

 

 

 

 

nieuwzględniona 

częściowo 

 

Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie Terenów ZP.26, 

ZP.22, ZP.15, Rz.6, które zostaną pozostawione jako tereny 

rolne bez dopuszczenia zalesienia. 

 

Uwaga nieuwzględniona w zakresie Terenu Rz.10 (działki nr 

13/26 i 12/4). Pozostawia się przeznaczenie Terenu Rz.10 

pod Teren rolniczy, o podstawowym przeznaczeniu pod 

użytki rolne. W świetle art. 15 ust. 1 ustawy projekt planu 

jest sporządzony zgodnie z zapisami Studium, gdyż ustalenia 

Studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu 

planów miejscowych (art. 9 ust. 4 ustawy). Studium dla 

przedmiotowych terenów wyznacza kierunek 

zagospodarowania pod Tereny zieleni nieurządzonej, z 

funkcją podstawową: różnorodne formy zieleni 

nieurządzonej, lasy, grunty rolne, oznaczone symbolem ZR, 

w których przeznaczeniem dopuszczalnym są m.in. 
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różnorodne formy zieleni urządzonej. Zgodnie ze Studium 

III.1.2 pkt 7: „W przypadku wydzielenia funkcji 

dopuszczalnej z wyznaczonej kategorii terenu, udział tej 

funkcji dopuszczalnej nie może przekroczyć wielkości 50 % 

powierzchni wydzielonego terenu”. W projekcie planu 

wzdłuż rzeki Prądnik wyznaczono Tereny ZP.4 - ZP.8  

(o podstawowym przeznaczeniu pod publicznie dostępny 

park leśny) w oparciu o funkcję dopuszczalną w Studium, w 

ilości, na jaką pozwalają wskazania tego dokumentu. Zatem 

wydzielenie większej powierzchni terenów z przeznaczeniem 

w mpzp pod publicznie dostępny park leśny (przeznaczenie 

całego obszaru ZR wydzielonego w Studium) byłoby 

niezgodne z ustaleniami Studium. 

983.  983.  20.02.2023 […]* Wnoszę o zmianę przeznaczenia w/w terenu na tereny zieleni 

urządzonej ZP, zamiast planowanego przemianowania 

działek prywatnych, użytkowanych przez rolników 

miejscowych co widnieje w projekcie MPZP „Las 

Witkowicki”. 

13/26 

12/4 

obr. 30 

Krowodrza 

Rz.10  nieuwzględniona 

 

Uwaga nieuwzględniona. 

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy projekt planu jest 

sporządzony zgodnie z zapisami Studium, gdyż ustalenia 

Studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu 

planów miejscowych (art. 9 ust. 4 ustawy). Studium dla 

przedmiotowych terenów wyznacza kierunek 

zagospodarowania pod Tereny zieleni nieurządzonej, z 

funkcją podstawową: różnorodne formy zieleni 

nieurządzonej, lasy, grunty rolne, oznaczone symbolem ZR, 

w których przeznaczeniem dopuszczalnym są m.in. 

różnorodne formy zieleni urządzonej. Zgodnie ze Studium 

III.1.2 pkt 7: „W przypadku wydzielenia funkcji 

dopuszczalnej z wyznaczonej kategorii terenu, udział tej 

funkcji dopuszczalnej nie może przekroczyć wielkości 50 % 

powierzchni wydzielonego terenu”. W projekcie planu 

wzdłuż rzeki Prądnik wyznaczono Tereny ZP.4 - ZP.8  

(o podstawowym przeznaczeniu pod publicznie dostępny 

park leśny) w oparciu o funkcję dopuszczalną w Studium, w 

ilości, na jaką pozwalają wskazania tego dokumentu. Zatem 

wydzielenie większej powierzchni terenów z przeznaczeniem 

w mpzp pod publicznie dostępny park leśny (przeznaczenie 

całego obszaru ZR wydzielonego w Studium) byłoby 

niezgodne z ustaleniami Studium. 

984.  984.  20.02.2023 r. […]* 1. Wnoszę o pozostawienie działki jak dotychczas jako 

rolnej, jest uprawiana jak pozostałe działki.  

 

2. Z czasem chcę starać się o pozwolenie na budowę 

(możliwość budowy domku). 

90 obr. 29 ZP.22, 

KDL.3 

Ad 1. 

uwzględniona 

częściowo 

 

 

Ad 1. 

nieuwzględniona 

częściowo 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 2. 

nieuwzględniona 

Ad 1. 

Uwaga uwzględniona częściowo. Zdecydowana większość 

działki wymienionej w uwadze zostanie pozostawiona jako 

teren rolny bez dopuszczenia zalesienia.  

Uwaga nieuwzględniona częściowo, gdyż niewielki 

południowy fragment przedmiotowej działki przeznaczono 

pod Teren drogi publicznej (KDL.3) w związku z potrzebą 

zapewnienia prawidłowej obsługi komunikacyjnej obszaru. 

 

Ad 2. 

Uwaga nieuwzględniona. W świetle art. 15 ust. 1 ustawy 

projekt planu jest sporządzony zgodnie z zapisami Studium, 

gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów gminy przy 

sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4 ustawy). 

Wnioskowane przeznaczenie pod zabudowę jest niezgodne z 

ustaleniami Studium, które dla tego obszaru wyznacza 

kierunek zagospodarowania pod Tereny zieleni nieurządzonej 

z funkcją podstawową: różnorodne formy zieleni 

nieurządzonej, lasy, grunty rolne oraz dopuszczalną m.in. 

różnorodne formy zieleni urządzonej. 

985.  985.  02.02.2023 r. […]* Nie wyrażam zgody na przeznaczenie w mpzp mojej działki 

na „Las Witkowicki”. (…)  

Uwaga: pozostawić działkę rolniczą z możliwością 

114 

(obecnie 

114/1, 

obr. 27 

Krowodrza 

Rz.6 

KDS.1 

uwzględniona 

częściowo 

 

nieuwzględniona 

częściowo 

 

Uwaga uwzględniona częściowo. Działka nr 114/2 zostanie 

pozostawiona jako teren rolny bez dopuszczenia zalesienia. 
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zabudowy mieszkaniowej. 114/2)  

 

 

Uwaga nieuwzględniona częściowo w zakresie możliwości 

zabudowy mieszkaniowej. W świetle art. 15 ust. 1 ustawy 

projekt planu jest sporządzony zgodnie z zapisami Studium, 

gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów gminy przy 

sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4 ustawy). 

Wnioskowane przeznaczenie jest niezgodne z ustaleniami 

Studium, które dla tego obszaru wyznacza kierunek 

zagospodarowania pod Tereny zieleni nieurządzonej z 

funkcją podstawową: różnorodne formy zieleni 

nieurządzonej, lasy, grunty rolne oraz dopuszczalną m.in. 

różnorodne formy zieleni urządzonej. 

Uwaga nieuwzględniona częściowo w zakresie działki nr 

114/1 z uwagi na konieczność zachowania rezerwy terenu 

pod realizowaną Północną Obwodnicę Krakowa – S52, 

wskazaną w Studium w ramach planowanego rozwoju sieci 

drogowej. 

986.  986.  17.01.2023 r. […]* Nie wyrażamy zgody na utworzenie na terenie działki 210/2 

terenów ZP. Wnosimy o tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej niskiej intensywności. 

210/2 obr. 29 

Krowodrza 

ZP.15 

MN.7 

ZP.21 

KDL.3 

uwzględniona 

częściowo 

 

 

 

 

nieuwzględniona 

częściowo 

 

Uwaga uwzględniona częściowo. Tereny ZP.15 i ZP.21, 

które zostały wyznaczone na części przedmiotowej działki, 

zostaną pozostawione jako tereny rolne bez dopuszczenia 

zalesienia. Dodatkowo wyjaśnia się, że część przedmiotowej 

działki zgodnie ze Studium została przeznaczona pod Teren 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN.7). 

 

Uwaga nieuwzględniona częściowo, gdyż nie przeznaczono 

całej działki pod teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej MN i niewielki północny fragment 

przedmiotowej działki przeznaczono pod Teren drogi 

publicznej (KDL.3) w związku z potrzebą zapewnienia 

prawidłowej obsługi komunikacyjnej obszaru. 

987.  987.  02.02.2023 r. […]* 1. Protestuję przeciwko przekształceniu mojej w/w 

nieruchomości z terenów rolnych na leśne lub park.  

 

 

2. Wnioskuję o przekształcenie całego terenu działek 217 i 

218 w teren budowlany.(...) 

217 

218 

obr. 29 

Krowodrza 

MN.7 

ZP.15 

KDD.2 

Ad 1. 

uwzględniona 

częściowo 

 

 

 

 

Ad 1. 

nieuwzględniona 

częściowo 

 

Ad 2. 

nieuwzględniona 

Ad 1. 

Uwaga uwzględniona częściowo. Większa część działek 

wymienionych w uwadze zostanie pozostawiona jako teren 

rolny bez dopuszczenia zalesienia. Części przedmiotowych 

działek zostaną pozostawione jako Teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej (MN.7), zgodnie ze Studium. 

Uwaga nieuwzględniona częściowo, gdyż niewielki 

południowy fragment przedmiotowej działki przeznaczono 

pod Teren drogi publicznej (KDD.2) w związku z potrzebą 

zapewnienia prawidłowej obsługi komunikacyjnej obszaru. 

 

Ad 2. 

Uwaga nieuwzględniona. W świetle art. 15 ust. 1 ustawy 

projekt planu jest sporządzony zgodnie z zapisami Studium, 

gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów gminy przy 

sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4 ustawy). 

Wnioskowane przeznaczenie całego terenu działek nr 217 i 

218 w teren budowlany jest niezgodne z ustaleniami 

Studium, które dla tego obszaru wyznacza częściowo 

kierunek zagospodarowania pod Tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, a częściowo pod  Tereny 

zieleni nieurządzonej (z funkcją podstawową: różnorodne 

formy zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne oraz 

dopuszczalną m.in. różnorodne formy zieleni urządzonej). 

988.  988.  09.02.2023 r. […]* Zwracam się z prośbą o przekształcenie działki nr 130 obr. 

27 przy ul. Okulistów na częściowo budowlaną. (…) 

130 obr. 27 

Krowodrza 

Rz.6  nieuwzględniona Uwaga nieuwzględniona. W świetle art. 15 ust. 1 ustawy 

projekt planu jest sporządzony zgodnie z zapisami Studium, 

gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów gminy przy 

sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4 ustawy). 

Wnioskowane przeznaczenie jest niezgodne z ustaleniami 

Studium, które dla tego obszaru wyznacza kierunek 
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zagospodarowania pod Tereny zieleni nieurządzonej z 

funkcją podstawową: różnorodne formy zieleni 

nieurządzonej, lasy, grunty rolne oraz dopuszczalną m.in. 

różnorodne formy zieleni urządzonej. 

989.  989.  08.02.2023  […]* (…) Ponawiam więc prośbę o przeznaczenie działki pod 

zabudowę mieszkalno–usługową (MN/U). (…) 

56/1 obr. 26 

Krowodrza 

Rz.3  nieuwzględniona Uwaga nieuwzględniona. W świetle art. 15 ust. 1 ustawy 

projekt planu jest sporządzony zgodnie z zapisami Studium, 

gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów gminy przy 

sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4 ustawy). 

Wnioskowane przeznaczenie jest niezgodne z ustaleniami 

Studium, które dla tego obszaru wyznacza kierunek 

zagospodarowania pod Tereny zieleni nieurządzonej z 

funkcją podstawową: różnorodne formy zieleni 

nieurządzonej, lasy, grunty rolne oraz dopuszczalną m.in. 

różnorodne formy zieleni urządzonej. 

990.  990.  01.02.2023 r. […]* (…) Nie jestem z tej sytuacji zadowolona, ponieważ moim 

marzeniem jest przekwalifikowanie części działki na 

budowlaną z możliwością wybudowania na niej dla moich 

dzieci domu jednorodzinnego. (…) Proszę o pozytywne 

rozpatrzenie wniosku dotyczącego zmian w planie 

przeznaczenia tej działki. 

129 obr. 27 

Krowodrza 

Rz.6  nieuwzględniona Uwaga nieuwzględniona. W świetle art. 15 ust. 1 ustawy 

projekt planu jest sporządzony zgodnie z zapisami Studium, 

gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów gminy przy 

sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4 ustawy). 

Wnioskowane przeznaczenie jest niezgodne z ustaleniami 

Studium, które dla tego obszaru wyznacza kierunek 

zagospodarowania pod Tereny zieleni nieurządzonej z 

funkcją podstawową: różnorodne formy zieleni 

nieurządzonej, lasy, grunty rolne oraz dopuszczalną m.in. 

różnorodne formy zieleni urządzonej. 

991.  991.  24.01.2023 r. […]* Absolutnie nie zgadzam się na przeznaczenie mojej działki nr 

80, obręb 27 na cele rolne. Wnoszę o przeznaczenie ww. 

działki pod zabudowę jednorodzinną lub usługi. (…) 

80 obr. 27 

Krowodrza 

Rz.4  nieuwzględniona Uwaga nieuwzględniona. W świetle art. 15 ust. 1 ustawy 

projekt planu jest sporządzony zgodnie z zapisami Studium, 

gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów gminy przy 

sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4 ustawy). 

Wnioskowane przeznaczenie jest niezgodne z ustaleniami 

Studium, które dla tego obszaru wyznacza kierunek 

zagospodarowania pod Tereny zieleni nieurządzonej z 

funkcją podstawową: różnorodne formy zieleni 

nieurządzonej, lasy, grunty rolne oraz dopuszczalną m.in. 

różnorodne formy zieleni urządzonej. 

992.  992.  28.01.2023 r. […]* 1. Absolutnie nie zgadzam się na przeznaczenie moich 

działek nr 50/1, 55/1, 113 obręb 27 na cele rolne z 

przeznaczeniem pod zalesienie oraz na zagospodarowanie 

przestrzenne całego obszaru „Las Witkowicki”. Wnoszę o 

przeznaczenie ww. działek pod zabudowę jednorodzinną lub 

usługową. (…) 

 

2. Nie zgadzam się też na sprzedaż moich działek Miastu 

Kraków. W związku z utratą wartości w/w moich działek 

domagam się odszkodowania oraz dopuszczam zamianę na 

inne działki budowlane z zasobów Gminy Krakowa w 

niedalekim sąsiedztwie moich działek. (…) 

55/1, 

50/1, 

113 

(aktualnie 

113/1, 

113/2, 

113/3) 

obr. 27 

Krowodrza 

Rz.4, Rz.6, 

KDS.1 

 

 

 

 

 

 

Ad .2 

- 

Ad 1. 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

Ad .2 

- 

Ad 1. 

Uwaga nieuwzględniona. W świetle art. 15 ust. 1 ustawy 

projekt planu jest sporządzony zgodnie z zapisami Studium, 

gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów gminy przy 

sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4 ustawy). 

Wnioskowane przeznaczenie jest niezgodne z ustaleniami 

Studium, które dla tego obszaru wyznacza kierunek 

zagospodarowania pod Tereny zieleni nieurządzonej z 

funkcją podstawową: różnorodne formy zieleni 

nieurządzonej, lasy, grunty rolne oraz dopuszczalną m.in. 

różnorodne formy zieleni urządzonej. 

Ponadto uwaga nieuwzględniona dla działek nr 113/1 i 113/2 

z uwagi na konieczność zachowania rezerwy terenu pod 

realizowaną Północną Obwodnicę Krakowa – S52, wskazaną 

w Studium w ramach planowanego rozwoju sieci drogowej. 

 

Ad 2. 

Pismo w tym zakresie nie stanowi uwagi w rozumieniu 

przepisów art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż nie dotyczy materii 

regulowanej ustaleniami planu miejscowego i dlatego nie 

podlega rozpatrzeniu. 

993.  993.  28.01.2023 r. […]* 1. Absolutnie nie zgadzam się na przeznaczenie moich 

działek nr 50/1, 55/1, 113 obręb 27 na cele rolne z 

przeznaczeniem pod zalesienie oraz na zagospodarowanie 

55/1, 

50/1, 

113 

obr. 27 

Krowodrza 

Rz.4, Rz.6, 

KDS.1 

 

 

 

Ad 1. 

nieuwzględniona 

 

Ad 1. 

Uwaga nieuwzględniona. W świetle art. 15 ust. 1 ustawy 

projekt planu jest sporządzony zgodnie z zapisami Studium, 
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przestrzenne całego obszaru „Las Witkowicki”. Wnoszę o 

przeznaczenie ww. działek pod zabudowę jednorodzinną lub 

usługową. (…) 

 

2. Nie zgadzam się też na sprzedaż moich działek Miastu 

Kraków. W związku z utratą wartości w/w moich działek 

domagam się odszkodowania oraz dopuszczam zamianę na 

inne działki budowlane z zasobów Gminy Krakowa w 

niedalekim sąsiedztwie moich działek. (…) 

 

(aktualnie 

113/1, 

113/2, 

113/3) 

Ad .2 

- 

Ad .2 

- 

gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów gminy przy 

sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4 ustawy). 

Wnioskowane przeznaczenie jest niezgodne z ustaleniami 

Studium, które dla tego obszaru wyznacza kierunek 

zagospodarowania pod Tereny zieleni nieurządzonej z 

funkcją podstawową: różnorodne formy zieleni 

nieurządzonej, lasy, grunty rolne oraz dopuszczalną m.in. 

różnorodne formy zieleni urządzonej. 

Ponadto uwaga nieuwzględniona dla działek nr 113/1 i 113/2 

z uwagi na konieczność zachowania rezerwy terenu pod 

realizowaną Północną Obwodnicę Krakowa – S52, wskazaną 

w Studium w ramach planowanego rozwoju sieci drogowej. 

 

Ad 2. 

Pismo w tym zakresie nie stanowi uwagi w rozumieniu 

przepisów art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż nie dotyczy materii 

regulowanej ustaleniami planu miejscowego i dlatego nie 

podlega rozpatrzeniu. 

994.  994.  25.01.2023 r. […]* Zgłaszamy prośbę o zmianę przeznaczenia wymienionej 

działki z rolnej na budowlaną (zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna) chociaż w części wzdłuż projektowanej  

i planowanej drogi objętej w planie Witkowice – Północ. (…) 

38 obr. 27 

Krowodrza 

Rz.4  nieuwzględniona 

 

Uwaga nieuwzględniona. W świetle art. 15 ust. 1 ustawy 

projekt planu jest sporządzony zgodnie z zapisami Studium, 

gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów gminy przy 

sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4 ustawy). 

Wnioskowane przeznaczenie jest niezgodne z ustaleniami 

Studium, które dla tego obszaru wyznacza kierunek 

zagospodarowania pod Tereny zieleni nieurządzonej z 

funkcją podstawową: różnorodne formy zieleni 

nieurządzonej, lasy, grunty rolne oraz dopuszczalną m.in. 

różnorodne formy zieleni urządzonej. 

995.  995.  17.02.2023 r. […]* 1. Wnioskuję aby te grunty zostały przekształcone na działki 

budowlane (jednorodz.).  

 

2. Nie wyrażam zgody na zalesienie. 

77, 

78 

 

 

83,   

107  

obr. 29 

Krowodrza 

 

 

obr. 29 

Krowodrza 

 

ZP.15 

ZL.5 

KDD.2 

 

ZP.22 

KDL.3 

 

 

 

 

Ad 2. 

uwzględniona 

częściowo 

 

Ad 1. 

nieuwzględniona 

 

Ad 2. 

nieuwzględniona 

częściowo 

 

Wyjaśnienie: działka nr 107 obr. 29 znajduje się poza 

granicami opracowania projektu planu. Ze względów 

formalnych rozpatrzenie uwagi odnosi się tylko do działek 

objętych granicami sporządzanego planu. 

 

Ad 1. 

Uwaga nieuwzględniona. W świetle art. 15 ust. 1 ustawy 

projekt planu jest sporządzony zgodnie z zapisami Studium, 

gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów gminy przy 

sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4 ustawy). 

Wnioskowane przeznaczenie jest niezgodne z ustaleniami 

Studium, które dla tego obszaru wyznacza kierunek 

zagospodarowania pod Tereny zieleni nieurządzonej z 

funkcją podstawową: różnorodne formy zieleni 

nieurządzonej, lasy, grunty rolne oraz dopuszczalną m.in. 

różnorodne formy zieleni urządzonej. 

 

Ad 2. 

Uwaga uwzględniona częściowo. Zdecydowana większość 

działek nr 77, 78 i 83 obr. 29 zostanie pozostawiona jako 

teren rolny bez dopuszczenia zalesienia.  

Uwaga nieuwzględniona częściowo, gdyż:  

- niewielkie zachodnie fragmenty działek nr 77 i 78 

przeznaczono pod Teren lasu (ZL.5), zgodnie z użytkiem 

gruntowym, 

- niewielkie fragmenty działek nr 78 i 83 przeznaczono pod 

Tereny dróg publicznych (KDD.2 i KDL.3) w związku z 

potrzebą zapewnienia prawidłowej obsługi komunikacyjnej 

obszaru. 

996.  996.  17.02.2023 r. […]* 1. Zbyt duży obszar przeznaczony pod zalesienie, 

ograniczający możliwości rozwoju zabudowy 

Ad 1. 

- 

Ad 1. 

- 

Ad 1. 

ZP.26, ZP.22, 

Ad 1. 

uwzględniona 

Ad 1. 

nieuwzględniona 

Ad 1. 

Uwaga uwzględniona w zakresie ograniczenia w projekcie 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

jednorodzinnej. (…) 

Zbytnia ingerencja w prawo własności. W wyniku 

planowanej zmiany, dojdzie do wywłaszczenia 

planistycznego, albowiem właściciele zostaną pozbawieni 

jedynej możliwości korzystania z nieruchomości, co uczyni 

nieruchomość dla nich bezwartościową. 

 

2. Nie wyrażam zgody na zalesienie mojej działki – działka 

109 obr. 27. 

 

 

 

 

 

Ad 2. 

109 

(obecnie 

109/1, 

109/2, 

109/3) 

 

 

 

 

 

 

Ad 2. 

obr. 27 

Krowodrza 

ZP.15 

 

 

 

 

 

Ad 2. 

Rz.6 

KDS.1 

 

częściowo 

 

 

 

 

Ad 2. 

uwzględniona 

częściowo 

 

częściowo 

 

 

 

 

Ad 2. 

nieuwzględniona 

częściowo 

planu obszaru przeznaczonego pod zalesienie, gdyż tereny 

wymienione w uwadze zostaną pozostawione jako tereny 

rolne bez dopuszczenia zalesienia. 

Uwaga nieuwzględniona w zakresie możliwości rozwoju 

zabudowy jednorodzinnej. W świetle art. 15 ust. 1 ustawy 

projekt planu jest sporządzony zgodnie z zapisami Studium, 

gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów gminy przy 

sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4 ustawy). 

Wnioskowane przeznaczenie jest niezgodne z ustaleniami 

Studium, które dla tego obszaru wyznacza kierunek 

zagospodarowania pod Tereny zieleni nieurządzonej z 

funkcją podstawową: różnorodne formy zieleni 

nieurządzonej, lasy, grunty rolne oraz dopuszczalną m.in. 

różnorodne formy zieleni urządzonej. 

 

Ad 2. 

Uwaga uwzględniona częściowo. Działka nr 109/3 zostanie 

pozostawiona jako teren rolny bez dopuszczenia zalesienia.  

Uwaga nieuwzględniona częściowo w zakresie działek nr 

109/1 i 109/2 z uwagi na konieczność zachowania rezerwy 

terenu pod realizowaną Północną Obwodnicę Krakowa – 

S52, wskazaną w Studium w ramach planowanego rozwoju 

sieci drogowej. 

997.  997.  17.02.2023 r. […]* 1. Zbyt duży obszar przeznaczony pod zalesienie, 

ograniczający możliwości rozwoju zabudowy 

jednorodzinnej. (…) 

Zbytnia ingerencja w prawo własności. W wyniku 

planowanej zmiany, dojdzie do wywłaszczenia 

planistycznego, albowiem właściciele zostaną pozbawieni 

jedynej możliwości korzystania z nieruchomości, co uczyni 

nieruchomość dla nich bezwartościową. 

 

2. Nie wyrażam zgody na zalesienie mojej działki nr 132 obr. 

27. 

Ad 1. 

- 

 

 

Ad 2. 

132 

Ad 1. 

- 

 

 

Ad 2. 

obr. 27 

Krowodrza 

Ad 1. 

ZP.26, ZP.22, 

ZP.15 

 

 

Ad 2. 

Rz.6, MN.5 

 

 

Ad 1. 

uwzględniona 

częściowo 

 

 

 

Ad 2. 

uwzględniona 

 

 

Ad 1. 

nieuwzględniona 

częściowo 

 

 

 

 

 

Wyjaśnienie: Południowa niewielka część działki nr 132 

zlokalizowana jest poza granicami sporządzanego planu 

miejscowego dla obszaru „Las Witkowicki”. Ze względów 

formalnych rozpatrzenie uwagi odnosi się tylko do części 

działek objętych granicami sporządzanego planu. 

 

Ad 1. 

Uwaga uwzględniona w zakresie ograniczenia w projekcie 

planu obszaru przeznaczonego pod zalesienie, gdyż tereny 

wymienione w uwadze zostaną pozostawione jako tereny 

rolne bez dopuszczenia zalesienia. 

Uwaga nieuwzględniona w zakresie możliwości rozwoju 

zabudowy jednorodzinnej. W świetle art. 15 ust. 1 ustawy 

projekt planu jest sporządzony zgodnie z zapisami Studium, 

gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów gminy przy 

sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4 ustawy). 

Wnioskowane przeznaczenie jest niezgodne z ustaleniami 

Studium, które dla tego obszaru wyznacza kierunek 

zagospodarowania pod Tereny zieleni nieurządzonej z 

funkcją podstawową: różnorodne formy zieleni 

nieurządzonej, lasy, grunty rolne oraz dopuszczalną m.in. 

różnorodne formy zieleni urządzonej. 

 

Ad 2. 

Działka nr 132 obr. 27 zostanie pozostawiana w części jako 

teren rolny bez dopuszczenia zalesienia, a w części jako teren 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zgodnie z 

zasięgiem terenów inwestycyjnych ze Studium. 

998.  998.  17.02.2023 r. […]* 1. Zbyt duży obszar przeznaczony pod zalesienie, 

ograniczający możliwości rozwoju zabudowy 

jednorodzinnej. (…) 

Zbytnia ingerencja w prawo własności. W wyniku 

planowanej zmiany, dojdzie do wywłaszczenia 

planistycznego, albowiem właściciele zostaną pozbawieni 

jedynej możliwości korzystania z nieruchomości, co uczyni 

nieruchomość dla nich bezwartościową. 

 

Ad 1. 

- 

 

 

 

Ad 2. 

133, 

131/2 

Ad 1. 

- 

 

 

 

Ad 2. 

obr. 27 

Krowodrza 

Ad 1. 

ZP.26, ZP.22, 

ZP.15 

 

 

Ad 2. 

Rz.6, MN.5 

 

 

Ad 1. 

uwzględniona 

częściowo 

 

 

 

Ad 2. 

uwzględniona 

 

Ad 1. 

nieuwzględniona 

częściowo 

 

 

 

 

 

Wyjaśnienie: Południowe niewielkie części działek nr 133 i 

131/2 zlokalizowane są poza granicami sporządzanego planu 

miejscowego dla obszaru „Las Witkowicki”. Ze względów 

formalnych rozpatrzenie uwagi odnosi się tylko do części 

działek objętych granicami sporządzanego planu. 

 

Ad 1. 

Uwaga uwzględniona w zakresie ograniczenia w projekcie 

planu obszaru przeznaczonego pod zalesienie, gdyż tereny 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

2. Nie wyrażam zgody na zalesienie mojej działki nr 133 obr. 

27 i działki 131/2 obr. 27. 

 wymienione w uwadze zostaną pozostawione jako tereny 

rolne bez dopuszczenia zalesienia. 

Uwaga nieuwzględniona w zakresie możliwości rozwoju 

zabudowy jednorodzinnej. W świetle art. 15 ust. 1 ustawy 

projekt planu jest sporządzony zgodnie z zapisami Studium, 

gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów gminy przy 

sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4 ustawy). 

Wnioskowane przeznaczenie jest niezgodne z ustaleniami 

Studium, które dla tego obszaru wyznacza kierunek 

zagospodarowania pod Tereny zieleni nieurządzonej z 

funkcją podstawową: różnorodne formy zieleni 

nieurządzonej, lasy, grunty rolne oraz dopuszczalną m.in. 

różnorodne formy zieleni urządzonej. 

 

Ad 2. 

Działki nr 133 i 131/2 obr. 27 zostaną pozostawione w części 

jako teren rolny bez dopuszczenia zalesienia, a w części jako 

teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zgodnie z 

zasięgiem terenów inwestycyjnych ze Studium. 

999.  999.  17.02.2023 r. […]* 1. Wnoszę o zmianę przeznaczenia terenu oznaczonego Rz.6 

w ten sposób, że ten teren zostanie przeznaczony pod 

zabudowę mieszkaniową jednorodzinną MN. 

 

2. Na wypadek nieuwzględnienia powyższego, składam 

uwagę alternatywną terenu oznaczonego symbolem Rz.6 w 

ten sposób aby pas 150 m od strony ul. Okulistów został 

przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 

MN a pozostała część nadal pozostała przeznaczona pod 

użytki rolne. 

129 obr. 27 

Krowodrza 

Rz.6  Ad 1. 

nieuwzględniona 

 

Ad 2. 

nieuwzględniona 

 

 

Ad 1 i Ad 2. 

Uwaga nieuwzględniona. W świetle art. 15 ust. 1 ustawy 

projekt planu jest sporządzony zgodnie z zapisami Studium, 

gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów gminy przy 

sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4 ustawy). 

Wnioskowane przeznaczenie jest niezgodne z ustaleniami 

Studium, które dla tego obszaru wyznacza kierunek 

zagospodarowania pod Tereny zieleni nieurządzonej z 

funkcją podstawową: różnorodne formy zieleni 

nieurządzonej, lasy, grunty rolne oraz dopuszczalną m.in. 

różnorodne formy zieleni urządzonej. 

1000.  1000.  17.02.2023 r. […]* 1. Wnoszę o zmianę przeznaczenia terenu oznaczonego 

ZP.26 (przeznaczonego pod zalesienie) w ten sposób, ze ten 

teren zostanie przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinna MN. 

 

2. Na wypadek nieuwzględnienia powyższego, składam 

uwagę alternatywną terenu oznaczonego symbolem ZP.26 w 

ten sposób aby pas 150 m od strony ul. Okulistów w stronę 

cieku wodnego Bibiczanka został przeznaczony pod 

zabudowę mieszkaniową jednorodzinną MN a pozostała 

część do cieku wodnego Bibiczanka została przeznaczona 

pod zalesienie. 

182 obr. 27 

Krowodrza 

ZP.26, ZL.2  Ad 1. 

nieuwzględniona 

 

Ad 2. 

nieuwzględniona 

 

 

Ad 1 i Ad 2. 

Uwaga nieuwzględniona. W świetle art. 15 ust. 1 ustawy 

projekt planu jest sporządzony zgodnie z zapisami Studium, 

gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów gminy przy 

sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4 ustawy). 

Wnioskowane przeznaczenie jest niezgodne z ustaleniami 

Studium, które dla tego obszaru wyznacza kierunek 

zagospodarowania pod Tereny zieleni nieurządzonej z 

funkcją podstawową: różnorodne formy zieleni 

nieurządzonej, lasy, grunty rolne oraz dopuszczalną m.in. 

różnorodne formy zieleni urządzonej. 

 

1001.  1001.  17.02.2023 r. […]* 1. Wnoszę o zmianę przeznaczenia terenu oznaczonego 

ZP.26 (przeznaczonego pod zalesienie) w ten sposób, ze ten 

teren zostanie przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinna MN. 

 

2. Na wypadek nieuwzględnienia powyższego, składam 

uwagę alternatywną terenu oznaczonego symbolem ZP.26 w 

ten sposób aby pas 150 m od strony ul. Okulistów w stronę 

cieku wodnego Bibiczanka został przeznaczony pod 

zabudowę mieszkaniową jednorodzinną MN a pozostała 

część do cieku wodnego Bibiczanka została przeznaczona 

pod zalesienie. 

182 obr. 27 

Krowodrza 

ZP.26, ZL.2  Ad 1. 

nieuwzględniona 

 

Ad 2. 

nieuwzględniona 

 

 

Ad 1 i Ad 2. 

Uwaga nieuwzględniona. W świetle art. 15 ust. 1 ustawy 

projekt planu jest sporządzony zgodnie z zapisami Studium, 

gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów gminy przy 

sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4 ustawy). 

Wnioskowane przeznaczenie jest niezgodne z ustaleniami 

Studium, które dla tego obszaru wyznacza kierunek 

zagospodarowania pod Tereny zieleni nieurządzonej z 

funkcją podstawową: różnorodne formy zieleni 

nieurządzonej, lasy, grunty rolne oraz dopuszczalną m.in. 

różnorodne formy zieleni urządzonej. 

1002.  1002.  17.02.2023 r. […]* 1. Wnoszę o zmianę przeznaczenia terenu oznaczonego 

ZP.15 (przeznaczonego pod zalesienie) w ten sposób, że ten 

teren w części zostanie przeznaczony pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną MN. 

 

219 obr. 29 

Krowodrza 

ZP.15 

ZL.5 

KDD.2 

 Ad 1. 

nieuwzględniona 

 

Ad 2. 

nieuwzględniona 

Ad 1 i Ad 2. 

Uwaga nieuwzględniona. W świetle art. 15 ust. 1 ustawy 

projekt planu jest sporządzony zgodnie z zapisami Studium, 

gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów gminy przy 

sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4 ustawy). 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

2. Na wypadek nieuwzględnienia powyższego, składam 

uwagę alternatywną terenu oznaczonego symbolem ZP.15 w 

ten sposób aby pas 150 m od strony ul. Koralowej w stronę 

terenów leśnych ZL.10 został przeznaczony pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną MN a pozostała część do terenu 

lasu została przeznaczona pod zalesienie. 

 Wnioskowane przeznaczenie jest niezgodne z ustaleniami 

Studium, które dla tego obszaru wyznacza kierunek 

zagospodarowania pod Tereny zieleni nieurządzonej z 

funkcją podstawową: różnorodne formy zieleni 

nieurządzonej, lasy, grunty rolne oraz dopuszczalną m.in. 

różnorodne formy zieleni urządzonej. 

 

1003.  1003.  17.02.2023 r. […]* 1. Nie zgadzam się na zalesienie moich działek.  

 

2. Latami staram się o przekwalifikowanie pod zabudowę. 

(…) 

267, 268 obr. 29 

Krowodrza 

ZP.15 Ad 1. 

uwzględniona 

 

 

 

 

Ad 2. 

nieuwzględniona 

Ad 1. 

Działki wymienione w uwadze zostaną pozostawione jako 

tereny rolne bez dopuszczenia zalesienia. 

 

Ad 2.  

Uwaga nieuwzględniona. W świetle art. 15 ust. 1 ustawy 

projekt planu jest sporządzony zgodnie z zapisami Studium, 

gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów gminy przy 

sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4 ustawy). 

Wnioskowane przeznaczenie jest niezgodne z ustaleniami 

Studium, które dla tego obszaru wyznacza kierunek 

zagospodarowania pod Tereny zieleni nieurządzonej z 

funkcją podstawową: różnorodne formy zieleni 

nieurządzonej, lasy, grunty rolne oraz dopuszczalną m.in. 

różnorodne formy zieleni urządzonej. 

1004.  1004.  20.02.2023 r. […]* Proszę o przekształcenie mojej działki 103/5 na działkę 

budowlaną. 

103/5 obr. 27 

Krowodrza 

Rz.4  nieuwzględniona Uwaga nieuwzględniona. W świetle art. 15 ust. 1 ustawy 

projekt planu jest sporządzony zgodnie z zapisami Studium, 

gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów gminy przy 

sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4 ustawy). 

Wnioskowane przeznaczenie jest niezgodne z ustaleniami 

Studium, które dla tego obszaru wyznacza kierunek 

zagospodarowania pod Tereny zieleni nieurządzonej z 

funkcją podstawową: różnorodne formy zieleni 

nieurządzonej, lasy, grunty rolne oraz dopuszczalną m.in. 

różnorodne formy zieleni urządzonej. 

1005.  1005.  20.02.2023 r […]* 1. Proszę o przemianowanie mojej działki 179 obr. 27 przy 

Okulistów na budowalną MN. (…) 

 

 

 

2. Nie zgadzamy się na zalesienie naszych pól. (…) 

Ad 1. 

179 

 

 

 

Ad 2. 

- 

 

Ad 1. 

obr. 27 

Krowodrza 

 

 

Ad 2. 

- 

Ad 1. 

ZP.26, ZL.2 

 

 

 

Ad 2. 

ZP.26, ZP.22, 

ZP.15, Rz.6 

 

 

 

 

 

Ad 2. 

uwzględniona 

Ad 1. 

nieuwzględniona 

Ad 1. 

Uwaga nieuwzględniona. W świetle art. 15 ust. 1 ustawy 

projekt planu jest sporządzony zgodnie z zapisami Studium, 

gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów gminy przy 

sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4 ustawy). 

Wnioskowane przeznaczenie jest niezgodne z ustaleniami 

Studium, które dla tego obszaru wyznacza kierunek 

zagospodarowania pod Tereny zieleni nieurządzonej z 

funkcją podstawową: różnorodne formy zieleni 

nieurządzonej, lasy, grunty rolne oraz dopuszczalną m.in. 

różnorodne formy zieleni urządzonej. 

 

Ad 2. 

Tereny ZP.26, ZP.22, ZP.15 i Rz.6 zostaną pozostawione 

jako tereny rolne bez dopuszczenia zalesienia. 

1006.  1006.  20.02.2023 r […]* 1. Nie zgadzam się na zalesienie prywatnych gruntów. (…) 

 

2. Grunty te powinny zostać przekształcone na budowalne – 

domki jednorodzinne. (…) 

 

3. A nawet jeżeli pozostaną rolne, to jest to lepsze niż park 

dla mieszkańców Bibic, bo mieszkańców Krakowa nie 

urządza tam powiększony park.(…) 

 

- - ZP.26, ZP.22, 

ZP.15, Rz.6 

Ad 1. 

uwzględniona 

 

 

 

Ad 3. 

uwzględniona 

 

 

 

Ad 2. 

nieuwzględniona 

Ad 1 i Ad 3. 

Tereny ZP.26, ZP.22, ZP.15 i Rz.6 zostaną pozostawione 

jako tereny rolne bez dopuszczenia zalesienia. 

 

Ad 2. 

Uwaga nieuwzględniona. W świetle art. 15 ust. 1 ustawy 

projekt planu jest sporządzony zgodnie z zapisami Studium, 

gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów gminy przy 

sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4 ustawy). 

Wnioskowane przeznaczenie jest niezgodne z ustaleniami 

Studium, które dla tych obszarów wyznacza kierunek 

zagospodarowania pod Tereny zieleni nieurządzonej z 
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funkcją podstawową: różnorodne formy zieleni 

nieurządzonej, lasy, grunty rolne oraz dopuszczalną m.in. 

różnorodne formy zieleni urządzonej. 

1007.  1007.  20.02.2023 r […]* Projekt miejscowego zagospodarowania przestrzennego „Las 

Witkowicki” pozbawia mnie inwestowania na swoich 

działkach (budowa domu itd.). (…) 

Stanowczo nie zgadzam się z planem zagospodarowania, 

ponieważ w ten sposób tracę dużą cześć majątku. 

195 

(obecnie 

195/1, 

195/2) 

 

35/1 

obr. 27 

Krowodrza 

 

 

 

obr. 27 

Krowodrza 

Rz.7, ZP.26, 

ZL.2, KDS.1 

 

 

 

Rz.4 

 nieuwzględniona Uwaga nieuwzględniona. W świetle art. 15 ust. 1 ustawy 

projekt planu jest sporządzony zgodnie z zapisami Studium, 

gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów gminy przy 

sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4 ustawy). 

Wnioskowane przeznaczenie jest niezgodne z ustaleniami 

Studium, które dla tych obszarów wyznacza kierunek 

zagospodarowania pod Tereny zieleni nieurządzonej z 

funkcją podstawową: różnorodne formy zieleni 

nieurządzonej, lasy, grunty rolne oraz dopuszczalną m.in. 

różnorodne formy zieleni urządzonej. 

1008.  1008.  20.02.2023 r […]* 1. Nie wyrażam zgody na utworzenie Lasu w Witkowicach  

i przeznaczenie mojego gruntu na zalesienie, które jest 

planowane w mpzp.  

 

2. Moje działki położone są przy ul. Dożynkowej i oddalone 

o 10 m od zabudowań i granicy planu „Witkowice – Północ” 

oraz są gruntami wysokiej klasy uprawianymi rolniczo. 

Dlatego proszę o zmianę w planie na działkę budowalną lub 

dopuszczenie w planie możliwości zabudowy o co 

wielokrotnie zwracałam się z prośbą. 

54/4 

49/1 

obr. 27 

Krowodrza 

Rz.4 Ad 1. 

uwzględniona 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 2. 

nieuwzględniona 

Ad 1. 

Działki wymienione w uwadze zostaną pozostawione jako 

tereny rolne bez dopuszczenia zalesienia. 

 

Ad 2. 

Uwaga nieuwzględniona. W świetle art. 15 ust. 1 ustawy 

projekt planu jest sporządzony zgodnie z zapisami Studium, 

gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów gminy przy 

sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4 ustawy). 

Wnioskowane przeznaczenie jest niezgodne z ustaleniami 

Studium, które dla tego obszaru wyznacza kierunek 

zagospodarowania pod Tereny zieleni nieurządzonej z 

funkcją podstawową: różnorodne formy zieleni 

nieurządzonej, lasy, grunty rolne oraz dopuszczalną m.in. 

różnorodne formy zieleni urządzonej. 

1009.  1009.  20.02.2023 r […]* 1. Nie wyrażam zgody na przeznaczenie w mpzp mojej 

działki na „Las Witkowicki” i zalesienie, gdyż działka jest 

wysokiej klasy, nie stoi odłogiem lecz jest użytkowana 

rolniczo co stanowi dodatkowy dochód do mojego budżetu.  

 

2. Położona jest przy drodze i oddalona tylko 10 m od 

granicy gruntów Gminy Zielonki, które to są zabudowywane 

budynkami mieszkalnymi. Dlatego wskazanym jest zmiana, 

ale tylko na działki budowalne lub dopuszczenie możliwości 

zabudowy. 

114 

(obecnie 

114/1, 

114/2) 

obr. 27 

Krowodrza 

Rz.6, KDS.1 Ad 1. 

uwzględniona 

częściowo 

 

 

 

Ad 1. 

nieuwzględniona 

częściowo 

 

 

 

 

 

 

Ad 2. 

nieuwzględniona 

Ad 1. 

Uwaga uwzględniona częściowo. Działka nr 114/2 zostanie 

pozostawiona jako teren rolny bez dopuszczenia zalesienia. 

Uwaga nieuwzględniona częściowo w zakresie działki nr 

114/1 z uwagi na konieczność zachowania rezerwy terenu 

pod realizowaną Północną Obwodnicę Krakowa – S52, 

wskazaną w Studium w ramach planowanego rozwoju sieci 

drogowej. 

 

Ad 2. 

Uwaga nieuwzględniona. W świetle art. 15 ust. 1 ustawy 

projekt planu jest sporządzony zgodnie z zapisami Studium, 

gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów gminy przy 

sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4 ustawy). 

Wnioskowane przeznaczenie jest niezgodne z ustaleniami 

Studium, które dla tego obszaru wyznacza kierunek 

zagospodarowania pod Tereny zieleni nieurządzonej z 

funkcją podstawową: różnorodne formy zieleni 

nieurządzonej, lasy, grunty rolne oraz dopuszczalną m.in. 

różnorodne formy zieleni urządzonej. 

1010.  1010.  13.02.2023 r. […]* Wnoszę o uwzględnienie w projekcie planu miejscowego, 

następujących ustaleń: 

1. Przeznaczenie powyższej nieruchomości w całości pod 

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

2. Wyłączenie powyższej nieruchomości z kategorii 

obszarów osuwisk zagrożonych ruchami masowymi ziemi 

oraz terenów, na których występują te ruchy. 

(…) 

279/1 

279/4 

obr. 29 

Krowodrza 

MN.10 

ZP.14 

ZPb.4 

KDD.2 

 Ad 1. 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 1. Uwaga nieuwzględniona. W świetle art. 15 ust. 1 

ustawy projekt planu jest sporządzony zgodnie z zapisami 

Studium, gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów 

gminy przy sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4 

ustawy). 

Wnioskowane przeznaczenie dla całości działek jest 

niezgodne z ustaleniami Studium, które dla części działek  

wyznacza kierunek zagospodarowania pod Tereny zieleni 

nieurządzonej z funkcją podstawową: różnorodne formy 

zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne oraz dopuszczalną 

m.in. różnorodne formy zieleni urządzonej.  
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Ad 2. 

nieuwzględniona 

 

 

 

W związku z powyższym przeznaczenie w projekcie planu 

całej nieruchomości pod tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej było by sprzeczne z ustaleniami Studium. W 

projekcie planu przeznaczono pod zabudowę jedynie 

fragment działki 279/1, dla którego Studium wyznacza tereny 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Ponadto niewielki  

pas (o szerokości około 1m) terenu działki 279/1, 

przylegający do ulicy Koralowej, w projekcie planu został 

przeznaczony pod teren drogi publicznej KDD.2. 

 

Ad 2. Uwaga nieuwzględniona. Prezydent Miasta Krakowa, 

jako organ sporządzający projekt planu miejscowego, nie jest 

uprawniony do zmiany granic osuwisk.  

Część działki nr 279/4 położona jest w granicy osuwiska, 

wpisanego do „Rejestru terenów zagrożonych ruchami 

masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te 

ruchy” wg map Państwowego Instytutu Geologicznego (baza 

danych System Osłony Przeciwosuwiskowej) o nr 85822. Dla 

przedmiotowego osuwiska została również sporządzona 

Karta Rejestracyjna Osuwiska. 

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt. 7 ustawy w planie miejscowym 

określa się obowiązkowo granice i sposoby 

zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających 

ochronie, na podstawie odrębnych przepisów, terenów 

górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia 

powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, (…). 

Opracowanie, na którym oparł się organ planistyczny 

wprowadzając do projektu planu tereny osuwiskowe, 

sporządzone zostało przez instytucję pełniącą w myśl art. 163 

ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze państwową 

służbę geologiczną. Do zadań Państwowego Instytutu 

Geologicznego - zgodnie z art. 162 ustawy Prawo 

geologiczne i górnicze - należy między innymi 

rozpoznawanie i monitorowanie zagrożeń geologicznych. 

 

1011.  1011.  13.02.2023 r. […]* Wnoszę o uwzględnienie w projekcie planu miejscowego, 

następujących ustaleń: 

1. Przeznaczenie powyższej nieruchomości w całości pod 

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

2. Wyłączenie powyższej nieruchomości z kategorii 

obszarów osuwisk zagrożonych ruchami masowymi ziemi 

oraz terenów, na których występują te ruchy. 

(…) 

279/1 

279/2 

obr. 29 

Krowodrza 

MN.10 

ZP.14 

ZPb.3 

KDD.2 

 Ad 1. 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 2. 

nieuwzględniona 

 

 

Ad 1. Uwaga nieuwzględniona. W świetle art. 15 ust. 1 

ustawy projekt planu jest sporządzony zgodnie z zapisami 

Studium, gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów 

gminy przy sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4 

ustawy). 

Wnioskowane przeznaczenie dla całości działek jest 

niezgodne z ustaleniami Studium, które dla części działek  

wyznacza kierunek zagospodarowania pod Tereny zieleni 

nieurządzonej z funkcją podstawową: różnorodne formy 

zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne oraz dopuszczalną 

m.in. różnorodne formy zieleni urządzonej.  

W związku z powyższym przeznaczenie w projekcie planu 

całej nieruchomości pod tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej było by sprzeczne z ustaleniami Studium. W 

projekcie planu przeznaczono pod zabudowę jedynie te 

części działek, dla których Studium wyznacza tereny 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Ponadto niewielki  

pas (o szerokości około 1m) terenu działek, przylegający do 

ulicy Koralowej, w projekcie planu został przeznaczony pod 

teren drogi publicznej KDD.2. 

 

Ad 2. Uwaga nieuwzględniona. Prezydent Miasta Krakowa, 

jako organ sporządzający projekt planu miejscowego, nie jest 

uprawniony do zmiany granic osuwisk.  

Niewielka część działki nr 279/2 położona jest w granicy 
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 osuwiska, wpisanego do „Rejestru terenów zagrożonych 

ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których 

występują te ruchy” wg map Państwowego Instytutu 

Geologicznego (baza danych System Osłony 

Przeciwosuwiskowej) o nr 85822. Dla przedmiotowego 

osuwiska została również sporządzona Karta Rejestracyjna 

Osuwiska. 

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt. 7 ustawy w planie miejscowym 

określa się obowiązkowo granice i sposoby 

zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających 

ochronie, na podstawie odrębnych przepisów, terenów 

górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia 

powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, (…). 

Opracowanie, na którym oparł się organ planistyczny 

wprowadzając do projektu planu tereny osuwiskowe, 

sporządzone zostało przez instytucję pełniącą po myśli art. 

163 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze państwową 

służbę geologiczną. Do zadań Państwowego Instytutu 

Geologicznego - zgodnie z art. 162 ustawy Prawo 

geologiczne i górnicze - należy między innymi 

rozpoznawanie i monitorowanie zagrożeń geologicznych. 

1012.  1012.  13.02.2023 r. […]* Wnoszę o uwzględnienie w projekcie planu miejscowego, 

następujących ustaleń: 

1. Przeznaczenie powyższej nieruchomości w całości pod 

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

2. Wyłączenie powyższej nieruchomości z kategorii 

obszarów osuwisk zagrożonych ruchami masowymi ziemi 

oraz terenów, na których występują te ruchy. 

(…) 

279/4 

279/5 

278 

obr. 29 

Krowodrza 

ZP.14 

ZPb.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 1. 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 2. 

nieuwzględniona 

 

 

 

Ad 1. Uwaga nieuwzględniona. W świetle art. 15 ust. 1 

ustawy projekt planu jest sporządzony zgodnie z zapisami 

Studium, gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów 

gminy przy sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4 

ustawy). 

Wnioskowane przeznaczenie działek jest niezgodne z 

ustaleniami Studium, które dla przedmiotowych działek 

wyznacza kierunek zagospodarowania pod Tereny zieleni 

nieurządzonej z funkcją podstawową: różnorodne formy 

zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne oraz dopuszczalną 

m.in. różnorodne formy zieleni urządzonej.  

 

Ad 2. Uwaga nieuwzględniona. Prezydent Miasta Krakowa, 

jako organ sporządzający projekt planu miejscowego, nie jest 

uprawniony do zmiany granic osuwisk.  

Działka nr 279/5 oraz część działki nr 279/4 położone są w 

granicy osuwiska, wpisanego do „Rejestru terenów 

zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na 

których występują te ruchy” wg map Państwowego Instytutu 

Geologicznego (baza danych System Osłony 

Przeciwosuwiskowej) o nr 85822. Dla przedmiotowego 

osuwiska została również sporządzona Karta Rejestracyjna 

Osuwiska. 

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt. 7 ustawy w planie miejscowym 

określa się obowiązkowo granice i sposoby 

zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających 

ochronie, na podstawie odrębnych przepisów, terenów 

górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia 

powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, (…). 

Opracowanie, na którym oparł się organ planistyczny 

wprowadzając do projektu planu tereny osuwiskowe, 

sporządzone zostało przez instytucję pełniącą po myśli art. 

163 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze państwową 

służbę geologiczną. Do zadań Państwowego Instytutu 

Geologicznego - zgodnie z art. 162 ustawy Prawo 

geologiczne i górnicze - należy między innymi 

rozpoznawanie i monitorowanie zagrożeń geologicznych. 

Wyjaśnia się dodatkowo, że działka nr 278 zlokalizowana 

jest poza osuwiskiem. 
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1013.  1013.  13.02.2023 r. […]* Wnoszę o uwzględnienie w projekcie planu miejscowego, 

następujących ustaleń: 

1. Przeznaczenie powyższej nieruchomości w całości pod 

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

2. Wyłączenie powyższej nieruchomości z kategorii 

obszarów osuwisk zagrożonych ruchami masowymi ziemi 

oraz terenów, na których występują te ruchy. 

(…) 

279/6 obr. 29 

Krowodrza 

ZP.14 

ZPb.3 

 Ad 1. 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 2. 

nieuwzględniona 

 

 

Ad 1. Uwaga nieuwzględniona. W świetle art. 15 ust. 1 

ustawy projekt planu jest sporządzony zgodnie z zapisami 

Studium, gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów 

gminy przy sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4 

ustawy). 

Wnioskowane przeznaczenie działki jest niezgodne z 

ustaleniami Studium, które dla tej działki wyznacza kierunek 

zagospodarowania pod Tereny zieleni nieurządzonej z 

funkcją podstawową: różnorodne formy zieleni 

nieurządzonej, lasy, grunty rolne oraz dopuszczalną m.in. 

różnorodne formy zieleni urządzonej.  

 

Ad 2. Uwaga nieuwzględniona. Prezydent Miasta Krakowa, 

jako organ sporządzający projekt planu miejscowego, nie jest 

uprawniony do zmiany granic osuwisk.  

Część działki nr 279/6 położona jest w granicy osuwiska, 

wpisanego do „Rejestru terenów zagrożonych ruchami 

masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te 

ruchy” wg map Państwowego Instytutu Geologicznego (baza 

danych System Osłony Przeciwosuwiskowej) o nr 85822. Dla 

przedmiotowego osuwiska została również sporządzona 

Karta Rejestracyjna Osuwiska. 

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt. 7 ustawy w planie miejscowym 

określa się obowiązkowo granice i sposoby 

zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających 

ochronie, na podstawie odrębnych przepisów, terenów 

górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia 

powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, (…). 

Opracowanie, na którym oparł się organ planistyczny 

wprowadzając do projektu planu tereny osuwiskowe, 

sporządzone zostało przez instytucję pełniącą po myśli art. 

163 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze państwową 

służbę geologiczną. Do zadań Państwowego Instytutu 

Geologicznego - zgodnie z art. 162 ustawy Prawo 

geologiczne i górnicze - należy między innymi 

rozpoznawanie i monitorowanie zagrożeń geologicznych. 

1014.  1014.  20.02.2023 r. 

20.02.2023 r 
[…]* 1. Chciałabym, aby na obszar mojej działki jak i działek 

sąsiednich został rozciągnięty teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej MN.5. W przedstawionej 

wersji planu teren zabudowy MN.5 rozciąga się od działki 

142/1 i kończy się na działce 131/2 obręb K-27 jednostka 

ewidencyjna Kraków-Krowodrza. Na każdej ze 

wspomnianych działek 50 metrów od ulicy Okulistów w głąb 

działki zostało przeznaczone na teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej. Dlatego składam moją 

uwagę, aby teren zabudowy jednorodzinnej MN.5 rozciągnąć 

aż do działki 205/2 obręb K-27 jednostka ewidencyjna 

Kraków-Krowodrza lub ewentualnie tylko do mojej działki 

126 obręb K-27 jednostka ewidencyjna Kraków-Krowodrza 

(około 50m od drogi w głąb działki). 

 

2. Składam uwagę, aby usunąć z terenu mojej działki numer 

202, która została mi zwrócona przez Gminę Miejską 

Kraków dosłownie kilka lat temu linie nieprzekraczalnej 

zabudowy, która skutecznie ogranicza zabudowę na mojej 

działce. 

 

3. Sytuacja z działką 224 przedstawia się podobnie jak z 

działką 126, ponieważ nie zrozumiałe jest dla mnie dlaczego 

cała działka została przeznaczona pod zalesienie skoro na 

Ad 1. 

126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 2. 

202 

 

 

 

 

Ad 3. 

224 

Ad 1. 

obr. 27 

Krowodrza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 2. 

obr. 29 

Krowodrza 

 

 

 

Ad 3. 

obr. 29 

Krowodrza 

Ad 1. 

Rz.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 2. 

MN.7 

 

 

 

 

Ad 3. 

ZP.15 

KDD.2 

 Ad 1. 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 2. 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 1. Uwaga nieuwzględniona. W świetle art. 15 ust. 1 

ustawy projekt planu jest sporządzony zgodnie z zapisami 

Studium, gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów 

gminy przy sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4 

ustawy). 

Wnioskowane przeznaczenie działki jest niezgodne z 

ustaleniami Studium, które dla tego obszaru wyznacza 

kierunek zagospodarowania pod Tereny zieleni nieurządzonej 

z funkcją podstawową: różnorodne formy zieleni 

nieurządzonej, lasy, grunty rolne oraz dopuszczalną m.in. 

różnorodne formy zieleni urządzonej. 

 

Ad 2. Uwaga nieuwzględniona. Utrzymanie 

nieprzekraczalnej linii zabudowy wskazanej na rysunku 

planu jest istotne z punktu widzenia zachowania bezpiecznej 

odległości zabudowy od drogi lokalnej klasy KDL.4. Wzdłuż 

całego odcinka ulicy Górka Narodowa (terenu KDL.4) 

nieprzekraczalna linia zabudowy w terenie MN.7 

prowadzona jest w jednakowej odległości od granicy terenu 

drogowego. Ponadto przebieg nieprzekraczalnej linii 

zabudowy uwzględnia ukształtowanie terenu.  

Niezależnie od powyższego wyjaśnia się, że działka nr 202 

ma szerokość nie większą niż 8,5m oraz powierzchnię 190 

m2, wobec tego przede wszystkim jej wielkość i kształt są 
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działkach wcześniejszych udało się wygospodarować co 

najmniej pół działki pod zabudowę kiedy do działki nie 

nawet dojazdu. Dlatego wnoszę uwagę, aby tak jak na 

działkach od 218 do 207 obręb K-29 jednostka ewidencyjna 

Kraków-Krowodrza gdzie poszliście Państwo na rękę 

deweloperowi wygospodarować co najmniej pół działki pod 

zabudowę. 

 

Ad 3. 

nieuwzględniona 

 

 

czynnikami, które ograniczają możliwość lokalizacji 

budynków na tej działce.  

 

Ad 3. Uwaga nieuwzględniona. W świetle art. 15 ust. 1 

ustawy projekt planu jest sporządzony zgodnie z zapisami 

Studium, gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów 

gminy przy sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4 

ustawy). 

Wnioskowane przeznaczenie działki jest niezgodne z 

ustaleniami Studium, które dla tego obszaru wyznacza 

kierunek zagospodarowania pod Tereny zieleni nieurządzonej 

z funkcją podstawową: różnorodne formy zieleni 

nieurządzonej, lasy, grunty rolne oraz dopuszczalną m.in. 

różnorodne formy zieleni urządzonej. 

W projekcie planu niewielki południowy fragment działki, 

przylegający do ulicy Koralowej, został w projekcie planu 

przeznaczony pod teren KDD.2 (zgodnie z obecnie 

obwiązującym planem miejscowym). 

Wyjaśnia się dodatkowo, że w związku z uwzględnieniem 

innych uwag teren ZP.15 zostanie pozostawiony jako rolny 
bez dopuszczenia zalesienia. 

1015.  1015.  20.02.2023 r. […]* Wnoszę o pozostawienie terenów jako rolnych, zgodnie z 

dotychczasowym przeznaczeniem. (…) 

  ZR uwzględniona 

częściowo 

 

 

 

 

nieuwzględniona 

częściowo 

 

Uwaga uwzględniona częściowo, ponieważ na większej 

części terenów ZR ze Studium w projekcie planu 

pozostawione zostaną tereny rolne bez dopuszczenia 

zalesienia. 

Uwaga nieuwzględniona częściowo, ponieważ na częściach 

terenów ZR ze Studium w projekcie planu wyznaczono m.in.:  

- tereny dróg publicznych, w związku z potrzebą zapewnienia 

prawidłowej obsługi komunikacyjnej obszaru, 

- tereny lasów, zgodnie z użytkiem gruntowym, 

- tereny zieleni urządzonej ZP, zgodnie z przeznaczeniami w 

obowiązujących mpzp. 

1016.  1016.  15.02.2023 […]* Nie zgadzam się z przesunięciem obszaru KDD.1 (ulica 

Wądół) kosztem działki nr 427. 

427  obr. 29 KDD.1  nieuwzględniona Wyjaśnienie: większość działki nr 427 znajduje się poza 

granicami opracowania projektu planu. Niewielka wschodnia 

część działki przylegająca do ulicy Wądół w projekcie planu 

została przeznaczona pod teren KDD.1. Ze względów 

formalnych rozpatrzenie uwagi odnosi się tylko do części 

działki objętej granicami sporządzanego planu. 

 

Uwaga nieuwzględniona. Ulica Wądół jest elementem 

istniejącego układu komunikacyjnego, przebieg drogi został 

przesądzony w obecnie obowiązującym miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego „Witkowice”. W związku 

z powyższym dla ww. części działki utrzymuje się 

przeznaczenie w projekcie planu pod teren drogi KDD.1. 

Układ komunikacyjny został zaprojektowany prawidłowo, 

uzyskał wymagane przepisami prawa opinie i uzgodnienia 

właściwych organów, w tym otrzymał uzgodnienie zarządcy 

dróg publicznych (ZDMK) w zakresie rozwoju sieci 

drogowej na obszarze objętym planem. 

1017.  1017.  2.02.2023 […]* 

1018.  1018.  16.02.2023 […]* 

1019.  1019.  15.02.2023 […]* Wnoszę o: 

1. przeznaczenie moich działek w Planie pod zabudowę 

mieszkaniową, 

2. wysokość zabudowy co najmniej 12m, 

3. minimalna powierzchnia bio1ogicznie czynna 

maksymalnie 30%, 

4. wartość wskaźnika intensywności zabudowy 0,8 - 2,0, 

5. możliwość wydzielania działek budowlanych przy 

dokonywaniu nowych podziałów geodezyjnych o 

123  

 

i 174  

 

obr. 27 Rz.6 

 

ZP.26, ZL.2 

 nieuwzględniona Uwaga nieuwzględniona. W świetle art. 15 ust. 1 ustawy 

projekt planu jest sporządzony zgodnie z zapisami Studium, 

gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów gminy przy 

sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4 ustawy). 

Wnioskowane przeznaczenie działek jest niezgodne 

z ustaleniami Studium, które dla tego obszaru wyznacza 

kierunek zagospodarowania pod Tereny zieleni nieurządzonej 

z funkcją podstawową: różnorodne formy zieleni 

nieurządzonej, lasy, grunty rolne oraz dopuszczalną m.in. 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

wielkości: 400 m2 dla zabudowy wolnostojącej, 300 m2 dla 

zabudowy bliźniaczej, 280 m2 dla zabudowy szeregowej i 

lokalizacji na nich zabudowy. 

Uwaga posiada uzasadnienie. 

różnorodne formy zieleni urządzonej. 

Ponadto południowy fragment działki nr 174 przeznaczono 

pod Teren lasu ZL.2, zgodnie z użytkiem gruntowym. 

     Wyjaśnia się dodatkowo, że w związku z uwzględnieniem 

innych uwag teren ZP.26 zostanie pozostawiony jako rolny. 

1020.  1020.  16.02.2023 […]* Wnoszę o: 

1 zwiększenie wartości wskaźnika intensywności zabudowy 

z ,,0,01-0,5” na minimum 0,0l - 1,2 dla działki 201, a 

najlepiej 0,01-1,5. 

2. zmniejszenie minimalnej powierzchni biologicznie 

czynnej z 60% na 50% dla działki 201.  

      Zgodnie ze Studium: Dopuszczalne zmiany w planach 

miejscowych - „W sytuacji gdy istniejące 

zainwestowanie nie pozwala na spełnienie ustalonego 

wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej dopuszcza 

się w mpzp odstępstwo od tej wartości o 10%. 

3. zmianę zapisu §7 pkt 9 ppkt 5 lit c projektu planu dla 

działki 201: z „łączna szerokość lukarn/facjat nie może 

przekraczać 1/3 szerokości odpowiedniej elewacji” na 

,,łączna szerokość lukarn/facjat nie może przekraczać 2/3 

szerokości odpowiedniej elewacji” / ewentualnie 

usunięcie zapisu z projektu planu jako zbyt daleko 

ingerujący w wolność architektoniczną. 

4. usunięcie zapisu §7 pkt 9 ppkt 5 lit c projektu planu 

brzmiącego ,,nakaz stosowania jednakowego kąta 

nachylenia połaci dla lukarn/facjat jak dla dachów 

budynku" - tj. wnoszę o dopuszczenie możliwości, aby 

lukarny nie musiały mieć takiego samego kąta 

nachylenia jak główny dach - dla działki 201. 

5. dopuszczenie możliwości doświetlenia kondygnacji 

przedostatniej za pomocą lukarn lub okien połaciowych 

lub facjat - dla działki 201. 

Uwaga posiada uzasadnienie. 

(…)  Dla działki nr 201 obr. 29 została wydana prawomocna 

decyzja o warunkach zabudowy nr AU-2/7331/4078/07 z 

dnia 21.12.2007 r. sygn. AU-02-5.EBO.7331-4523/06 oraz 

pozwolenie na budowę nr 310/09 z dnia 13.02.2009 r. sygn. 

AU-01-1-EB0.73531-2356/08. Zgodnie z zatwierdzonym 

projektem wskaźnik intensywności zabudowy wynosi ok. 

0,9. Jednocześnie zaznaczam, że dla sąsiednich terenów na 

północ oraz na południe wskaźnik intensywności zabudowy 

kształtuje się ok. 1,2. Wydział Planowania Przestrzennego 

przy przygotowywaniu projektu planu nie przeanalizował w 

ogóle istniejącej zabudowy na obszarze projektu planu (…) 

201  obr. 29 MN.7   

Ad 1 

nieuwzględniona 

 

Ad 2 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 3 

nieuwzględniona 

 

Ad 4 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

Ad 5 

nieuwzględniona  

 

 

Ad 1, ad 2. Uwaga nieuwzględniona. W świetle art. 15 ust. 1 

ustawy projekt planu jest sporządzony zgodnie z zapisami 

Studium, gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów 

gminy przy sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4 

ustawy). Działka nr 201 znajduje się w Studium w jednostce 

urbanistycznej nr 44 Górka Narodowa w obszarze, dla 

którego wskazano kierunek zagospodarowania pod Teren 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN). W zakresie 

standardów przestrzennych i wskaźników zabudowy dla tej 

jednostki wskazano:  

 powierzchnię biologicznie czynną dla zabudowy 

mieszkaniowej w terenach zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej (MN) położonych w strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego min. 60 %; 

 wysokość zabudowy mieszkaniowej w terenach 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) do 11m. 

W związku z powyższym dla wyznaczonego Terenu 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN.7) 

w projekcie planu ustalono: 

 minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego 60%, 

 maksymalną wysokość zabudowy 11 m, a dla budynków 

przekrytych dachem płaskim 9,5 m. 

W nawiązaniu do ww. wskaźników oraz w oparciu o analizę 

przestrzenną istniejącego zagospodarowania obszaru ustalono 

dla tego Terenu maksymalny wskaźnik powierzchni 

zabudowy 30% oraz wskaźnik intensywności zabudowy 0,01 

– 0,5. 

 

Ad 3, ad 4. Uwaga nieuwzględniona. Przyjęte w projekcie 

planu zasady i regulacje w zakresie doświetlenia 

pomieszczeń przez połacie dachowe pozwalają na 

harmonijne kształtowanie zabudowy. W celu zapewnienia 

właściwego kształtowania i ochrony ładu przestrzennego 

lukarny i facjaty powinny stanowić elementy podrzędne, 

urozmaicające elewacje i dach, lecz nie mogą być formą 

dominującą w kondygnacji poddasza. 
 

Ad 5. Uwaga nieuwzględniona, nie wprowadza się 

wnioskowanego zapisu. Projekt planu określa zasady 

doświetlenia pomieszczeń przez połacie dachowe nie 

precyzując kondygnacji. 

             Podkreślić należy, że wszystkie plany inwestycyjne 

wynikające z ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę, 

mogą być w świetle obowiązujących przepisów bez 

przeszkód zrealizowane – zgodnie z art. 65 ust. 1 i 2 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

1021.  1021.  16.02.2023 […]* Wnoszę o: 

1. przeznaczenie mojej działki w Planie pod zabudowę 

mieszkaniową, 

2. wysokość zabudowy co najmniej 12m, 

3. minimalna powierzchnia bio1ogicznie czynna 

maksymalnie 30%, 

4. wartość wskaźnika intensywności zabudowy 0,8 - 2,0, 

5. możliwość wydzielania działek budowlanych przy 

dokonywaniu nowych podziałów geodezyjnych o 

125  obr. 27 Rz.6  nieuwzględniona Uwaga nieuwzględniona. W świetle art. 15 ust. 1 ustawy 

projekt planu jest sporządzony zgodnie z zapisami Studium, 

gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów gminy przy 

sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4 ustawy). 

Wnioskowane przeznaczenie działki jest niezgodne 

z ustaleniami Studium, które dla tego obszaru wyznacza 

kierunek zagospodarowania pod Tereny zieleni 

nieurządzonej, z funkcją podstawową: różnorodne formy 

zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne. 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

wielkości: 400 m2 dla zabudowy wolnostojącej, 300 m2 dla 

zabudowy bliźniaczej, 280 m2 dla zabudowy szeregowej 

i lokalizacji na nich zabudowy. 

Uwaga posiada uzasadnienie. 

1022.  1022.  16.02.2023 […]* Wnoszę o: 

1. przeznaczenie w całości moich działek pod zabudowę 

mieszkaniową: wolnostojącą, bliźniaczą, szeregową 

Jeżeli punkt 1 nie zostanie uwzględniony wnoszę o: 

2. wyłączenie moich działek ze sporządzanego Planu 

obszaru ,,Las Witkowicki”, gdyż nie wyrażam zgody na 

przeznaczenie moich prywatnych działek na teren 

zielone. 

3. wstrzymanie prac nad Planem obszaru ,,Las Witkowicki” 

do czasu uchwalenia nowego Studium dla miasta 

Krakowa, do którego przystąpiono do sporządzania 

zgodnie z uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr 

XCIII/2446/18 z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzania Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Krakowa oraz ogłoszeniem Prezydenta Miasta Krakowa 

z dnia 23 lutego 2018 r. 

4. jednoznaczne wpisanie w tekście projektu planu dla 

terenu, gdzie znajdują się działki nr 296, 298, 299 obr. 29 

Krowodrza, że ,,dopuszcza się przeznaczenie gruntów 

pod: dojścia piesze i dojazdy” - zgodnie z obecnym  

przeznaczeniem terenu ,,1 ZO-tereny otwarte” w 

obowiązującym mpzp obszaru ,,Górka Narodowa 

Zachód” z 2006 roku. 

5. jednoznaczne wpisanie w tekście projektu planu dla 

terenu, gdzie znajdują się działki nr 296, 298, 299 obr. 29 

Krowodrza, że ,,dopuszcza się przeznaczenie gruntów 

pod: obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej i 

komunalnej” - zgodnie z obecnym przeznaczeniem 

terenu „1 ZO - tereny otwarte” w obowiązującym mpzp 

obszaru ,,Górka Narodowa Zachód” z 2006 roku. 

6. dopuszczenie lokalizacji altan ogrodowych na działkach 

nr 296, 298, 299. 

7. dopuszczenie lokalizacji fontann ogrodowych na 

działkach nr 296, 298, 299. 

8. dopuszczenie lokalizacji prywatnego basenu 

zewnętrznego na działkach nr 296, 298, 299. 

9. dopuszczenie lokalizacji prywatnego kortu tenisowego na 

działkach nr 296, 298, 299. 

10. dopuszczenie lokalizacji prywatnego pola golfowego na 

działkach nr 296, 298, 299. 

11. dopuszczenie lokalizacji prywatnego zielonego parkingu 

na działkach nr 296, 298, 299. 

Uwaga posiada uzasadnienie. 

296,  

298,  

299  

 

obr. 29 ZP.14 

KDD.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 3   - 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 1 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 2 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 3   - 

 

 

 

Ad 4 

nieuwzględniona 

Ad 5 

nieuwzględniona  

 

Ad 6 

nieuwzględniona  

Ad 7 

nieuwzględniona  

Ad 8 

Wyjaśnienie: Południowe części działek zlokalizowane są 

poza granicami sporządzanego planu miejscowego dla 

obszaru „Las Witkowicki”. Ze względów formalnych 

rozpatrzenie uwagi odnosi się tylko do części działek objętych 

granicami sporządzanego planu. 

Ad 1. Uwaga nieuwzględniona. W świetle art. 15 ust. 1 

ustawy projekt planu jest sporządzony zgodnie z zapisami 

Studium, gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów 

gminy przy sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4 

ustawy). Wnioskowane przeznaczenie działek jest niezgodne 

z ustaleniami Studium, które dla tego obszaru wyznacza 

kierunek zagospodarowania pod Tereny zieleni 

nieurządzonej, z funkcją podstawową: różnorodne formy 

zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne oraz dopuszczalną 

m.in. różnorodne formy zieleni urządzonej. 

       Niewielkie północne część działek nr 299 i 296, 

przylegające do ulicy Koralowej, w projekcie planu zostały 

przeznaczone pod teren KDD.2. Ulica Koralowa jest 

elementem istniejącego układu komunikacyjnego, przebieg 

drogi został przesądzony w obecnie obowiązujących 

miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

„Witkowice” oraz „Górka Narodowa Zachód”. W związku z 

powyższym dla ww. części działek utrzymuje się 

przeznaczenie w projekcie planu pod teren drogi KDD.2. 

Układ komunikacyjny uzyskał wymagane przepisami prawa 

opinie i uzgodnienia właściwych organów, w tym otrzymał 

uzgodnienie zarządcy dróg publicznych (ZDMK) w zakresie 

rozwoju sieci drogowej na obszarze objętym planem. 

 

Ad 2. Treść punktu nie stanowi uwagi do planu. Granice 

projektu planu ustalone zostały uchwałą Nr XXXIII/843/20 

Rady Miasta Krakowa z dnia 8.01.2020 r. Zmiana granic 

projektu planu miejscowego wymagałaby podjęcia przez 

Radę Miasta Krakowa nowej uchwały o przystąpieniu do 

sporządzenia planu w innych granicach, a co za tym idzie 

przeprowadzenia pełnej procedury planistycznej określonej 

w art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. Prezydent Miasta Krakowa, jako organ 

sporządzający projekt planu, nie jest uprawniony do zmiany 

granic projektu planu, określonych w uchwale 

o przystąpieniu do jego sporządzenia. 

 

Ad 3. Treść punktu nie stanowi uwagi w rozumieniu 

przepisów art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż nie kwestionuje 

zapisów projektu planu i dlatego nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad 4, Ad 5. Uwaga nieuwzględniona, nie wprowadza się 

wnioskowanego dodatkowego zapisu, gdyż intencję zawartą 

w uwadze spełniają ustalenia § 16 ust. 1 pkt 1 i pkt 4: 

„W przeznaczeniu poszczególnych terenów (z wyłączeniem 

Terenów ZL.1 – ZL.11) mieści się zieleń towarzysząca oraz 

obiekty i urządzenia budowlane, takie jak:  
1) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 

z wyjątkiem (…), 

4) niewyznaczone na rysunku planu: dojazdy, trasy 

rowerowe i dojścia piesze” 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

nieuwzględniona 

Ad 9 

nieuwzględniona  

Ad 10 

nieuwzględniona  

Ad 11 

nieuwzględniona 

 

Ad 6, ad 7, ad 8, ad 9, ad 10, ad 11. Uwaga nieuwzględniona. 

W celu pozostawienia otwartych, niezainwestowanych 

terenów w krajobrazie nie wprowadza się wnioskowanych 

zapisów. Wyjaśnia się dodatkowo, że w związku 

z uwzględnieniem innych uwag teren ZP.14 zostanie 

pozostawiony jako rolny.  

1023.  1023.  16.02.2023 […]* Wnoszę o: 

1. przeznaczenie w całości mojej działki pod zabudowę 

mieszkaniową: wolnostojącą, bliźniaczą, szeregową. 

Jeżeli punkt 1 nie zostanie uwzględniony wnoszę o: 

2. wyłączenie mojej działki ze sporządzanego Planu obszaru 

,,Las Witkowicki”, gdyż nie wyrażam z od na 

przeznaczenie mojej prywatnej działki na teren zielone. 

3. wstrzymanie prac nad Planem obszaru ,,Las Witkowicki” 

do czasu uchwalenia nowego Studium dla miasta 

Krakowa, do którego przystąpiono do sporządzania 

zgodnie z uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr 

XCIII/2446/18 z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzania Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Krakowa oraz ogłoszeniem Prezydenta Miasta Krakowa z 

dnia 23 lutego 2018 r. 

4. jednoznaczne wpisanie w tekście projektu planu dla terenu, 

gdzie znajduje się działka nr 300/1 obr. 29 Krowodrza, że 

,,dopuszcza się przeznaczenie gruntów pod: dojścia piesze 

i dojazdy” - zgodnie z obecnym  przeznaczeniem terenu 

,,1 ZO-tereny otwarte” w obowiązującym mpzp obszaru 

,,Górka Narodowa Zachód” z 2006 roku. 

5. jednoznaczne wpisanie w tekście projektu planu dla terenu, 

gdzie znajduje się działka nr 300/1 obr. 29 Krowodrza, że 

,,dopuszcza się przeznaczenie gruntów pod: obiekty i 

urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej” - 

zgodnie z obecnym przeznaczeniem terenu „1 ZO - tereny  

otwarte” w obowiązującym mpzp obszaru ,,Górka 

Narodowa Zachód” z 2006 roku. 

6. dopuszczenie lokalizacji altan ogrodowych na działce nr 

300/1. 

7. dopuszczenie lokalizacji fontann ogrodowych na działce nr 

300/1. 

8. dopuszczenie lokalizacji prywatnego basenu zewnętrznego 

działce nr 300/1. 

9. dopuszczenie lokalizacji prywatnego kortu tenisowego na 

działce nr 300/1. 

10. dopuszczenie lokalizacji prywatnego pola golfowego na 

działce nr 300/1. 

11. dopuszczenie lokalizacji prywatnego zielonego parkingu 

na działce nr 300/1. 

Uwaga posiada uzasadnienie. 

300/1 

 

Obr. 29 ZP.14 

KDD.2 
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Ad 1 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 2 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 3   - 

 

 

 

Ad 4 

nieuwzględniona 

Ad 5 

nieuwzględniona  

 

Ad 6 

Wyjaśnienie: niewielka południowa część działki 

zlokalizowana jest poza granicami sporządzanego planu 

miejscowego dla obszaru „Las Witkowicki”. Ze względów 

formalnych rozpatrzenie uwagi odnosi się tylko do części 

działki objętej granicami sporządzanego planu. 

Ad 1. Uwaga nieuwzględniona. W świetle art. 15 ust. 1 

ustawy projekt planu jest sporządzony zgodnie z zapisami 

Studium, gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów 

gminy przy sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4 

ustawy). Wnioskowane przeznaczenie działek jest niezgodne 

z ustaleniami Studium, które dla tego obszaru wyznacza 

kierunek zagospodarowania pod Tereny zieleni 

nieurządzonej, z funkcją podstawową: różnorodne formy 

zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne oraz dopuszczalną 

m.in. różnorodne formy zieleni urządzonej. 

       Niewielka północna część działki, przylegająca do ulicy 

Koralowej, w projekcie planu została przeznaczona pod teren 

KDD.2. Ulica Koralowa jest elementem istniejącego układu 

komunikacyjnego, przebieg drogi został przesądzony w 

obecnie obowiązujących miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego „Witkowice” oraz „Górka 

Narodowa Zachód”. W związku z powyższym dla ww. części 

działki utrzymuje się przeznaczenie w projekcie planu pod 

teren drogi KDD.2. Układ komunikacyjny uzyskał 

wymagane przepisami prawa opinie i uzgodnienia 

właściwych organów, w tym otrzymał uzgodnienie zarządcy 

dróg publicznych (ZDMK) w zakresie rozwoju sieci 

drogowej na obszarze objętym planem. 

 

Ad 2. Treść punktu nie stanowi uwagi do planu. Granice 

projektu planu ustalone zostały uchwałą Nr XXXIII/843/20 

Rady Miasta Krakowa z dnia 8.01.2020 r. Zmiana granic 

projektu planu miejscowego wymagałaby podjęcia przez 

Radę Miasta Krakowa nowej uchwały o przystąpieniu do 

sporządzenia planu w innych granicach, a co za tym idzie 

przeprowadzenia pełnej procedury planistycznej określonej 

w art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. Prezydent Miasta Krakowa, jako organ 

sporządzający projekt planu, nie jest uprawniony do zmiany 

granic projektu planu, określonych w uchwale 

o przystąpieniu do jego sporządzenia. 

 

Ad 3. Treść punktu nie stanowi uwagi w rozumieniu 

przepisów art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż nie kwestionuje 

zapisów projektu planu i dlatego nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad 4, Ad 5. Uwaga nieuwzględniona, nie wprowadza się 

wnioskowanego dodatkowego zapisu, gdyż intencję zawartą 

w uwadze spełniają ustalenia § 16 ust. 1 pkt 1 i pkt 4: 

„W przeznaczeniu poszczególnych terenów (z wyłączeniem 

Terenów ZL.1 – ZL.11) mieści się zieleń towarzysząca oraz 

obiekty i urządzenia budowlane, takie jak:  
1) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

nieuwzględniona  

Ad 7 

nieuwzględniona  

Ad 8 

nieuwzględniona 

Ad 9 

nieuwzględniona  

Ad 10 

nieuwzględniona  

Ad 11 

nieuwzględniona 

z wyjątkiem (…), 

4) niewyznaczone na rysunku planu: dojazdy, trasy 

rowerowe i dojścia piesze” 

 

Ad 6, ad 7, ad 8, ad 9, ad 10, ad 11. Uwaga nieuwzględniona. 

W celu pozostawienia otwartych, niezainwestowanych 

terenów w krajobrazie nie wprowadza się wnioskowanych 

zapisów. Wyjaśnia się dodatkowo, że w związku 

z uwzględnieniem innych uwag teren ZP.14 zostanie 

pozostawiony jako rolny. Wyjaśnia się dodatkowo, że 

w związku z uwzględnieniem innych uwag teren ZP.14 

zostanie pozostawiony jako rolny. 

1024.  1024.  16.02.2023 […]* Wnoszę o: 

1. przeznaczenie mojej działki w planie w całości pod 

zabudowę mieszkaniową. 

Jeżeli punkt 1 nie zostanie uwzględniony wnoszę o: 

2. przeznaczenie przynajmniej części działki od strony 

ul. Koralowej pod zabudowę mieszkaniową tak aby teren 

faktycznie mógł zostać wykorzystany przeze mnie. 

3. jednoznaczne wpisanie w tekście projektu planu dla 

terenu, gdzie znajduje się działka nr 220 obr. 29 

Krowodrza, że ,,dopuszcza się przeznaczenie gruntów 

pod: dojścia piesze i dojazdy, obiekty i urządzenia 

infrastruktury technicznej i komunalnej”.  

4. dopuszczenie lokalizacji altan ogrodowych na działce nr 

220. 

5. dopuszczenie lokalizacji fontann ogrodowych na działce 

nr 220. 

6. dopuszczenie lokalizacji basenu zewnętrznego działce nr 

220. 

7. dopuszczenie lokalizacji kortu tenisowego na działce nr 

220. 

8. dopuszczenie lokalizacji pola golfowego na działce nr 

220. 

9. dopuszczenie lokalizacji zielonego parkingu na działce nr 

220. 

10. Wskazuję, że nie wyrażam zgody na przeznaczenie 

mojej prywatnej działki na tereny zielone, w związku z 

czym wnoszę o jej wyłączenie z zakresu planu. 

11. (…) wskazuję, że o ile Miasto planuje przeznaczenie 

mojej działki pod Las Witkowicki, albo w inny sposób 

chce wyłączyć te tereny spod zabudowy, to wnoszę aby 

Miasto w trybie natychmiastowym wykupiło ode mnie te 

grunty po prawdziwej cenie rynkowej, a nie próbowało 

chronić zieleni moim kosztem  

Uwaga posiada uzasadnienie. 

220  obr. 29 ZP.15 

KDD.2 

ZL.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 10  - 

 

 

 

Ad 1 

nieuwzględniona 

Ad 2 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 3 

nieuwzględniona 

Ad 4 

nieuwzględniona 

Ad 5 

nieuwzględniona  

Ad 6 

nieuwzględniona  

Ad 7 

nieuwzględniona  

Ad 8 

nieuwzględniona 

Ad 9 

nieuwzględniona  

 

 

 

 

Ad 10  - 

 

 

 

Ad 1, ad 2. Uwaga nieuwzględniona. W świetle art. 15 ust. 1 

ustawy projekt planu jest sporządzony zgodnie z zapisami 

Studium, gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów 

gminy przy sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4 

ustawy). Wnioskowane przeznaczenie działki jest niezgodne 

z ustaleniami Studium, które dla tego obszaru wyznacza 

kierunek zagospodarowania pod Tereny zieleni 

nieurządzonej, z funkcją podstawową: różnorodne formy 

zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne. 

       Niewielka południowa część działki, przylegająca do 

ulicy Koralowej, w projekcie planu została przeznaczona pod 

teren KDD.2. Ulica Koralowa jest elementem istniejącego 

układu komunikacyjnego, przebieg drogi został przesądzony 

w obecnie obowiązujących miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego „Witkowice” oraz „Górka 

Narodowa Zachód”. W związku z powyższym dla ww. części 

działki utrzymuje się przeznaczenie w projekcie planu pod 

teren drogi KDD.2. Układ komunikacyjny uzyskał 

wymagane przepisami prawa opinie i uzgodnienia 

właściwych organów, w tym otrzymał uzgodnienie zarządcy 

dróg publicznych (ZDMK) w zakresie rozwoju sieci 

drogowej na obszarze objętym planem. 

        Ponadto niewielki północny fragment działki został 

przeznaczony pod Teren lasu ZL.5, zgodnie z użytkiem 

gruntowym. 

 

Ad 3. Uwaga nieuwzględniona, nie wprowadza się 

wnioskowanego dodatkowego zapisu, gdyż intencję zawartą 

w uwadze spełniają ustalenia § 16 ust. 1 pkt 1 i pkt 4: 

„W przeznaczeniu poszczególnych terenów (z wyłączeniem 

Terenów ZL.1 – ZL.11) mieści się zieleń towarzysząca oraz 

obiekty i urządzenia budowlane, takie jak:  
1) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 

z wyjątkiem (…), 

4) niewyznaczone na rysunku planu: dojazdy, trasy 

rowerowe i dojścia piesze” 

 

Ad 4, ad 5, ad 6, ad 7, ad 8, ad 9. Uwaga nieuwzględniona. 

W celu pozostawienia otwartych, niezainwestowanych 

terenów w krajobrazie nie wprowadza się wnioskowanych 

zapisów. Wyjaśnia się dodatkowo, że w związku 

z uwzględnieniem innych uwag teren ZP.15 zostanie 

pozostawiony jako rolny. 

Ad 10. Treść punktu nie stanowi uwagi do planu. Granice 

projektu planu ustalone zostały uchwałą Nr XXXIII/843/20 

Rady Miasta Krakowa z dnia 8.01.2020 r. Zmiana granic 

projektu planu miejscowego wymagałaby podjęcia przez 

Radę Miasta Krakowa nowej uchwały o przystąpieniu do 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 11  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 11  - 

sporządzenia planu w innych granicach, a co za tym idzie 

przeprowadzenia pełnej procedury planistycznej określonej 

w art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. Prezydent Miasta Krakowa, jako organ 

sporządzający projekt planu, nie jest uprawniony do zmiany 

granic projektu planu, określonych w uchwale 

o przystąpieniu do jego sporządzenia. 

 

ad 11. Treść punktu nie stanowi uwagi w rozumieniu 

przepisów art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż nie kwestionuje 

zapisów projektu planu i dlatego nie podlega rozpatrzeniu. 

1025.  1025.  16.02.2023 […]* Wnoszę o: 

1. przeznaczenie mojej działki w planie w całości pod 

zabudowę mieszkaniową. 

Jeżeli punkt 1 nie zostanie uwzględniony wnoszę o: 

2. przeznaczenie przynajmniej części działki od strony ul. 

Koralowej pod zabudowę mieszkaniową tak aby teren 

faktycznie mógł zostać wykorzystany przeze mnie. 

3. jednoznaczne wpisanie w tekście projektu planu dla 

terenu, gdzie znajduje się działka nr 225 obr. 29 

Krowodrza, że ,,dopuszcza się przeznaczenie gruntów 

pod: dojścia piesze i dojazdy, obiekty i urządzenia 

infrastruktury technicznej i komunalnej”.  

4. dopuszczenie lokalizacji altan ogrodowych na działce nr 

225. 

5. dopuszczenie lokalizacji fontann ogrodowych na działce 

nr 225. 

6. dopuszczenie lokalizacji basenu zewnętrznego działce nr 

225. 

7. dopuszczenie lokalizacji kortu tenisowego na działce nr 

225. 

8. dopuszczenie lokalizacji pola golfowego na działce nr 

225. 

9. dopuszczenie lokalizacji zielonego parkingu na działce nr 

225. 

10. Wskazuję, że nie wyrażam zgody na przeznaczenie 

mojej prywatnej działki na tereny zielone, w związku z 

czym wnoszę o jej wyłączenie z zakresu planu. 

11. (…) wskazuję, że o ile Miasto planuje przeznaczenie 

mojej działki pod Las Witkowicki, albo w inny sposób 

chce wyłączyć te tereny spod zabudowy, to wnoszę aby 

Miasto w trybie natychmiastowym wykupiło ode mnie te 

grunty po prawdziwej cenie rynkowej (…), a nie 

próbowało chronić zieleni moim kosztem.  

Uwaga posiada uzasadnienie. 

225 

 

Obr. 29 ZP.15 
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Ad 10  - 

 

 

 

Ad 1 

nieuwzględniona 

Ad 2 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 3 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

 

Ad 4 

nieuwzględniona 

Ad 5 

nieuwzględniona  

Ad 6 

nieuwzględniona  

Ad 7 

nieuwzględniona  

Ad 8 

nieuwzględniona 

Ad 9 

nieuwzględniona  

 

Ad 10  - 

 

 

 

Ad 1, ad 2, Uwaga nieuwzględniona. W świetle art. 15 ust. 1 

ustawy projekt planu jest sporządzony zgodnie z zapisami 

Studium, gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów 

gminy przy sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4 

ustawy). Wnioskowane przeznaczenie działki jest niezgodne 

z ustaleniami Studium, które dla tego obszaru wyznacza 

kierunek zagospodarowania pod Tereny zieleni 

nieurządzonej, z funkcją podstawową: różnorodne formy 

zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne. 

       Niewielka południowa część działki, przylegająca do 

ulicy Koralowej, w projekcie planu została przeznaczona pod 

teren KDD.2. Ulica Koralowa jest elementem istniejącego 

układu komunikacyjnego, przebieg drogi został przesądzony 

w obecnie obowiązujących miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego „Witkowice” oraz „Górka 

Narodowa Zachód”. W związku z powyższym dla ww. części 

działki utrzymuje się przeznaczenie w projekcie planu pod 

teren drogi KDD.2. Układ komunikacyjny uzyskał 

wymagane przepisami prawa opinie i uzgodnienia 

właściwych organów, w tym otrzymał uzgodnienie zarządcy 

dróg publicznych (ZDMK) w zakresie rozwoju sieci 

drogowej na obszarze objętym planem. 

 

Ad 3. Uwaga nieuwzględniona, nie wprowadza się 

wnioskowanego dodatkowego zapisu, gdyż intencję zawartą 

w uwadze spełniają ustalenia § 16 ust. 1 pkt 1 i pkt 4: 

„W przeznaczeniu poszczególnych terenów (z wyłączeniem 

Terenów ZL.1 – ZL.11) mieści się zieleń towarzysząca oraz 

obiekty i urządzenia budowlane, takie jak:  
1) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 

z wyjątkiem (…), 

4) niewyznaczone na rysunku planu: dojazdy, trasy 

rowerowe i dojścia piesze” 

 

Ad 4, ad 5, ad 6, ad 7, ad 8, ad 9. Uwaga nieuwzględniona. 

W celu pozostawienia otwartych, niezainwestowanych 

terenów w krajobrazie nie wprowadza się wnioskowanych 

zapisów. Wyjaśnia się dodatkowo, że w związku 

z uwzględnieniem innych uwag teren ZP.15 zostanie 

pozostawiony jako rolny. 

 

Ad 10. Treść punktu nie stanowi uwagi do planu. Granice 

projektu planu ustalone zostały uchwałą Nr XXXIII/843/20 

Rady Miasta Krakowa z dnia 8.01.2020 r. Zmiana granic 

projektu planu miejscowego wymagałaby podjęcia przez 

Radę Miasta Krakowa nowej uchwały o przystąpieniu do 

sporządzenia planu w innych granicach, a co za tym idzie 

przeprowadzenia pełnej procedury planistycznej określonej 

w art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

 

 

 

 

 

Ad 11  - 

 

 

 

 

 

Ad 11  - 

przestrzennym. Prezydent Miasta Krakowa, jako organ 

sporządzający projekt planu, nie jest uprawniony do zmiany 

granic projektu planu, określonych w uchwale 

o przystąpieniu do jego sporządzenia. 

 

ad 11. Treść punktu nie stanowi uwagi w rozumieniu 

przepisów art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż nie kwestionuje 

zapisów projektu planu i dlatego nie podlega rozpatrzeniu. 

1026.  1026.  20.02.2023 […]* Wnosi o: 

1. przeznaczenie w Planie istniejącej od lat drogi gminnej na 

działce 435 obr. 29 - pod drogę KDW lub KDD lub KDL 

– stanowiącej od zawsze dojazd do działki nr 201 obr. 

29, a od 2010 r. do istniejących budynków mieszkalnych 

na działce. 

Jeżeli punkt 1 nie zostanie uwzględniony wnoszę o: 

2. wyłączenie drogi gminnej na działce 435 obr. 29 ze 

sporządzanego Planu obszaru ,,Las Witkowicki", gdyż 

nie wyrażam zgody na przeznaczenie jej na inny cel niż 

droga. 

3. wstrzymanie prac nad Planem w części dotyczącej drogi 

gminnej na działce 435 obr. 29 do czasu uchwalenia 

nowe o Studium dla miasta Krakowa, do którego 

przystąpiono do sporządzania zgodnie z uchwałą Rady 

Miasta Krakowa Nr XC111/2446/18 z dnia 24 stycznia 

2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Krakowa oraz ogłoszeniem 

Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 lutego 2018 r. 

4. wypłatę odszkodowania za utracony dostęp do drogi 

publicznej oraz uwzględnienie tego w Prognozie 

Skutków Finansowych uchwalenia mpzp. 

435  obr. 29 MN.7 

KDL.4 
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Ad 3  - 

 

Ad 4  - 

Ad 1 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 2  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 3   - 

 

Ad 4  - 

Ad 1. Uwaga nieuwzględniona. W projekcie planu niewielki 

fragment działki, przylegający do ulicy Górka Narodowa, 

został w projekcie planu przeznaczony pod teren KDL.4 

(zgodnie z obecnie obwiązującym planem miejscowym).  

Pozostała zdecydowana większość działki nr 435 zawiera się 

w Terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN.7. 

Zgodnie z §16 ust. 1 pkt 4 tekstu projektu planu w 

przeznaczeniu poszczególnych terenów (z wyłączeniem 

Terenów ZL.1 – ZL.11) mieszczą się niewyznaczone na 

rysunku planu dojazdy, trasy rowerowe i dojścia piesze.  

        Projekt mpzp „Las Witkowicki” wyznaczając na działce 

nr 435 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

MN.7. nie pozbawia działki 201 dostępu do drogi publicznej. 

Większość działki nr 435 objęta jest ustaleniami 

obowiązującego mpzp „Rejon ulicy Witkowickiej”, niewielki 

południowo-zachodni fragment objęty jest ustaleniami 

obowiązującego mpzp „Witkowice”. W ww. obowiązujących 

planach działka nr 435 nie jest przeznaczona pod tereny 

drogowe (z wyjątkiem wspomnianego na wstępie 

niewielkiego fragmentu, przylegającego do ulicy).  

 

Ad 2. Treść punktu nie stanowi uwagi do planu. Granice 

projektu planu ustalone zostały uchwałą Nr XXXIII/843/20 

Rady Miasta Krakowa z dnia 8.01.2020 r. Zmiana granic 

projektu planu miejscowego wymagałaby podjęcia przez 

Radę Miasta Krakowa nowej uchwały o przystąpieniu do 

sporządzenia projektu planu miejscowego w innych 

granicach, a co za tym idzie przeprowadzenia pełnej 

procedury planistycznej określonej w art. 17 ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Prezydent 

Miasta Krakowa, jako organ sporządzający projekt planu, nie 

jest uprawniony do zmiany granic projektu planu, 

określonych w uchwale o przystąpieniu do jego sporządzenia. 

 

Ad 3, ad 4. Treść punktów nie stanowi uwagi w rozumieniu 

przepisów art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż nie kwestionuje 

zapisów projektu planu i dlatego nie podlega rozpatrzeniu. 

1027.  1027.  16.02.2023 […]* Wnoszą o: 

1. przeznaczenie naszych działek w całości pod zabudowę  

mieszkaniową. 

2. przeznaczenie naszych działek w całości pod zabudowę 

bliźniaczą, wolnostojącą i szeregową 

3. dopuszczenie (obok podstawowej funkcji mieszkaniowej) 

uzupełniającej funkcji usługowej dla tych terenów. 

4. zwiększenie wartości wskaźnika intensywności zabudowy 

z 0,01-0,5 na co najmniej 0,01 - 1,2, a najlepiej na 0,01 - 

1,5. 

5. zwiększenie wysokości zabudowy z 11 m na 13 m 

6. zwiększenie wysokości zabudowy z dachem płaskim z 9,5 

m na 11 m. 

7. zmniejszenie minimalnej powierzchni biologicznie 

czynnej z 60% na 40%. 

205/2, 

206/2,  

 

898,  

899 

 

Obr. 29 

 

MN.7 

 

 

KDL.4 

KDL.4 

 

Ad 1 częściowo 

uwzględniona 

zgodna z 

projektem planu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 2 częściowo 

uwzględniona 

zgodna z 

 

 

Ad 1 

nieuwzględniona 

częściowo 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 2 

nieuwzględniona 

częściowo 

Ad 1, ad 2. W zakresie działek nr 205/2, 206/2 uwaga 

uwzględniona – zgodna z projektem planu. 

      W zakresie działek nr 898 i 899 uwaga nieuwzględniona. 

Działki nr 898 (o powierzchni 12 m2) i nr 899 (o powierzchni 

32 m2) przeznaczone są pod teren drogi publicznej klasy 

dojazdowej KDL.4 (ul. Górka Narodowa), która jest istotnym 

elementem układu komunikacyjnego miasta. Układ 

komunikacyjny uzyskał wymagane przepisami prawa opinie 

i uzgodnienia właściwych organów, w tym otrzymał 

uzgodnienie zarządcy dróg publicznych (ZDMK) w zakresie 

rozwoju sieci drogowej na obszarze objętym planem. 

 

Ad 2 Uwaga nieuwzględniona w zakresie dopuszczenia 

lokalizacji zabudowy jednorodzinnej w układzie szeregowym 

– ze względu na kształtowanie ładu przestrzennego oraz 
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8. zwiększenie wartości wskaźnika powierzchni zabudowy z 

30% na 45%. 

9. dopuszczenie udziału zabudowy usługowej w terenach 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) do 30%. 

10. minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek: 

400 m2 dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej, 300 

m2 dla zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej, 280 m2 dla 

zabudowy jednorodzinnej szeregowej. 

11. wyznaczenie wymaganej minimalnej ilości miejsc 

parkingowych dla samochodów, wliczając miejsca w 

garażach - 2 miejsca na budynek 

12. dopuszczenie stosowania dachów płaskich - dach lub 

stropodach o spadku do 12 oraz dachów dwu- lub 

wielospadowych o kącie nachylenia od 20 stopni do 45 

stopni. 

13. zmianę zapisu §7 pkt 9 ppkt 3 lit a projektu planu: z 

,,nakaz kształtowania dachów o jednakowym kącie 

nachylenia połaci dachowych od 30 do 45” na ,,nakaz 

kształtowania dachów o kącie nachylenia połaci 

dachowych od 20 do 45” - czyli usunięcie słowa            

„jednakowe” i wprowadzenie „od 20” zamiast ,,od 30” 

14. zmianę zapisu §7 pkt 9 ppkt 5 lit c projektu planu: z 

„łączna szerokość lukarn/facjat nie może przekraczać 1/3 

szerokości odpowiedniej elewacji” na ,,łączna szerokość 

lukarn/facjat nie może przekraczać 2/3 szerokości 

odpowiedniej elewacji lub odstąpienie od regulacji tej 

kwestii w planie jako zbyt daleko ingerującej w wolność 

architektoniczną. 

15. usunięcie zapisu §7 pkt 9 ppkt 5 lit c projektu planu 

brzmiącego „nakaz stosowania jednakowego kąta 

nachylenia połaci dla lukarn/facjat jak dla dachów 

budynku” jako sprzecznego z analizą istniejącej 

zabudowy na tym terenie, gdzie 95% lukarn ma inny kąt  

nachylenia niż dach budynku, a ponadto same lukarny na 

budynkach mają inne kąty nachylenia między sobą oraz 

jako ingerującego w wolność architektoniczną - tj. 

wnosimy o dopuszczenie możliwości, aby lukarny nie 

musiały mieć takiego samego kąta nachylenia jak główny 

dach. 

16. jednoznaczne określenie w planie, czy jeżeli dach 

,,pokrywa” kondygnację ostatnią oraz przedostatnią, to 

czy wolno stosować okna połaciowe/lukarny/facjaty w 

kondygnacji przedostatniej – czytając aktualny tekst 

projektu planu ma się wrażenie, że możliwe jest 

doświetlenie oknami połaciowymi/lukarnami/facjatami 

tylko kondygnacji ostatniej. 

17. w nawiązaniu do pkt 15 - dopuszczenie możliwości  

doświetlenia kondygnacji przedostatniej za pomocą 

lukarn lub okien połaciowych lub facjat. 

18. dodanie do §7 pkt 9 ppkt 6 lit c projektu planu: 

„dopuszcza się stosowanie nawierzchni urządzonej jako 

teren biologicznie czynny na dachach spadzistych”. 

19. dopuszczenie lokalizacji komunikacji związanej z 

obsługą wyznaczonych terenów zabudowy 

mieszkaniowej, zwłaszcza: 

a) dojazdów nie wydzielonych dróg wewnętrznych, 

zapewniających dostępność komunikacyjną działek 

nie przylegających bezpośrednio do terenów 

wyznaczonego na rysunku planu układu dróg 

publicznych,  

b) dojazdów na zasadzie służebności przejazdu, 

projektem planu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 11 

uwzględniona – 

zgodna z 

projektem planu 

 

Ad 12 częściowo 

uwzględniona – 

zgodna z 

projektem planu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 19 

uwzględniona – 

zgodna z 

projektem planu 

 

 

Ad 22 

uwzględniona – 

zgodna z 

projektem planu 

Ad 23 

uwzględniona – 

 

 

Ad 3 

nieuwzględniona 

 

Ad 4 

nieuwzględniona 

 

Ad 5 

nieuwzględniona 

 

Ad 6 

nieuwzględniona 

 

Ad 7 

nieuwzględniona 

 

Ad 8 

nieuwzględniona 

 

Ad 9 

nieuwzględniona 

 

Ad 10 

nieuwzględniona 

 

Ad 12 

nieuwzględniona 

 

Ad 13 

nieuwzględniona 

 

Ad 14 

nieuwzględniona 

 

Ad 15 

nieuwzględniona 

 

Ad 16 

nieuwzględniona 

 

Ad 17 

nieuwzględniona 

 

Ad 18 

nieuwzględniona 

 

Ad 20 

nieuwzględniona 

 

Ad 21 

nieuwzględniona 

 

Ad 24 

nieuwzględniona 

częściowo 

Ad 25 

nieuwzględniona 

częściowo 

Ad 26 

nieuwzględniona 

ochronę obszaru przed nadmierną intensyfikacją zabudowy. 

 

Ad 3, ad 9. Uwaga nieuwzględniona. Obszar 

przedmiotowych działek z uwagi na ich kształt i usytuowanie 

względem drogi nie jest predysponowany do rozwoju 

zabudowy usługowej. Natomiast realizacja funkcji usługowej 

będzie możliwa w oparciu o przepisy ustawy prawo 

budowlane, w której zgodnie z definicją budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego (art. 3 pkt 2a  ww. ustawy) 

dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali 

mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu 

użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 

30% powierzchni całkowitej budynku. 

 

ad 4, ad 5, ad 7, ad 8. Uwaga nieuwzględniona. W świetle art. 

15 ust. 1 ustawy projekt planu jest sporządzony zgodnie z 

zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium są wiążące dla 

organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych (art. 

9 ust. 4 ustawy). Przedmiotowe działki znajdują się w 

Studium w jednostce urbanistycznej nr 44 Górka Narodowa 

w obszarze, dla którego wskazano kierunek 

zagospodarowania pod Teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej (MN). W zakresie standardów przestrzennych 

i wskaźników zabudowy dla tej jednostki wskazano:  

 powierzchnię biologicznie czynną dla zabudowy 

mieszkaniowej w terenach zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej (MN) położonych w strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego min. 60 %; 

 wysokość zabudowy mieszkaniowej w terenach 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) do 11m. 

W związku z powyższym dla wyznaczonego Terenu 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN.7) 

w projekcie planu ustalono: 

 minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego 60%, 

 maksymalną wysokość zabudowy 11 m, a dla budynków 

przekrytych dachem płaskim 9,5 m. 

W nawiązaniu do ww. wskaźników oraz w oparciu o analizę 

przestrzenną istniejącego zagospodarowania obszaru ustalono 

dla tego Terenu maksymalny wskaźnik powierzchni 

zabudowy 30% oraz wskaźnik intensywności zabudowy 0,01 

– 0,5. 

 

ad 6. Uwaga nieuwzględniona. Podniesienie max. wysokości 

zabudowy dla budynków przekrytych dachem płaskim może 

spowodować nadmierną intensyfikację zabudowy. 

Zastosowane parametry i wskaźniki zostały ustalone w 

sposób wyważony, tak by zapewnić możliwość 

gospodarowania terenami, z uwzględnieniem wytycznych 

zawartych w Studium oraz z zasadami kształtowania ładu 

przestrzennego. 

 

Ad 10. Uwaga nieuwzględniona. Proponowane w uwadze 

wielkości są zbyt niskie i nie odpowiadają założeniom 

przewidzianym w sporządzanym projekcie planu dla 

realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Ich zastosowanie mogło by doprowadzić do nadmiernej 

intensyfikacji zabudowy.  

 

Ad 11. Uwaga uwzględniona – zgodna z projektem planu. 

W tekście projektu planu § 4 ust. 7 pkt 1 lit. a ustalono: 
„budynki w zabudowie jednorodzinnej: 2 miejsca na 1 dom” 
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c) ciągów pieszych. 

20. dopuszczenie możliwości utrzymania istniejących 

budynków znajdujących się w całości lub w części poza 

wyznaczoną linią zabudowy (obowiązującą lub 

nieprzekraczalną) z dopuszczeniem prowadzenia 

wszelkich robót budowlanych (nadbudowa, przebudowa, 

rozbudowa) w tych obiektach. 

21. w odniesieniu do istniejących obiektów budowlanych, 

których wskaźniki zabudowy: intensywność, wysokość, 

wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej zostały 

przekroczone w stosunku do wielkości określonych w 

planie, dopuszcza się prowadzenie wszelkich robót  

budowlanych (nadbudowa, przebudowa, rozbudowa), 

które nie powodują zwiększania tych przekroczeń. 

22. dopuszczenie możliwości lokalizowania miejsc 

parkingowych w kondygnacjach podziemnych. 

23. dopuszczenie możliwości podpiwniczenia budynków 

24. dopuszczenie niezapewniania miejsc parkingowych w 

przypadku realizacji rozbudowy i nadbudowy 

istniejących budynków 

25. dopuszczenie lokalizacji terenów zielonych na dachach 

płaskich i spadzistych, ścianach i tarasach 

26. odnośnie kształtowania części elewacji (lub całych 

elewacji) w formie zieleni na dachach, ścianach lub 

wertykalnych ogrodów - wnosimy o wliczanie w całości 

tej zieleni do powierzchni biologicznie czynnej i 

minimalnego wskaźnika terenu biologicznie czynnego 

27. dopuszczenie stosowania płyt ażurowych pod dojścia, 

dojazdy, miejsca parkingowe, drogi pożarowe 

28. dopuszczenie stosowania ekokratek z atestem pod 

dojścia, dojazdy, miejsca parkingowe, drogi pożarowe 

oraz zaliczania pod powierzchnię biologicznie czynną 

tyle terenu, ile wynika z atestu dołączonego do produktu. 

29. wliczanie terenów parkingów zielonych do powierzchni 

 biologicznie czynnej. 

30. dopuszczenie stosowania dachów w kolorze/odcieniach:  

szarym, czerwonym, brązowym. 

31. dopuszczenie możliwości ogrodzenia działek w 

przypadku zabudowy mieszkaniowej 

32. dopuszczenie możliwości ogrodzenia działek w 

przypadku zabudowy mieszkaniowo-usługowej. 

33. dopuszczenie możliwości ogrodzenia działek w 

przypadku zabudowy usługowej. 

34. dopuszczenie budowy w granicach działek - działki nr 

205/2, 206/2, 898, 899 - działki mają szerokość tylko 12 

metrów (w nawiązaniu do par. 12 pkt 2 Warunków 

Technicznych ,,Sytuowanie budynku … dopuszcza się w 

odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy tej 

granicy, jeżeli plan miejscowy przewiduje taką 

możliwość”). 

35. dopuszczenie możliwości lokalizacji zabudowy na 

działkach nr 205/2, 206/2, 898, 899 - 1,5 m od granicy z 

sąsiednimi działkami (w nawiązaniu do par. 12 pkt 2 

Warunków Technicznych ,,Sytuowanie budynku … 

dopuszcza się w odległości 1,5 m od granicy lub 

bezpośrednio przy tej granicy, jeżeli plan miejscowy 

przewiduje taką możliwość”). 

36. dopuszczenie lokalizowania urządzeń fotowoltaicznych i 

kolektorów słonecznych na budynkach. 

37. dopuszczenie lokalizowania urządzeń fotowoltaicznych i 

kolektorów słonecznych na działkach. 

zgodna z 

projektem planu 

Ad 24 częściowo 

uwzględniona – 

zgodna z 

projektem planu 

Ad 25 częściowo 

uwzględniona – 

zgodna z 

projektem planu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ad 30. Uwaga 

uwzględniona – 

zgodna z 

projektem planu 

Ad 31 -  

Ad 32 -  

Ad 33 -  

Ad 36 

uwzględniona – 

zgodna z 

projektem planu 

Ad 37 

uwzględniona – 

zgodna z 

projektem planu 

 

Ad 38 -  

Ad 39 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 27 

nieuwzględniona 

 

Ad 28 

nieuwzględniona 

 

Ad 29 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 31 -  

Ad 32 - 

Ad 33 - 

 

Ad 34 

nieuwzględniona 

 

Ad 35 

nieuwzględniona 

 

 

 

Ad 38 -  

Ad 39 - 

 

Ad 40 

nieuwzględniona 

 

Ad 41 

nieuwzględniona 

 

Ad 42 

nieuwzględniona 

 

 

 

Ad 12. Uwaga częściowo uwzględniona – zgodna z 

projektem planu (w zakresie dachów płaskich). 

 

Ad 12 (w pozostałym zakresie), ad 13, ad 14, ad 15, ad 16, ad 

17, ad 18, ad 25 (w pozostałym zakresie). Uwaga 

nieuwzględniona. Przyjęte w projekcie planu zasady 

i regulacje w zakresie kształtowania dachów, w tym 

doświetlenia pomieszczeń przez połacie dachowe, pozwalają 

na harmonijne kształtowanie zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej. Projektowane na dachach lukarny i facjaty 

powinny stanowić elementy podrzędne, urozmaicające 

elewacje i dach, lecz nie mogą być formą dominującą 

w kondygnacji poddasza. Projekt planu określa zasady 

doświetlenia pomieszczeń przez połacie dachowe nie 

precyzując ile kondygnacji winien pokrywać dach. 

Dopuszczono stosowanie facjat/okien połaciowych/lukarn na 

dachach, nie precyzując na jakiej wysokości mogą być one 

stosowane.  

      W celu zapewnienia właściwego kształtowania i ochrony 

ładu przestrzennego pozostawia się zapisy bez zmian. 

 

Ad 19. Uwaga uwzględniona – zgodna z projektem planu. 

W tekście projektu planu §16 ust. 1 pkt 4 tekstu projektu 

planu zawarto ustalenie: „w przeznaczeniu poszczególnych 

terenów (z wyłączeniem Terenów ZL.1 – ZL.11) mieszczą 

się niewyznaczone na rysunku planu dojazdy, trasy rowerowe 

i dojścia piesze”. 

 

Ad 20, ad 21, ad 24 (w pozostałym zakresie), ad 26, ad 27, ad 

28, ad 29, ad 34, ad 35, ad 40, ad 41, ad 42. Uwaga 

nieuwzględniona, gdyż ustalenia projektu planu, mają na celu 

umożliwienie zrównoważonego zagospodarowania terenów 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i jednoczesne 

zabezpieczenie przed nadmierną intensyfikacją zabudowy. 

Zastosowane w projekcie planu zapisy są adekwatne do 

przeznaczenia terenu i nie odbiegają od parametrów 

ustalonych w obowiązujących miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów sąsiednich, 

umożliwiając harmonijne zagospodarowanie obszaru. 

Wprowadzenie sugerowanych regulacji mogło by 

spowodować nadmierne zagęszczenie zabudowy obszaru. 

     Określone w projekcie planu wskaźniki zabudowy 

i zagospodarowania terenu, oraz zasady kształtowania ładu 

przestrzennego i zabudowy, zostały przeanalizowane 

kompleksowo, wraz z analizą stanu istniejącego, 

występujących uwarunkowań oraz uzyskanych opinii 

i uzgodnień. W konsekwencji przeprowadzonej procedury 

planistycznej określone zostały ustalenia dla terenów 

inwestycyjnych w niniejszym mpzp. Ponadto zapisy projektu 

planu, w tym zastosowane definicje, zostały sformułowane 

analogicznie jak w innych sporządzanych planach 

miejscowych w Krakowie i są zapisami poprawnymi. Ze 

względu na konieczność uczytelnienia i zachowania 

porównywalności planów w Krakowie, przyjęto zasadę 

jednorodnego definiowania pojęć w poszczególnych 

sporządzanych planach miejscowych. W celu zapewnienia 

właściwego kształtowania i ochrony ładu przestrzennego 

pozostawia się zapisy bez zmian. 

Ad 27, ad 28. Uwaga nieuwzględniona, nie wprowadza się 

wnioskowanych zapisów. Plan nie określa rodzaju materiału 
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38. dopuszczenie możliwości lokalizowania urządzeń 

reklamowych, banerów, szyldów na dachach budynków. 

39. dopuszczenie możliwości lokalizowania urządzeń 

reklamowych, banerów, szyldów na ścianach budynków. 

40. niewliczanie balkonów do powierzchni zabudowy oraz 

intensywności zabudowy. 

41. zmianę definicji „wysokości zabudowy” w §4 pkt 1 ppkt 

17 projektu planu - poprzez niezmienianie definicji 

ustawowej sposobu mierzenia obiektów budowlanych - 

teren jak i wejście są elementami projektu, a nie stanu 

istniejącego, zatem konieczność pomiaru wysokości 

budynku od poziomu istniejącego terenu są 

bezpodstawne i nie mają umocowania prawnego. 

42. zmianę definicji ,,nieprzekraczalnej linii zabudowy" w  

§4 pkt 1 ppkt 7 projektu planu - poprzez wykreślenie 

,,podziemnych części” z definicji - linia zabudowy to 

parametr urbanistyczny i nie należy odnosić jej do 

obiektów podziemnych i podziemnych części budynków 

- części podziemne nie wywierają wpływu na ład 

przestrzenny.  

Uwaga posiada uzasadnienie. 

w przedmiotowym zakresie.  

     

Ad 22. Uwaga uwzględniona – zgodna z projektem planu 

(§14 ust. 8 pkt 3 lit. b tekstu projektu planu). 

ad 23. Uwaga uwzględniona – zgodna z projektem planu.  

Ad 24. Uwaga częściowo uwzględniona – zgodna z 

projektem planu (w zakresie, w jakim 

rozbudowa/nadbudowa nie spowoduje zmiany użytkowania 

lub zwiększenia ilości samodzielnych lokali mieszkalnych). 

Ad 25. Uwaga częściowo uwzględniona – zgodna z 

projektem planu (w zakresie dachów płaskich, tarasów i 

ścian). 

ad 30. Uwaga uwzględniona – zgodna z projektem planu (§7 

ust. 9 pkt 6 lit. d tekstu projektu planu). 

Ad 36, ad 37. Uwaga uwzględniona – zgodna z projektem 

planu (§13 ust. 6 pkt 1 lit. b tekstu projektu planu). 

 

Ad 31, ad 32, ad 33, ad 38, ad 39. Treść punktów nie dotyczy 

zagadnień regulowanych ustaleniami planu miejscowego 

i dlatego nie stanowi uwagi do planu. Warunki sytuowania 

reklam, ogrodzeń i obiektów małej architektury określone 

zostały w odrębnej od planu miejscowego uchwale – zgodnie 

z. przepisami odrębnymi plany miejscowe, do których 

sporządzania przystąpiono po wejściu w życie ustawy z dnia 

24.04.2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze 

wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, nie mogą 

zawierać ustaleń dotyczących zasad i warunków sytuowania 

reklam, ogrodzeń i obiektów małej architektury. Rada Miasta 

Krakowa w dniu 26.02.2020 r. podjęła uchwałę 

nr XXXVI/908/20 w sprawie ustalenia „Zasad i warunków 

sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych 

i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”. 

1028.  1028.  20.02.2023 […]* Wnosi o: 

1. dopuszczenie stosowania dachów w kolorze/odcieniach: 

szarym, czerwonym, brązowym - dla wszystkich działek w 

planie, które zostaną przeznaczone pod jakąkolwiek 

zabudowę, 

2. wliczanie terenów parkingów zielonych z zastosowaniem 

płyt ażurowych, geokraty, ekokraty z atestami typu Garden 

Grid geoSYSTEM G4 Eko-Fix Eko-Star Stella Green Typ 

I firm które do swoich wyrobów dołączą atesty 

potwierdzające że ich produkt zapewnia od 88% do96% 

powierzchni biologicznie czynnej - do powierzchni 

biologicznie czynnej, 

3. zmianę definicji ,,wysokości zabudowy" w par. 4 pkt 1 

ppkt 17 projektu planu - poprzez niezmienianie definicji 

ustawowej sposobu mierzenia obiektów budowlanych - 

teren jak i wejście są elementami projektu, a nie stanu 

istniejącego, zatem konieczność pomiaru wysokości 

budynku od poziomu istniejącego terenu są bezpodstawne i 

nie mają umocowania  prawnego, 

4. zmianę definicji ,,nieprzekraczalnej linii zabudowy" w par. 

4 pkt 1 ppkt 7 projektu planu - poprzez wykreślenie 

,,podziemnych części" z definicji - linia zabudowy to 

parametr urbanistyczny i nie należy odnosić jej do 

obiektów podziemnych i podziemnych części budynków - 

części  podziemne nie wywierają wpływu na ład 

przestrzenny, 

5. wliczanie do wskaźnika intensywności zabudowy tylko 

kondygnacji nadziemnych budynków (bez podziemnych) 

Dot. 

wszystkich 

działek w 

planie 

  Ad 1 

uwzględniona – 

zgodna z 

projektem planu 

 

 

 

 

Ad 5 

uwzględniona – 

zgodna z 

projektem planu 

 

Ad 6 

uwzględniona – 

zgodna z 

projektem planu 

 

 

 

Ad 12 

uwzględniona – 

zgodna z 

projektem planu 

 

Ad 13 

uwzględniona – 

zgodna z 

 

Ad 2 

nieuwzględniona 

 

Ad 3 

nieuwzględniona 

 

Ad 4 

nieuwzględniona 

 

Ad 7 

nieuwzględniona 

 

Ad 8 

nieuwzględniona 

 

Ad 9 

nieuwzględniona 

 

Ad 10 

nieuwzględniona 

 

Ad 11 

nieuwzględniona 

 

Ad 14 

nieuwzględniona 

 

Ad 2, ad 3, ad 4, ad 7, ad 8, ad 9, ad 10, ad 11, ad 14, ad 15, 

ad 16, ad 17, ad 18, ad 19. Uwaga nieuwzględniona, gdyż 

ustalenia projektu planu, mają na celu umożliwienie 

zrównoważonego zagospodarowania terenów zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej i jednoczesne zabezpieczenie 

przed nadmierną intensyfikacją zabudowy. Zastosowane 

w projekcie planu zapisy są adekwatne do przeznaczenia 

terenu i nie odbiegają od parametrów ustalonych 

w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów sąsiednich, umożliwiając 

harmonijne zagospodarowanie obszaru. Wprowadzenie 

sugerowanych regulacji mogło by spowodować nadmierne 

zagęszczenie zabudowy obszaru. 

     Określone w projekcie planu wskaźniki zabudowy 

i zagospodarowania terenu, oraz zasady kształtowania ładu 

przestrzennego i zabudowy, zostały przeanalizowane 

kompleksowo, wraz analizą stanu istniejącego, 

występujących uwarunkowań oraz uzyskanych opinii 

i uzgodnień. W konsekwencji przeprowadzonej procedury 

planistycznej określone zostały ustalenia dla terenów 

inwestycyjnych w niniejszym mpzp. Ponadto zapisy projektu 

planu, w tym zastosowane definicje, zostały sformułowane 

analogicznie jak w innych sporządzanych planach 

miejscowych w Krakowie i są zapisami poprawnymi. Ze 

względu na konieczność uczytelnienia i zachowania 

porównywalności planów w Krakowie, przyjęto zasadę 

jednorodnego definiowania pojęć w poszczególnych 

sporządzanych planach miejscowych. 
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6. wliczanie do powierzchni całkowitej zabudowy tylko 

kondygnacji nadziemnych budynków (bez podziemnych), 

7. niewliczanie balkonów do powierzchni zabudowy, 

8.niewliczanie balkonów do wskaźnika powierzchni 

zabudowy, 

9. niewliczanie balkonów do intensywności zabudowy, 

10. niewliczanie balkonów do wskaźnika intensywności 

zabudowy, 

11. dopuszczenie lokalizacji terenów zielonych 

(biologicznie czynnych) na dachach spadzistych, 

12. dopuszczenie dachu płaskiego jako zadaszenie lukarn, 

13. dopuszczenie dachu płaskiego jako zadaszenie facjat, 

14. dopuszczenie stosowania miejsc postojowych jako 

miejsc zależnych (jedno za drugim) w garażach jak i na 

terenie inwestycji - w celu zapewnienia minimalnej 

wartości wskaźnika miejsc postojowych inwestycji 

15. dopuszczenie stosowania zadaszeń nad balkonami, 

16. dopuszczenie lokalizowania zabudowy bliźniaczej na 

działce lub w granicy dwóch działek, ale o odmiennych 

gabarytach tych 2 budynków, 

17. dopuszczenie lokalizowania zabudowy bliźniaczej na 

działce lub w granicy dwóch działek, ale o innych 

rozwiązaniach funkcjonalno-przestrzennych tych 2 

budynków, 

18. niewliczanie powierzchni tarasów podpartych słupami 

do powierzchni zabudowy, 

19. wliczanie do powierzchni biologicznie czynnej terenu 

znajdującego się pod filarami budynku (w sytuacji 

budynków opartych na filarach). 

Uwaga posiada uzasadnienie. 

projektem planu 

 

Ad 15 

nieuwzględniona 

 

Ad 16 

nieuwzględniona 

 

Ad 17 

nieuwzględniona 

 

Ad 18 

nieuwzględniona 

 

Ad 19 

nieuwzględniona 

 

 

      W celu zapewnienia właściwego kształtowania i ochrony 

ładu przestrzennego pozostawia się zapisy bez zmian. 

 

 

 

1029.  1029.  16.02.2023 […]* Wnoszę o przeznaczenie działek: 

1. w całości pod zabudowę mieszkaniową, 

2. wysokość zabudowy co najmniej 15 m, 

3. minimalna powierzchnia bio1ogicznie czynna 

maksymalnie 20%, 

4. wartość wskaźnika intensywności zabudowy 0,01 - 3,0, 

5. możliwość wydzielania działek budowlanych przy 

dokonywaniu nowych podziałów geodezyjnych o 

wielkości: 400 m2 dla zabudowy wolnostojącej, 300 m2 dla 

zabudowy bliźniaczej, 280 m2 dla zabudowy szeregowej i 

lokalizacji na nich zabudowy. 

Uwaga posiada uzasadnienie. 

293, 

294, 

296,  

297, 

298, 

299, 

300/1, 

300/2, 

301 

 

Obr. 29 

 

ZP.14  nieuwzględniona Wyjaśnienie: działka 300/2 oraz południowe części 

pozostałych działek znajdują się poza granicami 

sporządzanego projektu planu. Ze względów formalnych 

rozpatrzenie uwagi odnosi się tylko do części działek objętych 

granicami sporządzanego planu. 

Uwaga nieuwzględniona. W świetle art. 15 ust. 1 ustawy 

projekt planu jest sporządzony zgodnie z zapisami Studium, 

gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów gminy przy 

sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4 ustawy). 

Wnioskowane przeznaczenie działki jest niezgodne 

z ustaleniami Studium, które dla tego obszaru wyznacza 

kierunek zagospodarowania pod Tereny zieleni 

nieurządzonej, z funkcją podstawową: różnorodne formy 

zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne. 

     Wyjaśnia się dodatkowo, że w związku z uwzględnieniem 

innych uwag teren ZP.14 zostanie pozostawiony jako rolny. 

1030.  1030.  3.02.2023 […]* Nie zgadzam się na objęcie mojego budynku, znajdującego 

się przy ul. Koralowej 11 jako zabytek. Od 2004r. posiadam 

zezwolenie na przebudowę istniejących budynków 

znajdujących się na działce przy ul. Koralowej 11, w tym 

budynku objętego jako zabytek. (…) 

Proszę o wykreślenie go z ewidencji zabytków, ponieważ 

w najbliższym czasie mam zamiar go przebudować. 

273 

 

Obr. 29 MN.9 uwzględniona  

z zastrzeżeniem 

 Uwaga uwzględniona poprzez usunięcie zapisów 

dotyczących sposobu ochrony budynku - z zastrzeżeniem: 

zmiana ustaleń musi uzyskać pozytywne opinie 

i uzgodnienia, o których mowa w art. 17 pkt 6 ustawy, w tym 

m. in. uzgodnienie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  

     Dodatkowo wyjaśnia się, że wszystkie plany inwestycyjne 

wynikające z ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę, 

mogą być w świetle obowiązujących przepisów bez 

przeszkód zrealizowane – zgodnie z art. 65 ust. 1 i 2 ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 

     Część pisma, dotycząca wykreślenia budynku z gminnej 

ewidencji zabytków, nie stanowi uwagi w rozumieniu 

przepisów art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż nie dotyczy materii 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

planistycznej rozstrzyganej w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego. Kwestia wykreślenia 

obiektu z gminnej ewidencji zabytków pozostaje 

w kompetencjach Miejskiego Konserwatora Zabytków. 

1031.  1031.  1.02.2023 […]* Jestem właścicielem działki, która (…) została 

zakwalifikowana jako Teren obsługi i urządzeń 

komunikacyjnych, o podstawowym przeznaczeniu pod 

obiekty i urządzenia transportu publicznego - pętla 

autobusowa KU.1. Jako właścicielka nie jestem zadowolona 

z planowanego przeznaczenia tej działki. Natomiast 

sąsiadujący z nią teren należący do dawnego Szpitala został 

przeznaczony na nowoczesne miasteczko dla seniorów 

z możliwością budowy nowych obiektów rekreacyjnych 

i mieszkalnych. Proszę o pozytywne rozpatrzenie wniosku 

dotyczącego zmian w planie przeznaczenia tej działki. 

71 

 

Obr. 26 KU.1, KDL.7  nieuwzględniona Uwaga nieuwzględniona. Wyznaczony w projekcie planu 

Teren obsługi i urządzeń komunikacyjnych, o podstawowym 

przeznaczeniu pod obiekty i urządzenia transportu 

publicznego – pętla autobusowa, oznaczony symbolem KU.1, 

jest niezbędny dla prawidłowego systemu obsługi obszaru 

komunikacją miejską. Układ komunikacyjny został 

zaprojektowany prawidłowo, uzyskał wymagane przepisami 

prawa opinie i uzgodnienia właściwych organów, w tym 

otrzymał uzgodnienie zarządcy dróg publicznych (ZDMK) 

w zakresie rozwoju sieci drogowej na obszarze objętym 

planem. 

1032.  1032.  15.02.2023 […]* Parafia podtrzymuje swoje stanowisko i składa uwagę w 

odniesieniu do potrzeby urządzenia cmentarza parafialnego 

grzebalnego wraz z domem przedpogrzebowym dla Parafii 

Rzymskokatolickiej św. Marii Magdaleny w Krakowie-

Witkowicach (…). Analizując możliwą w tym obszarze 

lokalizację takiego przedsięwzięcia i status prawny 

nieruchomości, została wskazani lokalizacja na części działki 

gruntu nr 28/3, stanowiącej własność kościelnej osoby 

prawnej, którą jest Wyższe Seminarium Duchowne 

Archidiecezji Krakowskiej. Teren ten posiada dostępność 

komunikacyjną oraz znajduję się w zasięgu urządzeń 

infrastruktury technicznej (mediów). 

28/3  Obr. 26  Rz.5, 

ZP.3, 

KDL.7 

 nieuwzględniona Uwaga nieuwzględniona. W świetle art. 15 ust. 1 ustawy 

projekt planu jest  sporządzony zgodnie z zapisami Studium, 

gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów gminy przy 

sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4 ustawy).  

Wnioskowane przeznaczenie części działki nr 28/3 pod 

cmentarz jest niezgodne z ustaleniami Studium, które dla 

tego obszaru wyznacza kierunek zagospodarowania pod 

Tereny zieleni nieurządzonej, z funkcją podstawową: 

różnorodne formy zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne 

oraz dopuszczalną m.in. różnorodne formy zieleni 

urządzonej. 

1033.  1033.  8.02.2023 Towarzystwo na 

Rzecz Ochrony 

Przyrody 

[…]* 

Zgłasza następujące uwagi: 

W sytuacji klęski ekologicznej Krakowa oraz 

ogólnoświatowej klęski klimatycznoprzyrodniczej, a także ze 

względu na niski wskaźnik powierzchni lasów na terenie 

Krakowa, niezabudowane tereny w dolinach rzeki Prądnik 

oraz rzeki Bibiczanki należy przeznaczyć pod zalesienia. 

W związku z powyższym: 

1) Niezbędna jest korekta zapisów projektu planu w dolinie 

rzeki Prądnik: 

a) Tereny ZP6, ZP8, ZP7, ZP5, ZP4 (teren istniejącego 

lasu łęgowego, w tym użytku ekologicznego oraz jego 

bezpośredniego sąsiedztwa) zmiana przeznaczenia na 

ZL tereny lasów 

b) Tereny RZ1, RZ2 - zmiana przeznaczenia na ZL tereny 

lasów, celem poszerzenia obszaru lasu łęgowego i 

wskazane do wykupienia przez Gminę Kraków 

c) Tereny RZ10 - zmiana przeznaczenia na ZL tereny 

lasów, celem poszerzenia obszaru lasu łęgowego i 

wskazane do wykupienia przez Gminę Kraków, z 

dopuszczeniem: 

- budowy drogi rowerowej wzdłuż ul. Głogowej 

oraz ścieżki pieszej śladem obecnej drogi polnej 

- budowy stawów pomiędzy ścieżka pieszą a droga 

rowerową 

d) Tereny RZ 5 - zmiana przeznaczenia na ZL tereny 

lasów, celem poszerzenia obszaru lasu i wskazane do 

wykupienia przez Gminę Kraków, z dopuszczeniem 

budowy szlaku rowerowego. 

2) Niezbędna jest korekta zapisów projektu planu w dolinie 

rzeki Bibiczanki: 

a) Tereny ZP15 zmiana przeznaczenia na ZL tereny lasów 

- wskazane do wykupienia przez Gminę Kraków i 

   

 

 

 

 

 

 

 

Ad 1. 

ZP.4, ZP.5, 

ZP.6, ZP.7, 

ZP.8,  

Rz.1, Rz.2 

Rz.10 

Rz.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 2. 

ZP.15 

  

 

 

 

 

 

 

Ad 1 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 1. Uwaga nieuwzględniona. Zdecydowana większość 

wskazanych w uwadze terenów stanowi własność prywatną 

użytkowaną rolniczo. W przeciwieństwie do przeznaczenia 

pod teren lasu, przeznaczenie w planie pod publicznie 

dostępny park, w myśl ustawy o gospodarce 

nieruchomościami, stanowi cel publiczny umożliwiający 

gminie wykup terenów w celu jego realizacji.  

     Przeznaczenie w planie terenów ZP.4-ZP.8 pod publicznie 

dostępny park leśny jest natomiast zbliżone do intencji 

zawartej w uwadze. 

     Wskazane tereny znajdują się w Studium w Terenach 

zieleni nieurządzonej ZR, w których przeznaczeniem 

dopuszczalnym są m.in. różnorodne formy zieleni 

urządzonej. Zgodnie ze Studium III.1.2 pkt 7: „W przypadku 

wydzielenia funkcji dopuszczalnej z wyznaczonej kategorii 

terenu, udział tej funkcji dopuszczalnej nie może przekroczyć 

wielkości 50 % powierzchni wydzielonego terenu”. 

    W projekcie planu wzdłuż rzeki Prądnik wyznaczono 

Tereny ZP.4-ZP.8 w oparciu o funkcję dopuszczalną w 

Studium, w ilości, na jaką pozwalają wskazania tego 

dokumentu. 

      Dodatkowo na obszarze użytku ekologicznego „Dolina 

Prądnika” obowiązuje „zakaz zmiany sposobu użytkowania 

ziemi” (§3 pkt 7 tekstu uchwały nr LX/782/08 Rady Miasta 

Krakowa z dnia 17 grudnia 2008 r.). 

 

1034.  1034.  20.02.2023 […]* 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

zalesienia 

b) Tereny ZP21, ZP22, ZP24 zmiana przeznaczenia na ZL 

tereny lasów 

c) Tereny ZP26 zmiana przeznaczenia na ZL tereny lasów 

- wskazane do wykupienia przez Gminę Kraków i 

zalesienia 

3) Tereny ZP26 zmiana przeznaczenia na ZL tereny lasów - 

wskazane do wykupienia przez Gminę Kraków i zalesienia 

4) Niezbędna jest korekta zapisów projektu planu dla terenu 

KDZ.2. Zmiana przeznaczenia na ZL (nieruchomości gminy 

Kraków) oraz Rz (nieruchomości innej własności), z uwagi 

na wartości przyrodniczo-krajobrazowe, zagrożenie ruchami 

masowymi ziemi (teren wpisany do Rejestru terenów 

zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów na 

których występują te ruchy), a także brak znaczenia tego 

terenu w komunikacji. Realizacja tej drogi spowodowałaby 

naruszenie kilkunastometrowej stromej skarpy lessowej, 

która została zalesiona właśnie w celu ochrony jej statyki. 

Stabilizacja jej, a także wykonanie konstrukcji mostowej typu 

estakady, wymagałaby ogromnych nakładów finansowych. 

Spowodowałoby także gwałtowny zrzut wody opadowej do 

potoku Bibiczanka, którego wylanie dotyka w ostatnim 

czasie mieszkańców ul. Wądół oraz ul. Łukasza Górnickiego. 

5) Wprowadzenie zakazu poszerzania dróg KDL.6 

(ul. Zielone Wzgórze) i KDL.3 (ul. Witkowicka) 

przecinających tereny użytków ekologicznych i korytarzy 

ekologicznych. Poszerzenie dróg zwiększy śmiertelność 

migrujących zwierząt. Ponadto w przypadku ul. 

Witkowickiej, nie spowoduje zwiększenia przepustowości, ze 

względu na brak możliwości przebudowy mostu wpisanego 

do ewidencji zabytków. 

6) Teren KDL.3 – w okolicy mostu na rzece Bibiczance, na 

terenie Użytku Ekologicznego Las w Witkowicach 

wprowadzenie obowiązku budowy przejścia dla płazów 

(przepust pod drogą) oraz zabezpieczenia przed wejściem 

płazów na drogę, w związku z migracją płazów w tym 

rejonie. 

7) Konieczność dostosowania zastosowanego nazewnictwa 

do przepisów Rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 

26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Zgodnie z §4. 6 rozporządzenia ustalenia dotyczące 

parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu powinny zawierać wielkości 

udziału powierzchni biologicznie czynnej a nie terenu 

biologicznie czynnego. 

8) Jako powierzchnię biologicznie czynną powinna być 

uznawana wyłącznie powierzchnia na gruncie rodzimym. 

(…) Nazewnictwo i warunki obowiązujące przy sporządzaniu 

planu zagospodarowania przestrzennego określa 

Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 26 sierpnia 

2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a nie 

Rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie które dotyczy tylko ustawy Prawo Budowlane i 

nie jest obowiązujące w stosunku do planowania 

przestrzennego. Można więc w planie zagospodarowania 

przestrzennego stosować inną definicję powierzchni 

biologicznie czynnej niż definicja terenu biologiczne 

czynnego określona w rozporządzeniu ministra infrastruktury 

ZP.21, ZP.22, 

ZP.24, 

ZP.26 

 

 

Ad 3. 

ZP.26 

 

Ad 4. 

KDZ.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 5. 

KDL 6 

KDL.3 

 

 

 

 

 

Ad 6. 

KDL.3 

 

Ad 2 

nieuwzględniona 

Ad 3 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 4 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 5 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 6 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

 

Ad 7 

nieuwzględniona 

Ad 8 

nieuwzględniona 

 

 

  

Ad 2, ad 3. Uwaga nieuwzględniona. Tereny ZP.15, ZP.21, 

ZP.22, ZP.26 obejmują działki w dużej mierze użytkowane 

rolniczo. W związku z licznymi uwagami  w projekcie planu 

zostanie uwzględniony stan istniejący.  

    Pozostawia się przeznaczenie Terenu ZP.24, jako 

zbieżnego z przeznaczenie w obowiązującym mpzp 

Witkowice. 
  
 

 

Ad 4. Uwaga nieuwzględniona. Droga KDZ.2 jest istotnym 

elementem układu komunikacyjnego miasta. Przebieg drogi 

został przesądzony w innych obowiązujących miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego. W związku 

z powyższym utrzymuje się ustaloną w projekcie planu klasę 

odcinka drogi KDZ.2 i jej przebieg. Układ komunikacyjny 

został zaprojektowany prawidłowo, uzyskał wymagane 

przepisami prawa opinie i uzgodnienia właściwych organów, 

w tym otrzymał uzgodnienie zarządcy dróg publicznych 

(ZDMK) w zakresie rozwoju sieci drogowej na obszarze 

objętym planem. 

 

 

 

Ad 5. Uwaga nieuwzględniona. Ulice Witkowicka i Zielone 

Wzgórze są elementem istniejącego układu 

komunikacyjnego, ich przebieg został przesądzony w obecnie 

obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego. W związku z powyższym nie wprowadza się 

wnioskowanego „zakazu poszerzania dróg”. Układ 

komunikacyjny został zaprojektowany prawidłowo, uzyskał 

wymagane przepisami prawa opinie i uzgodnienia 

właściwych organów, w tym otrzymał uzgodnienie zarządcy 

dróg publicznych (ZDMK) w zakresie rozwoju sieci 

drogowej na obszarze objętym planem. 

 

Ad 6. Uwaga nieuwzględniona, nie wprowadza się 

postulowanego zapisu. Intencję zawartą w uwadze spełniają 

ustalenia §8 ust. 17 tekstu projektu planu: „Nakaz stosowania 

rozwiązań technicznych gwarantujących zachowanie 

odpowiednich przejść i przepustów, mających na celu 

umożliwienie swobodnej migracji zwierząt.”. 

 

Ad 7, ad 8. Uwaga nieuwzględniona. Wyjaśnia się, że w 

projekcie planu definiowany jest wskaźnik terenu 

biologicznie czynnego, natomiast definicja terenu 

biologicznie czynnego, o której mowa w uwadze, została 

określona w przepisach odrębnych w brzmieniu: „terenie 

biologicznie czynnym - należy przez to rozumieć teren 

o nawierzchni urządzonej w sposób zapewniający naturalną 

wegetację roślin i retencję wód opadowych, a także 50% 

powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią 

oraz innych powierzchni zapewniających naturalną wegetację 

roślin, o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2, oraz wodę 

powierzchniową na tym terenie”.  

Minimalne wskaźniki terenu biologicznie czynnego, 

stanowiące element ustaleń szczegółowych dla 

poszczególnych Terenów, wyznaczono zgodnie z dyspozycją 

Studium. Przyjęte wartości uznaje się za właściwe ze 

względu na kształtowanie ładu przestrzennego, przy 

uwzględnieniu wymogów ochrony środowiska. 
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w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Nie ma przeszkód, 

żeby zdefiniować powierzchnię biologicznie czynną w planie 

miejscowym np. w ten sposób, że powierzchnię biologicznie 

czynną czynny nie uznaje się dachów i tarasów lecz jedynie 

powierzchnie na gruncie rodzimym. (…)  

 

 

1035.  1035.  17.02.2023 […]* Uwaga dotyczy połączenia ulicy Górka Narodowa z ulicą 

Wądół od strony os.Ozon. Nie wyrażam zgody na połączenie 

ww. ulicy ponieważ obszar przez który ma biec ta droga jest 

lasem o który tak państwo walczycie w naszym rejonie. 

 
 

  KDZ.2  nieuwzględniona Uwaga nieuwzględniona. Droga KDZ.2 jest istotnym 

elementem układu komunikacyjnego miasta. Przebieg drogi 

został przesądzony w innych obowiązujących miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego. W związku 

z powyższym utrzymuje się ustaloną w projekcie planu klasę 

odcinka drogi KDZ.2 i jej przebieg. Układ komunikacyjny 

został zaprojektowany prawidłowo, uzyskał wymagane 

przepisami prawa opinie i uzgodnienia właściwych organów, 

w tym otrzymał uzgodnienie zarządcy dróg publicznych 

(ZDMK) w zakresie rozwoju sieci drogowej na obszarze 

objętym planem. 

1036.  1036.  17.02.2023 […]* Uwaga dotyczy drogi KDD.2 od ul. Górka Narodowa do ul. 

Koralowej. Nie zgadzam się na drogę od ul. Górka Narodowa 

przez ul. Koralową w kierunku ul. Wądół. 

  KDD.2  nieuwzględniona Uwaga nieuwzględniona. Utrzymuje się w projekcie planu 

przebieg i klasę drogi KDD.2 zgodnie z obowiązującym 

obecnie miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego. Układ komunikacyjny został zaprojektowany 

prawidłowo, uzyskał wymagane przepisami prawa opinie 

i uzgodnienia właściwych organów, w tym otrzymał 

uzgodnienie zarządcy dróg publicznych (ZDMK) w zakresie 

rozwoju sieci drogowej na obszarze objętym planem. 

1037.  1037.  17.02.2023 […]* Absolutnie nie zgadzam się na przeznaczenie moich działek 

nr 50/1, 55/1, 113 obręb 27 na cele rolne oraz na 

zagospodarowanie przestrzenne obszaru ,,Las Witkowicki”. 

         Wnoszę o przeznaczenie ww. działek pod zabudowę 

jednorodzinną lub usługową. Działki usytuowane są przy 

północnej stronie obecnie budowanej obwodnicy, czyli de 

facto bezpośrednio graniczą z terenem gminy Zielonki 

(miejscowość Bibice). Działki w miejscowości Bibice 

graniczące z Krakowem przylegają do moich działek prawie 

w całości są działkami budowlanym Gminy Zielonki. (…) 

50/1,  

55/1,  

113 

 

Obr. 27 Rz.4 

Rz.4 

Rz.6 

 nieuwzględniona Uwaga nieuwzględniona. W świetle art. 15 ust. 1 ustawy 

projekt planu jest sporządzony zgodnie z zapisami Studium, 

gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów gminy przy 

sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4 ustawy). 

Wnioskowane przeznaczenie działek nr 113, 50/1, 55/1 jest 

niezgodne z ustaleniami Studium, które dla tego obszaru 

wyznacza kierunek zagospodarowania pod:  

- Tereny zieleni nieurządzonej, z funkcją podstawową: 

różnorodne formy zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne 

(działki nr 50/1, 55/1 i większa część działki nr 113), 

- Tereny komunikacji (północno-wschodnia część działki nr 

113).  

W związku z powyższym:  

- działki nr 55/1, 50/1 oraz 113 (w przeważającej części) 

przeznaczono w projekcie planu pod Tereny rolnicze Rz.4 i 

Rz.6, 

- północno-wschodnią część działki nr 113 przeznaczono w 

projekcie planu pod Teren drogi publicznej klasy 

ekspresowej KDS.1. 

1038.  1038.  17.02.2023 […]* 

1039.  1039.  17.02.2023 […]* Wnosi o przekształcenie na budowlaną działki nr 26/1 obr. 27 

przy ul. Dożynkowej. Na planie mpzp działka składa się z 

części budowlanej i części rolnej. Działka sąsiaduje na całej 

długości z działką która otrzymała kategorię MN. (…) 

26/1  

 

obr. 27 Rz.4  nieuwzględniona Wyjaśnienie: zachodnia część działki zlokalizowana jest poza 

granicami sporządzanego planu miejscowego dla obszaru 

„Las Witkowicki. Ze względów formalnych rozpatrzenie 

uwagi odnosi się tylko do części działki objętej granicami 

sporządzanego planu. 

Uwaga nieuwzględniona. W świetle art. 15 ust. 1 ustawy 

projekt planu jest sporządzony zgodnie z zapisami Studium, 

gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów gminy przy 

sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4 ustawy). 

Wnioskowane przeznaczenie działki jest niezgodne 

z ustaleniami Studium, które dla tego obszaru wyznacza 

kierunek zagospodarowania pod Tereny zieleni nieurządzonej 

z funkcją podstawową: różnorodne formy zieleni 

nieurządzonej, lasy, grunty rolne oraz dopuszczalną m.in. 

różnorodne formy zieleni urządzonej. 
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1040.  1040.  17.02.2023 […]* 1. Przede wszystkim wnoszę o zmianę przeznaczenia 

przedmiotowej działki na tereny mieszkaniowe zabudowy 

jednorodzinnej. (…). Przedmiotowe rozwiązanie przyjęte 

w projekcie pozostaje w sprzeczności z rozwiązaniami 

przyjętymi wobec innych terenów, bez jednoczesnego 

wykazania istotnych odmienności tych terenów, gdyż teren 

ten pozostaje w sąsiedztwie z terenami objętymi w MPZP 

pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. (…). 

2. Zarzut dot. braku zgody Ministra na zmianę przeznaczenia 

gruntu. Wskazać przy tym należy, iż przedmiotowa 

nieruchomość jest obecnie nieruchomością rolną o klasie 

gruntów II klasy użytkowej. W związku z powyższym 

konieczne będzie uwzględnienie w tym zakresie przepisów 

ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, 

w szczegó1ności7 ust. 1 pkt 1 ustawy. (…) 

3. Pozostałe naruszenia przepisów (…) obligatoryjnym 

elementem planu miejscowego, stosownie do dyspozycji 

art. 15 ust. 2 pkt 7 ustawy o p.z.p., jest określenie granic i 

sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegających ochronie, ustalonych na podstawie 

odrębnych przepisów, o których mowa art. 15 ust. 1 

ustawy o p.z.p. (…) Obligatoryjnym elementem planu 

miejscowego, jest również określenie szczególnych 

warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w 

ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy, o którym mowa 

w art. 15 ust. 2 pkt 9 ustawy. W przedmiotowym planie 

miejscowym w ramach części graficznej, w odniesieniu do 

sytuowania budynków na wymienionych powyżej 

terenach, nie wprowadzono ograniczeń w 

zagospodarowaniu i zabudowie wynikających z §271 ust. 8 

i ust. 8a rozporządzenia w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie, naruszając przez to również ww. przepisy 

ustawy o p.z.p. oraz rozporządzenia w sprawie 

wymaganego zakresu projektu m.p.z.p., a wręcz poprzez 

sposób, w jaki określono na rysunku planu 

nieprzekraczalne linie zabudowy wyznaczające obszar tzw. 

ruchu budowlanego, dopuszczono do możliwości realizacji 

budynków niezgodnie z ww. przepisami odrębnymi. 

4. istotnym naruszeniem procedury uchwalania planu 

miejscowego stanowi zaniechanie wystąpienia do 

burmistrza sąsiedniej gminy z zawiadomieniem 

o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu 

miejscowego oraz o opinię do projektu planu (art. 17 pkt 2 

i6 a ustawy). Wobec braku informacji o podjętych 

działaniach w tym zakresie należy na marginesie wskazać i 

taką uwagę do projektu. 
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obr. 27 ZP.26,  

ZL.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 2    - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 4    - 

 

Ad 1. 

Nieuwzględniona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 2    - 

 

 

 

Ad 3. 

Nieuwzględniona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 4    - 

 

 

Ad 1. Uwaga nieuwzględniona. W świetle art. 15 ust. 1 

ustawy projekt planu jest sporządzony zgodnie z zapisami 

Studium, gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów 

gminy przy sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4 

ustawy). 

Wnioskowane przeznaczenie działki jest niezgodne 

z ustaleniami Studium, które dla tego obszaru wyznacza 

kierunek zagospodarowania pod Tereny zieleni nieurządzonej 

z funkcją podstawową: różnorodne formy zieleni 

nieurządzonej, lasy, grunty rolne oraz dopuszczalną m.in. 

różnorodne formy zieleni urządzonej. 

      Ponadto południowy fragment działki przeznaczono pod 

Teren lasu ZL.2, zgodnie z użytkiem gruntowym. 

 

Wyjaśnia się dodatkowo, że w związku z uwzględnieniem 

innych uwag teren ZP.26 zostanie pozostawiony jako rolny. 

 

 

 

 

Ad 3. Uwaga nieuwzględniona. W wyznaczonych 

w projekcie planu terenach ZP i Rz ustalono zakaz lokalizacji 

budynków, w związku z tym w tych terenach nie 

wyznaczono nieprzekraczalnej linii zabudowy, poza którą nie 

można sytuować nowych bądź rozbudowywanych budynków 

oraz ich nadziemnych lub  podziemnych części.  

     Dodatkowo wyjaśnia się, że w planie nie muszą być 

ustalone nieprzekraczalne linie zabudowy od terenów 

leśnych, gdyż problem ten regulują przepisy odrębne, w tym 

przeciwpożarowe.  

 

 

 

Ad 2, Ad 4. Treść punktów nie stanowi uwagi w rozumieniu 

przepisów art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż nie kwestionuje 

zapisów projektu planu i dlatego nie podlega rozpatrzeniu. 

 Niemniej jednak wyjaśnia się, że: 

 nie nastąpiło „zaniechanie wystąpienia do burmistrza 

sąsiedniej gminy” i Wójt Gminy Zielonki uczestniczył 

w procedurze planistycznej, 

 ze względu na wyłączenie stosowania odpowiednich 

przepisów do gruntów rolnych w granicach 

administracyjnych miast, przeznaczenie gruntów rolnych 

na cele nierolnicze i nieleśne w miastach (np. w Krakowie) 

nie wymaga zgody odpowiedniego ministra. 

1041.  1041.  17.02.2023 […]* 

1042.  1042.  15.02.2023 […]* Wnoszą następujące uwagi: 

1. w stosunku do obszaru o symbolu MN.3, (…), - o zmianę 

proporcji wskaźników w następujący sposób: 

a) min. wskaźnik terenu biologicznie czynnego 

w wysokości 30%, 

b) maks. wskaźnik powierzchni zabudowy na poziomie 

60%, 

    a jeśli byłoby to niemożliwe, to alternatywnie: 

a) min. wskaźnik terenu biologicznie czynnego 

w wysokości 50%, 

b) maks. wskaźnik powierzchni zabudowy na poziomie 

40%. 

    (…). 

Ad 1. 

13/14  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 1. 

Obr. 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ad 1 

MN.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ad 1 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 1 Uwaga nieuwzględniona. W świetle art. 15 ust. 1 

ustawy projekt planu jest sporządzony zgodnie z zapisami 

Studium, gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów 

gminy przy sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4 

ustawy). Wnioskowana zmiana wskaźników jest niezgodna 

z ustaleniami Studium, które dla terenów położonych w 

strefie kształtowania systemu przyrodniczego wskazuje 

powierzchnię biologicznie czynną na min. 60%. 

 

 

 

 

 



73 

 

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

2. W odniesieniu do projektowanego przeznaczenia większej 

części działki nr 117 obr. 30 na cele komunikacji, tj. drogi 

publicznej klasy lokalnej o symbolu KDL.6, Spółka jako 

jej właściciel nie widzi przeciwwskazań co do urządzenia i 

uregulowania przebiegu drogi publicznej w tym obszarze, 

jednakże też z uwagą o alternatywnej funkcji tej działki 

gruntu. (…) Za przeznaczeniem działki nr 117 przemawia 

racjonalne jej w perspektywie zagospodarowanie, albo 

zgodnie z wnioskiem Spółki z dnia 05.05.2020 r. na cele 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej jako dopełnienie 

istniejącego w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla domów 

jednorodzinnych, przy wykorzystaniu uwarunkowań 

związanych z uzbrojeniem terenu w urządzenia 

infrastruktury technicznej, albo też alternatywnie na cele 

projektowanej komunikacji lokalnej. 

3. Zgodnie ze złożonym wnioskiem z dnia 05.05.2020 r. do 

projektu planu, Spółka nadal podtrzymuje swoje 

stanowisko i składa niniejszą uwagę w odniesieniu do 

projektowanych w planie funkcji zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z zachowaniem zieleni towarzyszącej na 

terenie działek nr 115, 116, części działki nr 13/26, części 

działki nr 12/4 w obr.30. Ww. działki i ich części posiadają 

zapewnioną dostępność komunikacyjną poprzez istniejące 

drogi - ulicę Głogową, Zielone Wzgórze, Górnickiego oraz 

drogi, dla których projekt mpzp przewiduje funkcje 

terenów komunikacyjnych, tj. dróg publicznych klasy 

lokalnej o symbolu KDL.6, KDL.7 oraz klasy zbiorczej 

KDZ.1. Wymienione nieruchomości Spółki zlokalizowane 

są w zasięgu urządzeń infrastruktury technicznej. (…)  

4. Zgodnie ze złożonym wnioskiem z dnia 05.05.2020 r. do 

projektu planu, Spółka podtrzymuje nadal swoje 

stanowisko i składa niniejszą uwagę w odniesieniu do 

projektowanej w planie funkcji zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i/lub usług wraz z zachowaniem zieleni 

towarzyszącej na terenie działki nr 28/2 obr. 26. (…) 

 

 

 

 

Ad. 2 

117  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 3. 

115,  

116,  

część dz. 

13/26,  

część dz. 

12/4  

 

 

 

Ad 4. 

28/2  

 

 

 

 

 

Ad. 2 

Obr. 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 3. 

Obr. 30 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 4. 

obr. 26 

 

 

 

 

 

 

Ad. 2 

KDL.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 3. 

ZP.9 

ZP.9 

 

Rz.10 

 

Rz.10 

 

 

 

Ad 4. 

Rz.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 2 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 3 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 4 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 2 w zakresie „alternatywnej funkcji” dla działki nr 117 

i zmiany przeznaczenia na teren MN oraz 

Ad 3, ad 4: 

 uwaga nieuwzględniona. W świetle art. 15 ust. 1 ustawy 

projekt planu jest sporządzony zgodnie z zapisami Studium, 

gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów gminy przy 

sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4 ustawy). 

Wnioskowane przeznaczenie jest niezgodne z ustaleniami 

Studium, które dla tego obszaru wyznacza kierunek 

zagospodarowania pod Tereny zieleni nieurządzonej z 

funkcją podstawową: różnorodne formy zieleni 

nieurządzonej, lasy, grunty rolne oraz dopuszczalną m.in. 

różnorodne formy zieleni urządzonej.  

       Wyjaśnia się dodatkowo, że w związku 

z uwzględnieniem innych uwag niektóre wyznaczone 

w projekcie planu tereny ZP zostaną pozostawione jako 

rolne. Zakres zmian zostanie określony po wykonaniu 

ponownych analiz, na dalszych etapach procedury 

planistycznej. 

 

 

1043.  1043.  20.02.2023 […]* 1. Działka nr 13/14, obr. 30 - w odniesieniu do 

projektowanej funkcji o symbolu MN.3 (zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna), (…), składam uwagę 

o zmianę proporcji wskaźników w następujący sposób: 

a) min. wskaźnik terenu biologicznie czynnego w 

wysokości 30%, 

b) maks. wskaźnik powierzchni zabudowy na poziomie 

60%, 

a jeśli byłoby to niemożliwe, to alternatywnie: 

a) min. wskaźnik terenu biologicznie czynnego 

w wysokości 50%, 

b) maks. wskaźnik powierzchni zabudowy na poziomie 

40%. 

2. Działki nr 115, 116 obr 30 - w odniesieniu do 

projektowanej funkcji o symbolu ZP.9 (publicznie 

dostępny park leśny) składam uwagę o zmianę funkcji na 

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

3. Działka nr 117 obr 30 - w odniesieniu do projektowanej 

funkcji o symbolu KDL.6 (droga publiczna klasy lokalnej) 

składam uwagę o zmianę funkcji na tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, jako dopełnienie istniejącej 

w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej (…), a w 

przypadku, gdyby to było niemożliwe, to nie wnoszę 

sprzeciwu co do funkcji KDL.6. 

4. Działka nr 13/26 obr 30 - w odniesieniu do projektowanej 

Ad 1.  

13/14  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 2. 

115, 116  

 

 

Ad 3. 

117  

 

 

 

 

 

 

obr. 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 2. 

obr 30 

 

 

Ad 3. 

obr 30 

 

 

 

 

 

 

MN.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 2. 

ZP.9 

 

 

Ad 3. 

KDL.6 

 

 

 

 

 

  

Ad 1 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 2 

nieuwzględniona 

 

 

 

Ad 3 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

 

Ad 1 Uwaga nieuwzględniona. W świetle art. 15 ust. 1 

ustawy projekt planu jest sporządzony zgodnie z zapisami 

Studium, gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów 

gminy przy sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4 

ustawy). Wnioskowana zmiana wskaźników jest niezgodna 

z ustaleniami Studium, które dla terenów położonych w 

strefie kształtowania systemu przyrodniczego wskazuje 

powierzchnię biologicznie czynną na min. 60%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 2, ad 4, ad 5, ad 6, ad 7, ad 8 oraz  

Ad 3 w zakresie „alternatywnej funkcji” dla działki nr 117 

i zmiany przeznaczenia na teren MN:   

Uwaga nieuwzględniona. W świetle art. 15 ust. 1 ustawy 

projekt planu jest sporządzony zgodnie z zapisami Studium, 

gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów gminy przy 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

funkcji o symbolu Rz.10 (tereny rolnicze) składam uwagę 

o zmianę funkcji na tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej. 

5. Działka nr 12/4 obr 30 –  

a) w odniesieniu do projektowanej funkcji o symbolu 

Rz.10 (tereny rolnicze) składam uwagę o zmianę 

funkcji na tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej. 

b) w odniesieniu do projektowanej funkcji o symbolu 

ZP.8 (publicznie dostępny park leśny) składam uwagę 

o zmianę w części tej funkcji na tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej. 

6. Działki nr 10/6, 11/1 obr 30 – w odniesieniu do 

projektowanej funkcji o symbolu ZP.6 (publicznie 

dostępny park leśny) składam uwagę o zmianę w części tej 

funkcji na tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej. 

7. Działka nr 24/4 obr 30 – w odniesieniu do projektowanej 

funkcji o symbolu ZP.5 (publicznie dostępny park leśny) 

składam uwagę o zmianę w części tej funkcji na tereny 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

8. Działka nr 28/2 obr 30 – w odniesieniu do projektowanej 

funkcji o symbolu Rz.3 (tereny rolnicze) składam uwagę 

o zmianę funkcji na tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i/lub usług. 

Ad 4. 

13/26  

 

 

Ad 5. 

12/4  

 

 

 

 

 

 

 

Ad 6. 

10/6, 11/1  

 

 

 

Ad 7. 

24/4  

 

 

Ad 8. 

28/2  

Ad 4. 

obr 30 

 

 

Ad 5. 

obr 30 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 6. 

obr 30 

 

 

 

Ad 7. 

obr 30 

 

 

Ad 8. 

obr 30 

Ad 4. 

Rz.10 

 

 

Ad 5. 

Rz.10 

ZP.8 

 

 

 

 

 

 

Ad 6. 

ZP.6 

 

 

 

Ad 7. 

ZP.5 

 

 

Ad 8. 

Rz.3 

Ad 4 

nieuwzględniona 

 

 

Ad 5 

nieuwzględniona  

 

 

 

 

 

 

 

Ad 6 

nieuwzględniona  

 

 

 

Ad 7 

nieuwzględniona  

 

 

Ad 8 

nieuwzględniona 

sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4 ustawy). 

Wnioskowane przeznaczenie jest niezgodne z ustaleniami 

Studium, które dla tego obszaru wyznacza kierunek 

zagospodarowania pod Tereny zieleni nieurządzonej 

z funkcją podstawową: różnorodne formy zieleni 

nieurządzonej, lasy, grunty rolne oraz dopuszczalną m.in. 

różnorodne formy zieleni urządzonej.  

       Wyjaśnia się dodatkowo, że w związku 

z uwzględnieniem innych uwag niektóre wyznaczone 

w projekcie planu tereny ZP zostaną pozostawione jako 

rolne. Zakres zmian zostanie określony po wykonaniu 

ponownych analiz, na dalszych etapach procedury 

planistycznej. 

 

 

 

 

 

 

1044.  1044.  17.02.2023 […]* Wnosi o pozostawienie terenów wnioskodawców jako 

terenów o podstawowym przeznaczeniu rolniczym. 

 

Ponadto zarzuca naruszenie przepisów (…) przez 

niewystąpienie przez Prezydenta Miasta Krakowa w toku 

procedury planistycznej o opinie do wójtów, burmistrzów 

gmin albo prezydentów miast, graniczących z obszarem 

objętym planem, w zakresie rozmieszczenia publicznie 

dostępnego parku leśnego, stanowiącego inwestycję celu 

publicznego o znaczeniu lokalnym, pod który to park leśny 

ma zostać przeznaczona nieruchomość Wnioskodawcy. 

 

Uwaga posiada uzasadnienie. 

 

 

 

Ad 1. 205 

 

Ad 2. 208 

 

 

Ad 3. 173 

 

Ad 4. 269/1, 

269/2 

 

Ad 5. 183 

 

Ad 6. 50/1, 

55/1 

Ad 7. 130 

 

Ad 8. 129 

 

Ad 9. 182 

 

Ad 10. 219 

 

 

Ad 11. 81/2, 

82/3, 84, 90, 

2014 

(działka nr 

2014 nie 

występuje, 

natomiast 

występuje 

dz. nr 214) 

 

 

 

Ad 1. 

obr. 27 

Ad 2. 

obr. 29 

 

Ad 3. 

obr. 27 

Ad 4. 

obr. 29 

 

Ad 5. 

obr. 27 

Ad 6. 

obr. 27 

Ad 7. 

obr. 27 

Ad 8. 

obr. 27 

Ad 9. 

obr. 27 

Ad 10. 

obr. 29 

 

Ad 11. 

obr. 29 

 

 

 

Ad 12. 

obr. 27 

 

Ad 13. 

obr. 29 

 

 

Ad 1. Rz.6, 

KDS.1 

Ad 2. MN.7, 

ZP.15, 

KDL.3 

Ad 3. ZP.26, 

ZL.2 

Ad 4. MN.9, 

ZP.15, 

KDD.2 

Ad 5. ZP.26, 

ZL.2 

Ad 6. Rz.4 

 

Ad 7. Rz.6 

 

Ad 8. Rz.6 

 

Ad 9. ZP.26, 

ZL.2 

Ad 10. 

ZP.15, ZL.5, 

KDD.2 

Ad 11. MN.7, 

ZP.15, ZP.21, 

ZP.22, 

ZL.10, WS.7, 

KDL.3 

Ad 12. MN.5, 

Rz.7, ZP.26, 

ZL.2 

Ad 13. 

ZP.22, 

 

uwzględniona 

częściowo 

 

nieuwzględniona 

częściowo 

Wyjaśnienie: części działek nr 138 obr. 27, 293 obr. 29, 27 

obr. 29, 294 obr. 29, 26/1 obr. 27, 134 obr. 27 znajdują się 

poza granicami opracowania projektu planu. Ze względów 

formalnych rozpatrzenie uwagi odnosi się tylko do części 

działek objętych granicami sporządzanego planu. 

 

Uwaga uwzględniona w zakresie działek lub ich części, 

zlokalizowanych w wyznaczonych w projekcie planu 

Terenach ZP.14, ZP.15, ZP.21, ZP.22, ZP.26, Rz.3, Rz.4, 

Rz.6, Rz.7, które zostaną pozostawione jako tereny rolne. 

 

Uwaga nieuwzględniona w zakresie działek lub ich części, 

zlokalizowanych w wyznaczonych w projekcie planu 

Terenach dróg publicznych (KDS.1, KDL.1, KDL.3, 

KDD.2), Terenach lasów (ZL.2, ZL.5, ZL.7, ZL.10), 

Terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN.5, 

MN.7, MN.9), w Terenie WS.7 oraz w Terenie ZP.20. 

 

      Tereny lasów (ZL.2, ZL.5, ZL.7, ZL.10) wyznaczone 

zostały w projekcie planu zgodnie z użytkiem gruntowym 

(grunty leśne).  

 

       Teren wód powierzchniowych śródlądowych, 

o podstawowym przeznaczeniu pod rów wraz z obudową 

biologiczną (WS.7) wyznaczony został w projekcie planu 

zgodnie z użytkiem gruntowym. 

 

      Teren drogi publicznej klasy ekspresowej (KDS.1) 

wyznaczony został ze względu na konieczność zachowania 

rezerwy terenu pod realizowaną Północną Obwodnicę 

Krakowa – S52, wskazaną w Studium w ramach 

planowanego rozwoju sieci drogowej, mającą na celu 

poprawę obsługi komunikacyjnej tego rejonu miasta. 

 

       Tereny dróg publicznych klasy lokalnej (KDL.1, KDL.3) 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

Ad 12. 138, 

181, 190 

 

Ad 13. 86 

 

 

Ad 14. 194 

 

 

Ad 15. 179 

 

Ad 16. 128 

 

Ad 17. 76 

 

 

Ad 18. 37/1 

 

Ad 19. 64/1  

 

Ad 20. 293 

 

 

Ad 21.180 

 

Ad 22. 293 

 

 

 

Ad 23. 50, 

284, 27 

 

 

 

Ad 24.116 

 

Ad 25. 294 

 

 

Ad 26. 26/1 

 

Ad 27. 109  

 

Ad 28. 124 i 

127 

Ad 29. 83 i 

107 

 

Ad 30. 77 i 

78  

Ad 31. 192 

 

Ad 32. 223 

 

 

Ad 33. 184/1  

 

Ad 34. 65, 

66, 67, 68/1 

Ad 35. 56/1 

 

 

Ad 14. 

obr. 27 

 

Ad 15. 

obr. 27 

Ad 16. 

obr. 27 

Ad 17. 

obr. 29 

 

Ad 18. 

obr. 27 

Ad 19. 

obr. 27  

K-26 dla 

takiego 

numeru 

działki 

Ad 20. 

obr. 29 

 

Ad 21. 

obr. 27 

Ad 22. 

obr. 29 

 

Ad 23. 

obr. 29  
K-27 dla 

tego 

numeru 

działki 

 

Ad 24. 

obr. 27 

Ad 25. 

obr. 29 

 

Ad 26. 

obr. 27 

Ad 27. 

obr. 27 

Ad 28. 

obr. 27 

Ad 29. 

obr. 27 

 

Ad 30. 

obr. 29 

Ad 31. 

obr. 27 

Ad 32. 

obr. 29 

 

Ad 33. 

obr. 27 

Ad 34. 

obr. 29 

Ad 35. 

obr. 27 

KDL.3 

Ad 14. Rz.7, 

ZP.26, ZL.2, 

KDS.1 

Ad 15. 

ZP.26, ZL.2 

Ad 16. Rz.6 

 

Ad 17. 

ZP.15, ZL.5, 

KDD.2 

Ad 18.Rz.4 

 

Ad 19. Rz.3 

 

Ad 20. 

ZP.14, 

KDD.2 

Ad 21. 

ZP.26, ZL.2 

Ad 22. 

ZP.14, 

KDD.2 

Ad 23. 

ZP.14, Rz.4, 

ZP.20, 

KDL.1, 

KDD.2 

Ad 24. Rz.6 

 

Ad 25. 

ZP.14, 

KDD.2 

Ad 26. Rz.4 

 

Ad 27. Rz.6, 

KDS.1 

Ad 28. Rz.6 

 

Ad 29. Rz.4, 

Rz.6, KDS.1 

 

Ad 30. 

ZP.15, ZL.5 

Ad 31. Rz.7, 

ZP.26, ZL.2 

Ad 32. 

ZP.15, ZL.5, 

KDD.2 

Ad 33. 

ZP.26, ZL.2 

Ad 34. 

ZP.15, ZL.5 

Ad 35. Rz.4 

 

Ad 36. Rz.6, 

KDS.1 

Ad 37. Rz.3 

 

Ad 38. ZP.15 

 

oraz klasy dojazdowej (KDD.2) zostały wyznaczone w celu 

obsługi komunikacyjnej tej części miasta. Ponadto przebieg 

ww. dróg został przesądzony w obecnie obowiązujących 

miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

Układ komunikacyjny uzyskał wymagane przepisami prawa 

opinie i uzgodnienia właściwych organów, w tym otrzymał 

uzgodnienie zarządcy dróg publicznych (ZDMK) w zakresie 

rozwoju sieci drogowej na obszarze objętym planem. 

 

      Wyznaczony w projekcie planu Teren ZP.20 w obecnie 

obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Witkowice” przeznaczony jest pod 

teren publicznej zieleni urządzonej, oznaczony symbolem 

5.ZP i zlokalizowany jest w sąsiedztwie gruntów leśnych, 

dlatego w projekcie planu pozostawia się jego przeznaczenie 

pod teren zieleni urządzonej o podstawowym przeznaczeniu 

pod publicznie dostępny park leśny. 

 

         Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

(MN.5, MN.7, MN.9) zostały wyznaczone w projekcie planu 

zgodnie ze wskazaniami Studium. 

 

Treść pisma, dotycząca „niewystąpienia przez Prezydenta 

Miasta Krakowa w toku procedury planistycznej o opinie do 

wójtów, burmistrzów gmin albo prezydentów miast, 

graniczących z obszarem objętym planem” nie stanowi uwagi 

w rozumieniu przepisów art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż nie 

kwestionuje zapisów projektu planu i dlatego nie podlega 

rozpatrzeniu. 

     Niemniej jednak wyjaśnia się, że Wójt Gminy Zielonki 

uczestniczył w procedurze planistycznej. 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

Ad 36. 109 

 

Ad 37. 56/1 

 

Ad 38. 267, 

268 

Ad 39. 134  

 

Ad 40. 89 

 

 

Ad 41. 217 i 

218 

 

Ad 42. 31/1 

 

Ad 43. 263 

Ad 36. 

obr. 27 

Ad 37. 

obr. 26 

Ad 38. 

obr. 29 

Ad 39. 

obr. 27 

Ad 40. 

obr. 29 

 

Ad 41. 

obr. 29 

 

Ad 42. 

obr. 27 

Ad 43. 

obr. 29 

Ad 39. MN.5, 

Rz.6 

 

Ad 40. 

ZP.22, 

KDL.3 

Ad 41. MN.7, 

ZP.15, 

KDD.2 

Ad 42. Rz.4 

 

Ad 43. 

ZP.15, ZL.7, 

KDD.2 

1045.  1045.  17.02.2023 […]* 1. Wnoszę o zmianę przeznaczenia terenu KDL.6 z drogi 

klasy KDL na teren rolniczy z możliwością zalesienia 

(Rz), a więc o usunięcie niezgodności ze Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Krakowa. W obowiązującym 

Studium ul. Głogowa kończy się przy skrzyżowaniu z ul. 

Turowiec i nie jest kontynuowana w kierunku ul. Zielone 

Wzgórze. Co więcej, podstawową funkcją MPZP „Las 

Witkowicki” jest ochrona przyrody. 

2. Wnoszę o anulowanie aprecjacji kategorii drogi KDD do 

KDL (ul. Głogowa, oznaczona jako teren KDD.4 na MPZP 

„Dolina Prądnika”. 

3. Wnoszę o ustalenie linii rozgraniczającej terenu 

ul. Głogowej na odcinku od ul. Turowiec do 

ul. Ł. Górnckiego od strony wschodniej na przebiegającą 

w odległości 1,5 m od krawędzi chodnika ww. ulicy. 

  KDL.6  nieuwzględniona Ad 1, ad 2. Uwaga nieuwzględniona w związku z 

koniecznością zapewnienia właściwej obsługi 

komunikacyjnej. Wyznaczenie ul. Głogowej jako Terenu 

drogi publicznej klasy lokalnej (KDL.6) ma na celu poprawę 

obsługi komunikacyjnej tej części miasta, w tym zapewnienie 

powiązania układu drogowego objętego planem miejscowym 

z układem poza jego granicami. Układ komunikacyjny został 

zaprojektowany prawidłowo, uzyskał wymagane przepisami 

prawa opinie i uzgodnienia właściwych organów, w tym 

otrzymał uzgodnienie zarządcy dróg publicznych (ZDMK) 

w zakresie rozwoju sieci drogowej na obszarze objętym 

planem. 

Ad 3. Uwaga nieuwzględniona. Linie rozgraniczające Terenu 

KDL.6 po stronie wschodniej na wnioskowanym odcinku 

zostały wyznaczone z uwzględnieniem granic działek 

ewidencyjnych i stanem własności, zgodnie z użytkiem 

gruntowym. 

1046.  1046.  17.02.2023 […]* 

1047.  1047.  20.02.2023 […]* Wnoszę o likwidację planowanego przebiegu terenu 

przeznaczonego pod projektowaną drogę KDZ.2 łączącego 

ul. Wądół z ul. Górką Narodową uwidocznionego na 

załączniku nr 1, ewentualnie przesunięcie ww. przebiegu 

terenu na północ od działki 492/3 obr. 29.  

Planowany przebieg terenu przeznaczony pod projektowaną 

drogę, uwidoczniony na załączniku nr 1, znajduje się w 

bliskiej odległości od domu jednorodzinnego 

zlokalizowanego na działce 492/3 obr. 29. Co istotne, 

pozwolenie na budowę na budynek mieszkalny 

jednorodzinny zostało wydane przed wejściem w życie mpzp 

,,Górka Narodowa – Zachód” tj. w dniu 11.09.2006 r., 

decyzją nr 1562/06, natomiast ww. plan uchwalono w dniu 

25.10.2006 r. W związku z powyższym fragment terenu 

przeznaczony pod projektowaną drogę uwidoczniony na 

załączniku nr 1, został wyznaczony w studium uwarunkowań      

i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a następnie w 

mpzp ,,Górka Narodowa - Zachód" (oznaczono       

symbolem 1 KD(Z)), bez uwzględnienia zabudowy na 

działce 492/3 obr 29 (północno - zachodni fragment budynku 

wchodzi/przekracza nieprzekraczalną linię zabudowy 

wynikającą z mpzp ,,Górka Narodowa - Zachód"). Co 

istotne, teren przeznaczony pod projektowaną drogę, pomimo      

powstania nowej zabudowy na działce 492/3, tym samym 

zabudowania poniekąd korytarza przeznaczonego pod 

492/3 

obr.29 

KDZ.2   nieuwzględniona Uwaga nieuwzględniona. Droga KDZ.2 jest istotnym 

elementem układu komunikacyjnego miasta. Przebieg drogi 

został przesądzony w innych obowiązujących obecnie 

miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

Przebieg ten był również planowany we wcześniejszych 

opracowaniach planistycznych – w uchwalonym w roku 1994 

Miejscowym Planie Ogólnym Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Krakowa, który obowiązywał do 

1.01.2003r. W związku z powyższym utrzymuje się ustaloną 

w projekcie planu klasę odcinka drogi KDZ.2 i jego przebieg. 

Układ komunikacyjny został zaprojektowany prawidłowo, 

uzyskał wymagane przepisami prawa opinie i uzgodnienia 

właściwych organów, w tym otrzymał uzgodnienie zarządcy 

dróg publicznych (ZDMK) w zakresie rozwoju sieci 

drogowej na obszarze objętym planem. 

         Wyjaśnia się, że prawomocne pozwolenie na budowę, 

uzyskane przed sporządzeniem projektu planu, umożliwia 

realizację inwestycji na podstawie tej decyzji - niezależnie od 

ustaleń uchwalonego i później obowiązującego planu 

miejscowego. 
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realizację infrastruktury drogowej (pasa 

ochronnego/nieprzekraczalnej linii zabudowy), znajduje się 

w tym samym miejscu w mpzp ,,Las Witkowicki", co w 

mpzp ,,Górka Narodowa - Zachód". (…) 

1048.  1048.  20.02.2023 Stowarzyszenie 

Kraków dla 

Mieszkańców 

[…]* 

Wnoszę o zmianę przeznaczenia terenu o oznaczeniu w 

projekcie planu symbolem Rz.1, Rz.2, Rz3, Rz.5, Rz.10 – 

Tereny rolnicze o podstawowym przeznaczeniu pod użytki 

rolne, i wprowadzenie dla tego terenu funkcji zieleni 

publicznej ZP – Terenu zieleni urządzonej, o podstawowym 

przeznaczeniu  pod publicznie dostępny park leśny. 

 Rz.1, Rz.2, 

Rz3, Rz.5, 

Rz.10 

  nieuwzględniona Uwaga nieuwzględniona. W świetle art. 15 ust. 1 ustawy 

projekt planu jest sporządzony zgodnie z zapisami Studium, 

gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów gminy przy 

sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4 ustawy).  

       Studium dla przedmiotowych terenów wyznacza 

kierunek zagospodarowania pod Tereny zieleni 

nieurządzonej, z funkcją podstawową: różnorodne formy 

zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne, oznaczone 

symbolem ZR, w których przeznaczeniem dopuszczalnym są 

m.in. różnorodne formy zieleni urządzonej. Zgodnie ze 

Studium III.1.2 pkt 7: „W przypadku wydzielenia funkcji 

dopuszczalnej z wyznaczonej kategorii terenu, udział tej 

funkcji dopuszczalnej nie może przekroczyć wielkości 50 % 

powierzchni wydzielonego terenu”. 

    W projekcie planu wzdłuż rzeki Prądnik wyznaczono 

Tereny ZP.4 - ZP.8 (o podstawowym przeznaczeniu pod 

publicznie dostępny park leśny) w oparciu o funkcję 

dopuszczalną w Studium, w ilości, na jaką pozwalają 

wskazania tego dokumentu. 

      Zatem wydzielenie większej powierzchni terenów 

z przeznaczeniem w mpzp pod publicznie dostępny park 

leśny (przeznaczenie całego obszaru ZR wydzielonego w 

Studium) byłoby niezgodne z ustaleniami Studium. 

1049.  1049.  20.02.2023 Rada i Zarząd 

Dzielnicy IV Miasta 

Krakowa 

[…]* 

Wnosi o uwzględnienie następujących uwag do mpzp ,,Las 

Witkowicki: 

1. Likwidację drogi KDZ.2. 

2. Likwidację drogi KDL.6 na odcinku od skrzyżowania 

ul. Głogowej z ul. Turowiec, do ul, Zielone Wzgórze (dz. 

203/8, obr. K-30) i przeznaczenie w/w odcinka pod 

budowę ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem 

i oświetleniem. 

3. Zmianę kategorii drogi ul. Łukasza Górnickicgo z KDZ.1 

na KDL.1, co byłoby spójne z  obowiązującym MPZP 

,,Siewna". 

4. Zmianę kategorii działek 13/2, 13/26, 12/4, obr. K-30, 

oznaczone jako Rz.10 na tereny  zieleni urządzonej ZP. 

5. Przeanalizowanie zasadności wprowadzenia terenów 

ZP.14, ZP.15, ZP.26 w kontekście zgłaszanych przez 

mieszkańców postulatów oraz możliwości finansowych 

gminy Kraków. 

  

 

KDZ.2 

KDL.6 

 

 

 

 

KDZ.1 

 

 

Rz.10 

 

 

ZP.14, 

ZP.15, 

ZP.26 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 5 

uwzględniona 

 

 

Ad 1 

nieuwzględniona 

 

Ad 2 

nieuwzględniona 

 

Ad 3 

nieuwzględniona 

 

Ad 4 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

 

Ad 1, ad 3. Uwaga nieuwzględniona. Droga KDZ.1 i KDZ.2 

jest istotnym elementem układu komunikacyjnego miasta. 

Przebieg drogi został przesądzony w innych obowiązujących 

miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

W związku z powyższym utrzymuje się ustaloną w projekcie 

planu klasę odcinków drogi KDZ.1 i KDZ.2 i ich przebieg. 

Układ komunikacyjny został zaprojektowany prawidłowo, 

uzyskał wymagane przepisami prawa opinie i uzgodnienia 

właściwych organów, w tym otrzymał uzgodnienie zarządcy 

dróg publicznych (ZDMK) w zakresie rozwoju sieci 

drogowej na obszarze objętym planem. 

 

Ad 2 Uwaga nieuwzględniona gdyż wyznaczenie 

ul. Głogowej jako Terenu drogi publicznej klasy lokalnej 

(KDL.6) ma na celu poprawę obsługi komunikacyjnej tej 

części miasta, w tym zapewnienie powiązania układu 

drogowego objętego planem miejscowym z układem poza 

jego granicami. Układ komunikacyjny został zaprojektowany 

prawidłowo, uzyskał wymagane przepisami prawa opinie 

i uzgodnienia właściwych organów, w tym otrzymał 

uzgodnienie zarządcy dróg publicznych (ZDMK) w zakresie 

rozwoju sieci drogowej na obszarze objętym planem. 

      Wyjaśnia się dodatkowo, że w liniach rozgraniczających 

terenu drogowego KDL.6 jest miejsce na realizację ścieżki 

rowerowej, chodników i oświetlenia. 

 

Ad 4 W świetle art. 15 ust. 1 ustawy projekt planu jest 

sporządzony zgodnie z zapisami Studium, gdyż ustalenia 

Studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu 

planów miejscowych (art. 9 ust. 4 ustawy).  

       Studium dla przedmiotowych terenów wyznacza 

kierunek zagospodarowania pod Tereny zieleni 

nieurządzonej, z funkcją podstawową: różnorodne formy 
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zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne, oznaczone 

symbolem ZR, w których przeznaczeniem dopuszczalnym są 

m.in. różnorodne formy zieleni urządzonej. Zgodnie ze 

Studium III.1.2 pkt 7: „W przypadku wydzielenia funkcji 

dopuszczalnej z wyznaczonej kategorii terenu, udział tej 

funkcji dopuszczalnej nie może przekroczyć wielkości 50 % 

powierzchni wydzielonego terenu”. 

    W projekcie planu wzdłuż rzeki Prądnik wyznaczono 

Tereny ZP.4 - ZP.8 (o podstawowym przeznaczeniu pod 

publicznie dostępny park leśny) w oparciu o funkcję 

dopuszczalną w Studium, w ilości, na jaką pozwalają 

wskazania tego dokumentu. 

      Zatem wydzielenie większej powierzchni terenów 

z przeznaczeniem w mpzp pod publicznie dostępny park 

leśny (przeznaczenie całego obszaru ZR wydzielonego 

w Studium) byłoby niezgodne z ustaleniami Studium. 
1050.  1050.  20.02.2023 […]* Przedkładamy uwagi do konsultowanego planu: 

1. W zakazie zapisanym w §7 ust. 10 pkt 1 - 2 oraz §9 ust. 2, 

postanowienia projektu planu wyłączają możliwość 

zlokalizowania wolnostojących inwestycji celu 

publicznego z zakresu łączności publicznej (masztów, 

anten) na całym obszarze, za wyjątkiem terenów ZPf.1-

ZPf.3, to jest terenów zieleni urządzonej obejmujących 

łącznie 1,34% powierzchni projektowanego mpzp. 

Oznacza to, że niemal 99% planu jest wyłączone z 

możliwości rozmieszczenia wolnostojących masztów 

antenowych lub wież, choć tego typu inwestycje w 

praktyce są niezbędne do prawidłowego pokrycia 

zasięgiem określonego terenu. (…) Brak jest uzasadnienia 

dla wprowadzenia tak dalece idącego zakazu dla 

projektowanych terenów (…) 

2. Nieprawidłowe jest także posługiwanie się pojęciem 

,,wolnostojące inwestycje z zakresu łączności publicznej" i 

przypisanie do tego pojęcia np. wolnostojących anten. 

Podkreślić należy, że jeśli chodzi o infrastrukturę 

telekomunikacyjną zastosowanie mają wolnostojące 

maszty (na których instalowane są m.in. anteny) oraz 

wieże, natomiast wolnostojące anteny nie funkcjonują od 

ponad 20 lat (wcześniej tego typu anteny miały 

zastosowanie tylko dla tzw. fal średnich). 

3. Obok powyższego zakazu funkcjonować ma również 

ograniczenie związane z zakazem lokalizowania anten, 

masztów oraz innych urządzeń technicznych z zakresu 

łączności na obiektach budowlanych na całym terenie 

mpzp poza terenem US.1, U.1 oraz wieży widokowej na 

terenie ZP.2. 

4. Dodatkowo jednak plan zakazuje lokalizowania stacji 

bazowych na budynkach znajdujących się na terenie U.1 

wpisanych do gminnej ewidencji zabytków, to jest na 

większości położonych tam budynków, a dodatkowo przez 

teren ten biegną wyznaczone osie kompozycyjne, dla 

których ustalono zakaz lokalizowania na ich przebiegu 

nowych przesłaniających obiektów budowlanych 

naziemnych. Innymi słowy pomimo pozornej 

dopuszczalności lokalizowania stacji bazowych, czy 

urządzeń telekomunikacyjnych na budynkach położonych 

w terenach US.1 i U1 (łącznie te tereny obejmują 3,71% 

powierzchni planu), w praktyce będzie to niemożliwe, 

gdyż na terenie US.1 znajduje się tylko jeden budynek, a 

na terenie U.1 większość budynków wpisana jest do 

Cały obszar 

planu 

   nieuwzględniona Uwaga nieuwzględniona. Ze względu na podstawowy cel 

sporządzania niniejszego planu, którym jest ustalenie zasad 

zalesienia terenów na potrzeby realizacji Powiatowego 

Programu Zwiększania Lesistości Miasta Krakowa, plan 

miejscowy jako narzędzie kształtowania polityki 

przestrzennej gminy ustala ograniczenia, dotyczące 

lokalizacji ww. urządzeń i obiektów budowlanych. 

W ustaleniach projektu planu zgodnie z §7 ust. 10 zostały 

zawarte zasady odnoszące się do lokalizowania wskazanych 

urządzeń i obiektów budowlanych: odnośnie inwestycji celu 

publicznego z zakresu łączności publicznej – infrastruktury 

telekomunikacyjnej (w tym telefonii komórkowej), 

wprowadzono m.in. zakaz lokalizacji wolnostojących 

inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej w 

niektórych wyznaczonych w planie terenach. Wyżej 

wymieniony zakaz nie ogranicza rozwoju sieci 

bezprzewodowych. Wyklucza jedynie pewien rodzaj 

urządzenia (wolnostojące inwestycje), lecz nie wpływa na 

możliwość lokowania urządzeń łączności na innych 

nośnikach.  

       Ograniczenia dla inwestycji celu publicznego z zakresu 

łączności publicznej wprowadzono także na istniejących 

obiektach zabytkowych w terenie U.1, jednakże w tekście nie 

zawarto zakazu lokalizacji ww. inwestycji na 

noworealizowanych budynkach w terenie U.1 i US.1. 

      Zgodnie z ustawą (art. 1 ust. 2) „w planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym uwzględnia się zwłaszcza 

wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki 

i architektury, walory architektoniczne i krajobrazowe, (...) 

wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi 

i mienia (...), potrzeby interesu publicznego, potrzeby 

w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, 

w szczególności sieci szerokopasmowych”. Wprowadzone w 

projekcie planu ograniczenia w zakresie lokalizacji obiektów 

łączności, uwzględniające m.in. wymagania ochrony zdrowia 

oraz bezpieczeństwa ludzi oraz walory architektoniczne 

i krajobrazowe przestrzeni, nie naruszają art. 46 tzw. 

megaustawy i mieszczą się w zakresie tzw. „władztwa 

planistycznego gminy”, określonego w ustawie z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 
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gminnej ewidencji zabytków, a dodatkowo przez teren 

przebiegają osie kompozycyjne wyłączające możliwość 

lokalizowania nowych obiektów. 

5. W zakresie zakazu z §7 ust. 10 pkt 4) - zapis, że 

infrastruktura telekomunikacyjna nie może powodować 

zakłóceń lub negatywnego oddziaływania na urządzenia 

radiołączności kolejowej bądź urządzenia sterowania 

ruchem kolejowym jest niewłaściwy i błędny. (…) Ocena 

spełnienia tego wymogu nie leży w kompetencjach i 

praktycznych możliwościach organu badającego zgodność 

inwestycji z mpzp, zatem zarówno ratio legis omawianej 

regulacji jest niejasne, jak i sam zapis w mpzp narusza 

zasady prawidłowej legislacji. (…). 

6. Odnośnie nakazu zawartego w §13 ust. 1 pkt 5), 

niezrozumiałe, nadmiarowe, niedopuszczalne i niezgodne z 

art. 46 Megaustawy jest opisowe określenie zasady obsługi 

obszaru w zakresie infrastruktury technicznej – zarówno 

telekomunikacyjnej, jak i elektroenergetycznej. Plan 

nakazuje, aby lokalizacja obiektów i urządzeń 

budowlanych z zakresu elektroenergetyki i 

telekomunikacji następowała z nakazem uwzględniania 

ochrony zdrowia ludności przed oddziaływaniem 

(promieniowaniem) pól elektromagnetycznych, przy czym 

nie wyjaśnia co pod pojęciem tego nakazu się mieści. 

Ochrona zdrowia ludności przed oddziaływaniem pól 

elektromagnetycznych stanowi domenę przepisów 

bezwzględnie obowiązujących z zakresu ochrony 

środowiska. Nie są to przepisy lokalne, tworzone przez 

samorządy, ale ustawy i rozporządzenia, które obowiązują 

wszystkich adresatów zawartych w nich norm. (…) Skoro 

zatem przepisy rangi ustawowej i akty wykonawcze 

(rozporządzenia) regulują daną materię w sposób 

bezwzględnie obowiązujący, to brak jest przesłanek, aby w 

akcie prawa miejscowego ustalać niejasne i nie wiadomo 

do czego się odnoszące zasady związane z tą tematyką. 

1051.  1051.  20.02.2023 […]* 1. Wnoszę o uwzględnienie w wyłożonym planie wydanego 

ostatecznego pozwolenia na budowę na terenie działek 

100/4 i 100/5 o nr AU-01-1.6740.1.422.2022.EDS decyzja 

nr 743/6740.1/2022. 

2. zgłaszam uwagi do wyznaczonej strefy buforowej 

osuwiska 85810 szerokości ok 25m. Wnioskuje o 

ograniczenie tej strefy do szerokości max 18m dla działki 

100/5 oraz uzależnienie jej szerokości od wysokości 

sąsiadującej skarpy osuwiska.  

      Wyznaczona w mpzp strefa skutkuje ustaleniem 

nieprzekraczalnej linii zabudowy w taki sposób, że działka 

100/5 jest całkowicie pozbawiona możliwości zabudowy a 

działka 100/4 w znacznej jej części. (…)  

       Wyznaczenie strefy buforowej w sposób zgodny z 

przyjętą ekspercką praktyką (wytyczne PIG) powinna 

skutkować jej szerokością 18 m dla działki 100/5 oraz 

zwężaniem się tej strefy w kierunku zachodnim (wraz ze 

spadkiem wysokości skarpy). Ponad normatywne 

poszerzenie strefy buforowej w przypadku osuwiska 85810 

wiążę się z poważnymi konsekwencjami skutkującymi 

ograniczeniem praw właścicieli nieruchomości 

sąsiadujących z osuwiskiem (brak możliwości zabudowy 

w przypadku działki 100/5 - niezgodność ze studium). 

W dostępnej dokumentacji brak jest przesłanek do 

tworzenia strefy buforowej w tak poszerzonym i 

100/4, 

100/5 

 

Obr. 29 MN.6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 2 

uwzględniona 

Ad 1.  

nieuwzględniona 

Ad 1. Uwaga nieuwzględniona. Ustawa o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym nie nakłada obowiązku 

zgodności miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego z wydanymi decyzjami o warunkach 

zabudowy lub pozwolenia na budowę. Prawomocne 

pozwolenie na budowę, uzyskane w trakcie sporządzania 

projektu planu miejscowego, umożliwia realizację inwestycji 

na podstawie tej decyzji - niezależnie od ustaleń 

uchwalonego i później obowiązującego planu miejscowego. 

 

Ad 2. Wyjaśnia się, że projekt planu nie ustala „strefy 

buforowej osuwiska”. Niemniej jednak nieprzekraczalna linia 

zabudowy wprowadzona w związku z granicą osuwiska 

zostanie odpowiednio skorygowana po przeprowadzeniu 

ponownych analiz. 
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ujednoliconym zakresie wokół całego osuwiska. 

1052.  1052.  20.02.2023 […]* (…) Wnoszę o zmianę przeznaczenia działek na tereny 

zieleni urządzonej, sportu i rekreacji o znaczeniu 

ponadregionalnym (np. oznaczone ZS lub ZP), w 

szczególności, aby ich obszar mógł zostać urządzony jako 

park dostępny dla turystów i mieszkańców z urządzaniami 

sportowo rekreacyjnymi (boiska, korty tenisowe, hale 

sportowe, zaplecze socjalno-usługowe, wieże widokowe, 

itp.), polem namiotowym i kempingiem dla turystów, z 

miejscami parkingowymi oraz zapleczem usługowo-

gastronomicznym wzdłuż ulicy Dożynkowej. Stworzy to 

możliwość połączenia urządzenia lasu (zalesienia) z funkcją 

publicznego parku, terenami sportowo-rekreacyjnymi oraz 

pełnym zapleczem do obsługi mieszkańców i turystów, co 

pozwoli w pełni wykorzystać potencjał tak dużego obszaru 

ponad 40 ha oraz pozyskać fundusze na jego urządzenie i 

funkcjonowanie. 

28/8, 28/9, 

28/10  

 

Obr. 26 Rz.3 

Rz.5, ZP.3 

 nieuwzględniona Uwaga nieuwzględniona. W świetle art. 15 ust. 1 ustawy 

projekt planu jest sporządzony zgodnie z zapisami Studium, 

gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów gminy przy 

sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4 ustawy).  

     Wnioskowane przeznaczenie jest niezgodne z ustaleniami 

Studium, które dla tego obszaru wyznacza kierunek 

zagospodarowania pod Tereny zieleni nieurządzonej, 

z funkcją podstawową: różnorodne formy zieleni 

nieurządzonej, lasy, grunty rolne oraz funkcją dopuszczalną 

m.in. zabudowa/zagospodarowanie terenu realizowane jako 

terenowe urządzenia sportowe, które nie zmniejszają 

określonego wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej, 

różnorodne formy zieleni urządzonej. 

 

1053.  1053.  17.02.2023 […]* Wnosi o: 

1. ustalenie zapisów mpzp obszaru ,,Las Witkowicki" dla 

terenu nieruchomości obejmującej działki nr 65, 66, 67 

oraz 68/1, obr. 29, poprzez ustalenie przeznaczenia 

powyższej nieruchomości na tereny rolnicze z 

dopuszczalną zabudową zagrodową. 

2. ustalenie zapisów mpzp obszaru ,,Las Witkowicki" dla 

terenu działki nr 67 obr. 29 poprzez uwzględnienie 

wyników badań archeologicznych przeprowadzonych na 

terenie przedmiotowej nieruchomości, które dały wynik 

negatywny, nie wykazując występowania warstw i 

obiektów archeologicznych lub reliktów architektury, a 

także nie pozyskano ruchomego materiału 

archeologicznego, 

3. ustalenie zapisów mpzp obszaru ,,Las Witkowicki" dla 

terenu działki nr 67 obr. 29 poprzez pominięcie w zapisach 

mpzp użytku ekologicznego na przedmiotowej działce, 

który został naniesiony na projekcie wyłożonego planu z 

uwagi na fakt, iż na przedmiotowej działce nie występuje 

żaden użytek ekologiczny 

Uwaga posiada uzasadnienie. 

 

Ad 1.  

66, 67, 68/1 

65 

 

 

Ad 2. 

67 

 

Ad 1. 

obr. 29 

 

 

 

Ad 2. 

obr. 29 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 1. 

ZP.15 

ZP.15, ZL.5 

 

 

Ad 2. 

ZP.15 

 

 

 

Ad 1 

uwzględniona 

częściowo 

 

 

 

 

 

 

Ad 1 

nieuwzględniona 

częściowo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 2 

nieuwzględniona  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 3 

nieuwzględniona 

 

 

Uwaga uwzględniona w zakresie zmiany przeznaczenia 

terenu z ZP.15 na teren rolny. 

 

      W zakresie dopuszczenia zabudowy zagrodowej uwaga 

nieuwzględniona. W świetle art. 15 ust. 1 ustawy projekt 

planu jest sporządzony zgodnie z zapisami Studium, gdyż 

ustalenia Studium są wiążące dla organów gminy przy 

sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4 ustawy).  

      Wnioskowane „dopuszczenie zabudowy zagrodowej” jest 

niezgodne z ustaleniami Studium, które dla tego obszaru 

wyznacza kierunek zagospodarowania pod Tereny zieleni 

nieurządzonej, z funkcją podstawową: różnorodne formy 

zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne oraz funkcją 

dopuszczalną m.in. zabudowa/zagospodarowanie terenu 

realizowane jako terenowe urządzenia sportowe, które nie 

zmniejszają określonego wskaźnika powierzchni biologicznie 

czynnej, różnorodne formy zieleni urządzonej. 

        Ponadto niewielkie południowe fragmenty działki nr 65 

przeznaczono pod Teren lasu ZL.5, zgodnie z użytkiem 

gruntowym. 

 

Ad 2. Uwaga nieuwzględniona. Granice stanowisk 

archeologicznych zostały umieszczone na rysunku planu jako 

element informacyjny, niestanowiący ustaleń planu. 

Prezydent Miasta Krakowa, jako organ sporządzający projekt 

planu, nie jest uprawniony do zmiany granic stanowiska 

archeologicznego. 

       Zapisy projektu planu (tekst uchwały) nie nakładają 

żadnych dodatkowych ograniczeń, niż zasady, wynikające 

z przepisów odrębnych.  

 

Ad 3. Uwaga nieuwzględniona, gdyż nie wprowadza się 

postulowanej zmiany. Użytek ekologiczny jest jedną z form 

ochrony przyrody, ustaloną przez ustawę o ochronie 

przyrody. Prezydent Miasta Krakowa, jako organ 

sporządzający projekt planu, nie jest uprawniony do zmiany 

granic użytku ekologicznego, nie są to kwestie regulowane 

w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

           Granice użytku ekologicznego „Las w Witkowicach”, 

ustanowionego Uchwałą Nr CXIV/1532/10 Rady miasta 

Krakowa z dnia 20 października 2010 r., zostały umieszczone 

na rysunku planu jako element informacyjny, niestanowiący 

ustaleń planu. 
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1054.  1054.  20.02.2023 […]* 1. Wnoszę o likwidację drogi KDZ.2 łączącej ul. Wądół z ul. 

Górka Narodowa. 

2. Wnoszę o wprowadzenie zakazu poszerzania dróg KDL.6 

(ul. Zielone Wzgórze i KDL.3 (ul. Witkowicka). 

Uwaga posiada uzasadnienie. 

  KDZ.2 

 

 

KDL.6 

KDL.3 

 

 

 Ad 1. 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 2. 

nieuwzględniona 

 

 

Ad 1. Uwaga nieuwzględniona. Droga KDZ.2 jest istotnym 

elementem układu komunikacyjnego miasta. Przebieg drogi 

został przesądzony w innych obowiązujących miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego. W związku 

z powyższym utrzymuje się ustaloną w projekcie planu klasę 

odcinka drogi KDZ.2 i jej przebieg. Układ komunikacyjny 

został zaprojektowany prawidłowo, uzyskał wymagane 

przepisami prawa opinie i uzgodnienia właściwych organów, 

w tym otrzymał uzgodnienie zarządcy dróg publicznych 

(ZDMK) w zakresie rozwoju sieci drogowej na obszarze 

objętym planem. 

Ad 2. Uwaga nieuwzględniona. Ulice Witkowicka i Zielone 

Wzgórze są elementem istniejącego układu 

komunikacyjnego, ich przebieg został przesądzony w obecnie 

obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego. W związku z powyższym nie wprowadza się 

wnioskowanego „zakazu poszerzania dróg”. Układ 

komunikacyjny został zaprojektowany prawidłowo, uzyskał 

wymagane przepisami prawa opinie i uzgodnienia 

właściwych organów, w tym otrzymał uzgodnienie zarządcy 

dróg publicznych (ZDMK) w zakresie rozwoju sieci 

drogowej na obszarze objętym planem. 

1055.  1055.  20.02.2023 […]* Wnosi o naniesienie na planie zagospodarowania istniejącego 

i jedynego dojazdu do działki nr 50 obr. 29 - na terenie 

oznaczonym ZP.18 w projekcie planu od ulicy Bibickiej - 

zgodnie z załączonym rysunkiem  

 

Działka nr 50 obr. 29 zlokalizowana jest poza granicami 

sporządzanego planu miejscowego dla obszaru „Las 

Witkowicki”. 

46/1 obr. 29 ZP.18  nieuwzględniona 

 

 

Uwaga nieuwzględniona, nie wprowadza się terenu 

drogowego wyznaczonego liniami rozgraniczającymi.  

       Intencję zawartą w uwadze spełniają ustalenia §16 ust. 1 

pkt 4 tekstu projektu planu: „w przeznaczeniu 

poszczególnych terenów (z wyłączeniem Terenów ZL.1 – 

ZL.11) mieszczą się niewyznaczone na rysunku planu 

dojazdy, trasy rowerowe i dojścia piesze”. Wyjaśnia się 

ponadto, że zgodnie z §6 ust. 1 tekstu projektu planu „tereny, 

których przeznaczenie plan miejscowy zmienia, mogą być 

wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich 

zagospodarowania zgodnie z planem”. 

1056.  1056.  20.02.2023 […]* 

1057.  1057.  20.02.2023 […]* 

1058.  1058.  20.02.2023 […]* 

1059.  1059.  20.02.2023 […]* Utrzymanie możliwości dojazdu do działki nr 50 obr. 29 

przez teren oznaczony w projekcie planu ZP.18. Jest to 

jedyny możliwy dojazd do działki i istniejący od wielu lat. 

46/1 obr. 29 ZP.18  nieuwzględniona Uwaga nieuwzględniona, nie wprowadza się terenu 

drogowego wyznaczonego liniami rozgraniczającymi.  

       Intencję zawartą w uwadze spełniają ustalenia §16 ust. 1 

pkt 4 tekstu projektu planu: „w przeznaczeniu 

poszczególnych terenów (z wyłączeniem Terenów ZL.1 – 

ZL.11) mieszczą się niewyznaczone na rysunku planu 

dojazdy, trasy rowerowe i dojścia piesze”. Wyjaśnia się 

ponadto, że zgodnie z §6 ust. 1 tekstu projektu planu „tereny, 

których przeznaczenie plan miejscowy zmienia, mogą być 

wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich 

zagospodarowania zgodnie z planem”. 

1060.  1060.  20.02.2023 […]* Wnioskuję o przeznaczenie mojej działki nr 212 na tereny 

M4 jako kontynuacja planu zagospodarowania 

przestrzennego „W rejonie ulicy Witkowickiej”. Zaznaczam 

jednocześnie iż moja działka jest jedyną drogą dojazdową do 

działki poniżej tj. 214 która jest w części oznaczona M4. 

212  obr. 29 ZP.15, 

KDD.2 

 nieuwzględniona Uwaga nieuwzględniona. W świetle art. 15 ust. 1 ustawy 

projekt planu jest sporządzony zgodnie z zapisami Studium, 

gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów gminy przy 

sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4 ustawy). 

Wnioskowane przeznaczenie działki jest niezgodne 

z ustaleniami Studium, które dla tego obszaru wyznacza 

kierunek zagospodarowania pod Tereny zieleni nieurządzonej 

z funkcją podstawową: różnorodne formy zieleni 

nieurządzonej, lasy, grunty rolne oraz dopuszczalną m.in. 

różnorodne formy zieleni urządzonej. 

           Wyjaśnia się dodatkowo, że w związku 

z uwzględnieniem innych uwag teren ZP.15 zostanie 

pozostawiony jako rolny. 

1061.  1061.  20.02.2023 […]* 1. Wnoszę o przeznaczenie działki pod budownictwo 

mieszkaniowe, 

176  obr. 27 ZP.26, ZL.2  

 

Ad 1 

nieuwzględniona 

Ad 1. Uwaga nieuwzględniona. W świetle art. 15 ust. 1 

ustawy projekt planu jest sporządzony zgodnie z zapisami 
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2. Sprzeciw wobec przeznaczenia działki pod zalesienie.  

Ad 2 

uwzględniona  

Studium, gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów 

gminy przy sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4 

ustawy). 

Wnioskowane przeznaczenie działki jest niezgodne 

z ustaleniami Studium, które dla tego obszaru wyznacza 

kierunek zagospodarowania pod Tereny zieleni nieurządzonej 

z funkcją podstawową: różnorodne formy zieleni 

nieurządzonej, lasy, grunty rolne oraz dopuszczalną m.in. 

różnorodne formy zieleni urządzonej. 

     Ponadto południowy fragment działki przeznaczono pod 

Teren lasu ZL.2, zgodnie z użytkiem gruntowym. 

1062.  1062.  20.02.2023 […]* Proszę o zmianę przeznaczenia gruntu na której leży działka 

nr 59/1 obr. 26 z rolnej na zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną lub budowlaną.  

Proszę również o udzieleni informacji jakie procedury należy 

poczynić po wprowadzeniu przedmiotowego planu w życie 

(uchwaleniu) – w więc pozostawieniu naszej działki jako 

rolnej – abyśmy mogli przekształcić działkę rolną na 

budowlaną. 

59/1  obr. 26 Rz.3  nieuwzględniona Uwaga nieuwzględniona. W świetle art. 15 ust. 1 ustawy 

projekt planu jest sporządzony zgodnie z zapisami Studium, 

gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów gminy przy 

sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4 ustawy). 

Wnioskowane przeznaczenie działki jest niezgodne 

z ustaleniami Studium, które dla tego obszaru wyznacza 

kierunek zagospodarowania pod Tereny zieleni nieurządzonej 

z funkcją podstawową: różnorodne formy zieleni 

nieurządzonej, lasy, grunty rolne oraz dopuszczalną m.in. 

różnorodne formy zieleni urządzonej. 

1063.  1063.  20.02.2023 […]* Wnoszę o przeznaczenie działki pod tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka graniczy 

bezpośrednio z działkami Gminy Zielonki, które są 

zabudowywane. 

61  obr. 27 Rz.4  nieuwzględniona Uwaga nieuwzględniona. W świetle art. 15 ust. 1 ustawy 

projekt planu jest sporządzony zgodnie z zapisami Studium, 

gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów gminy przy 

sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4 ustawy). 

Wnioskowane przeznaczenie działki jest niezgodne 

z ustaleniami Studium, które dla tego obszaru wyznacza 

kierunek zagospodarowania pod Tereny zieleni nieurządzonej 

z funkcją podstawową: różnorodne formy zieleni 

nieurządzonej, lasy, grunty rolne oraz dopuszczalną m.in. 

różnorodne formy zieleni urządzonej. 

1064.  1064.  20.02.2023 […]* Proszę o wyznaczenie drogi dojazdowej do działki przez 

działkę nr 56/1, 57/1, 58. Na działkach od nr 55/1 droga jest 

już wyznaczona. 

61  obr. 27 Rz.4  nieuwzględniona Uwaga nieuwzględniona, nie wprowadza się terenu 

drogowego wyznaczonego liniami rozgraniczającymi.  

Wyjaśnia się, że intencję zawartą w uwadze spełniają 

ustalenia §16 ust. 1 pkt 4 tekstu projektu planu: 

„w przeznaczeniu poszczególnych terenów (z wyłączeniem 

Terenów ZL.1 – ZL.11) mieszczą się niewyznaczone na 

rysunku planu dojazdy, trasy rowerowe i dojścia piesze.”  

1065.  1065.  20.02.2023 […]* Wnoszę o przeznaczenie działki pod tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka graniczy 

bezpośrednio z działkami Gminy Zielonki, które są 

zabudowywane. 

61  obr. 27 Rz.4  nieuwzględniona Uwaga nieuwzględniona. W świetle art. 15 ust. 1 ustawy 

projekt planu jest sporządzony zgodnie z zapisami Studium, 

gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów gminy przy 

sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4 ustawy). 

Wnioskowane przeznaczenie działki jest niezgodne 

z ustaleniami Studium, które dla tego obszaru wyznacza 

kierunek zagospodarowania pod Tereny zieleni nieurządzonej 

z funkcją podstawową: różnorodne formy zieleni 

nieurządzonej, lasy, grunty rolne oraz dopuszczalną m.in. 

różnorodne formy zieleni urządzonej. 

1066.  1066.  20.02.2023 […]* Wnoszę o zmianę sposobu użytkowania działki z rolnej na 

budowlaną oraz wyznaczenie drogi dojazdowej do mojej 

działki od strony granicy z gminą Zielonki przez działki nr 

55/1, 56/1, 57/1, 58. Na działce 55/1 droga jest wyznaczona. 

61  obr. 27 Rz.4  nieuwzględniona Uwaga nieuwzględniona. 

          W zakresie zmiany przeznaczenia: w świetle art. 15 

ust. 1 ustawy projekt planu jest sporządzony zgodnie z 

zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium są wiążące dla 

organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych (art. 

9 ust. 4 ustawy). 

Wnioskowane przeznaczenie działki jest niezgodne 

z ustaleniami Studium, które dla tego obszaru wyznacza 

kierunek zagospodarowania pod Tereny zieleni nieurządzonej 

z funkcją podstawową: różnorodne formy zieleni 
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nieurządzonej, lasy, grunty rolne oraz dopuszczalną m.in. 

różnorodne formy zieleni urządzonej. 

        W zakresie wyznaczenia drogi: nie wprowadza się 

terenu drogowego wyznaczonego liniami rozgraniczającymi.  

Wyjaśnia się, że intencję zawartą w uwadze spełniają 

ustalenia §16 ust. 1 pkt 4 tekstu projektu planu: 

w przeznaczeniu poszczególnych terenów (z wyłączeniem 

Terenów ZL.1 – ZL.11) mieszczą się niewyznaczone na 

rysunku planu dojazdy, trasy rowerowe i dojścia piesze.  

1067.  1067.  20.02.2023 […]* Wnoszę o przeznaczenie działki pod tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka graniczy 

bezpośrednio z działkami Gminy Zielonki, które 

przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową. 

61  obr. 27 Rz.4  nieuwzględniona Uwaga nieuwzględniona. W świetle art. 15 ust. 1 ustawy 

projekt planu jest sporządzony zgodnie z zapisami Studium, 

gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów gminy przy 

sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4 ustawy). 

Wnioskowane przeznaczenie działki jest niezgodne z 

ustaleniami Studium, które dla tego obszaru wyznacza 

kierunek zagospodarowania pod Tereny zieleni nieurządzonej 

z funkcją podstawową: różnorodne formy zieleni 

nieurządzonej, lasy, grunty rolne oraz dopuszczalną m.in. 

różnorodne formy zieleni urządzonej. 

1068.  1068.  20.02.2023 […]* Wnoszę o zmianę przeznaczenia działki z rolnej na 

budowlaną oraz wyznaczenie drogi dojazdowej do mojej 

działki od strony granicy z gminą Zielonki przez działki nr 

56/1, 57/1, 58. Droga wyznaczona kończy się na działce 

55/1. 

61  obr. 27 Rz.4  nieuwzględniona Uwaga nieuwzględniona. 

          W zakresie zmiany przeznaczenia: w świetle art. 15 

ust. 1 ustawy projekt planu jest sporządzony zgodnie z 

zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium są wiążące dla 

organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych (art. 

9 ust. 4 ustawy). 

Wnioskowane przeznaczenie działki jest niezgodne 

z ustaleniami Studium, które dla tego obszaru wyznacza 

kierunek zagospodarowania pod Tereny zieleni nieurządzonej 

z funkcją podstawową: różnorodne formy zieleni 

nieurządzonej, lasy, grunty rolne oraz dopuszczalną m.in. 

różnorodne formy zieleni urządzonej. 

        W zakresie wyznaczenia drogi: nie wprowadza się 

terenu drogowego wyznaczonego liniami rozgraniczającymi.  

Wyjaśnia się, że intencję zawartą w uwadze spełniają 

ustalenia §16 ust. 1 pkt 4 tekstu projektu planu: 

w przeznaczeniu poszczególnych terenów (z wyłączeniem 

Terenów ZL.1 – ZL.11) mieszczą się niewyznaczone na 

rysunku planu dojazdy, trasy rowerowe i dojścia piesze.  

1069.  1069.  20.02.2023 […]* Wnoszę o zmianę przeznaczenia działki z rolnej na 

budowlaną. 

60/1  obr. 27 Rz.4, KDL.1  nieuwzględniona Uwaga nieuwzględniona. W świetle art. 15 ust. 1 ustawy 

projekt planu jest sporządzony zgodnie z zapisami Studium, 

gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów gminy przy 

sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4 ustawy). 

Wnioskowane przeznaczenie działki jest niezgodne z 

ustaleniami Studium, które dla tego obszaru wyznacza 

kierunek zagospodarowania pod Tereny zieleni nieurządzonej 

z funkcją podstawową: różnorodne formy zieleni 

nieurządzonej, lasy, grunty rolne oraz dopuszczalną m.in. 

różnorodne formy zieleni urządzonej. 

1070.  1070.  20.02.2023 […]* Wnoszę o zmianę przeznaczenia działki z rolnej na 

budowlaną. 

59/1  obr. 27 Rz.4 KDL.1  nieuwzględniona Uwaga nieuwzględniona. W świetle art. 15 ust. 1 ustawy 

projekt planu jest sporządzony zgodnie z zapisami Studium, 

gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów gminy przy 

sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4 ustawy). 

Wnioskowane przeznaczenie działki jest niezgodne z 

ustaleniami Studium, które dla tego obszaru wyznacza 

kierunek zagospodarowania pod Tereny zieleni nieurządzonej 

z funkcją podstawową: różnorodne formy zieleni 

nieurządzonej, lasy, grunty rolne oraz dopuszczalną m.in. 

różnorodne formy zieleni urządzonej. 
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1071.  1071.  20.02.2023 […]* Wnoszę o przeznaczenie działki pod tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka graniczy 

bezpośrednio z działkami Gminy Zielonki, które są 

zabudowywane. 

58  obr. 27 Rz.4  nieuwzględniona Uwaga nieuwzględniona. W świetle art. 15 ust. 1 ustawy 

projekt planu jest sporządzony zgodnie z zapisami Studium, 

gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów gminy przy 

sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4 ustawy). 

Wnioskowane przeznaczenie działki jest niezgodne z 

ustaleniami Studium, które dla tego obszaru wyznacza 

kierunek zagospodarowania pod Tereny zieleni nieurządzonej 

z funkcją podstawową: różnorodne formy zieleni 

nieurządzonej, lasy, grunty rolne oraz dopuszczalną m.in. 

różnorodne formy zieleni urządzonej. 

1072.  1072.  20.02.2023 […]* Wnoszę o wyznaczenie drogi dojazdowej do mojej działki 

przez działki nr 56/1, 57/1 ponieważ nie mam dojazdu do 

działki. Wyznaczona droga kończy się na działce nr 55/1, 

pozostałe działki nie mają dojazdu. 

58  obr. 27 Rz.4  nieuwzględniona Uwaga nieuwzględniona, nie wprowadza się terenu 

drogowego wyznaczonego liniami rozgraniczającymi.  

Wyjaśnia się, że intencję zawartą w uwadze spełniają 

ustalenia §16 ust. 1 pkt 4 tekstu projektu planu: 

„w przeznaczeniu poszczególnych terenów (z wyłączeniem 

Terenów ZL.1 – ZL.11) mieszczą się niewyznaczone na 

rysunku planu dojazdy, trasy rowerowe i dojścia piesze.”  

1073.  1073.  20.02.2023 […]* Wnioskuję o zmianę przeznaczenia działki na działkę 

budowlaną. 

39/1  obr. 27 Rz.4  nieuwzględniona Uwaga nieuwzględniona. W świetle art. 15 ust. 1 ustawy 

projekt planu jest sporządzony zgodnie z zapisami Studium, 

gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów gminy przy 

sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4 ustawy). 

Wnioskowane przeznaczenie działki jest niezgodne z 

ustaleniami Studium, które dla tego obszaru wyznacza 

kierunek zagospodarowania pod Tereny zieleni nieurządzonej 

z funkcją podstawową: różnorodne formy zieleni 

nieurządzonej, lasy, grunty rolne oraz dopuszczalną m.in. 

różnorodne formy zieleni urządzonej. 

1074.  1074.  20.02.2023 […]* Wnoszę o przeznaczenie działki pod tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka graniczy 

bezpośrednio z działkami Gminy Zielonki, które są 

zabudowywane. 

37/1  obr. 27 Rz.4  nieuwzględniona Uwaga nieuwzględniona. W świetle art. 15 ust. 1 ustawy 

projekt planu jest sporządzony zgodnie z zapisami Studium, 

gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów gminy przy 

sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4 ustawy). 

Wnioskowane przeznaczenie działki jest niezgodne z 

ustaleniami Studium, które dla tego obszaru wyznacza 

kierunek zagospodarowania pod Tereny zieleni nieurządzonej 

z funkcją podstawową: różnorodne formy zieleni 

nieurządzonej, lasy, grunty rolne oraz dopuszczalną m.in. 

różnorodne formy zieleni urządzonej. 

1075.  1075.  20.02.2023 […]* Wnoszę o zmianę sposobu użytkowania działki z rolnej na 

budowlaną. Działka graniczy bezpośrednio z działkami 

Gminy Zielonki, które są zabudowywane. 

64/7  obr. 27 Rz.4, KDL.1  nieuwzględniona Uwaga nieuwzględniona. W świetle art. 15 ust. 1 ustawy 

projekt planu jest sporządzony zgodnie z zapisami Studium, 

gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów gminy przy 

sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4 ustawy). 

Wnioskowane przeznaczenie działki jest niezgodne z 

ustaleniami Studium, które dla tego obszaru wyznacza 

kierunek zagospodarowania pod Tereny zieleni nieurządzonej 

z funkcją podstawową: różnorodne formy zieleni 

nieurządzonej, lasy, grunty rolne oraz dopuszczalną m.in. 

różnorodne formy zieleni urządzonej. 

1076.  1076.  20.02.2023 […]* Wnoszę o zmianę sposobu użytkowania działki z rolnej na 

budowlaną oraz wyznaczenie drogi dojazdowej do mojej 

działki od strony granicy z gminą Zielonki. 

64/7  obr. 27 Rz.4, KDL.1  nieuwzględniona Uwaga nieuwzględniona. 

          W zakresie zmiany przeznaczenia: w świetle art. 15 

ust. 1 ustawy projekt planu jest sporządzony zgodnie z 

zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium są wiążące dla 

organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych (art. 

9 ust. 4 ustawy). 

Wnioskowane przeznaczenie działki jest niezgodne 

z ustaleniami Studium, które dla tego obszaru wyznacza 

kierunek zagospodarowania pod Tereny zieleni nieurządzonej 

z funkcją podstawową: różnorodne formy zieleni 

nieurządzonej, lasy, grunty rolne oraz dopuszczalną m.in. 
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różnorodne formy zieleni urządzonej. 

        W zakresie wyznaczenia drogi: nie wprowadza się 

terenu drogowego wyznaczonego liniami rozgraniczającymi.  

Wyjaśnia się, że intencję zawartą w uwadze spełniają 

ustalenia §16 ust. 1 pkt 4 tekstu projektu planu: 

„w przeznaczeniu poszczególnych terenów (z wyłączeniem 

Terenów ZL.1 – ZL.11) mieszczą się niewyznaczone na 

rysunku planu dojazdy, trasy rowerowe i dojścia piesze”.  

1077.  1077.  20.02.2023 […]* Przeznaczenie terenu nieruchomości nr 79 i 260 obr. 29 o 

łącznej powierzchni 52 a zostało w projekcie planu określone 

w całości jako ZP.15 – tereny zieleni urządzonej, wnoszę o 

przeznaczenie tych działek pod niską zabudowę 

jednorodzinną w całości lub co najmniej w części. 

Uwaga posiada uzasadnienie. 

79, 260  

 

obr. 29 ZP.15, KDD.2  nieuwzględniona Uwaga nieuwzględniona. W świetle art. 15 ust. 1 ustawy 

projekt planu jest sporządzony zgodnie z zapisami Studium, 

gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów gminy przy 

sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4 ustawy). 

Wnioskowane przeznaczenie działki jest niezgodne z 

ustaleniami Studium, które dla tego obszaru wyznacza 

kierunek zagospodarowania pod Tereny zieleni nieurządzonej 

z funkcją podstawową: różnorodne formy zieleni 

nieurządzonej, lasy, grunty rolne oraz dopuszczalną m.in. 

różnorodne formy zieleni urządzonej.  

     Wyjaśnia się dodatkowo, że w związku z uwzględnieniem 

innych uwag teren ZP.15 zostanie pozostawiony jako rolny. 

1078.  1078.  6.02.2023 […]* Wniosek o drogę dojazdową od ul. Witkowickiej przez 

działkę 215, 216, 217 i 218. 

216 

 

Obr. 29 ZP.15, MN.7, 

KDD.2 

 nieuwzględniona Uwaga nieuwzględniona, nie wprowadza się terenu 

drogowego wyznaczonego liniami rozgraniczającymi.  

Wyjaśnia się, że intencję zawartą w uwadze spełniają 

ustalenia §16 ust. 1 pkt 4 tekstu projektu planu: 

„w przeznaczeniu poszczególnych terenów (z wyłączeniem 

Terenów ZL.1 – ZL.11) mieszczą się niewyznaczone na 

rysunku planu dojazdy, trasy rowerowe i dojścia piesze”.  

1079.  1079.  2.02.2023 […]* W związku z odmową przeznaczenia całej działki nr 215, w 

opracowywanym planie pod zabudowę mieszkaniową 

wnioskuję aby w zakresie zagospodarowania terenu dla 

obszaru ZP.15 i/lub ZP.21 o podstawowym przeznaczeniu 

pod publicznie dostępny park leśny, w którym minimalny 

wskaźnik terenu biologicznie czynnego wynosi 90%, 

umieścić zapis dopuszczający dojazdy/utwardzenia terenu, 

który zapewni mi dojazd do części działki nr 215, leżącej w 

obszarze MN.7. Odmowa uwzględnienia mojego wniosku 

pozbawi mnie całkowicie możliwości zabudowy działki 

leżącej w obszarze MN.7, ze względu na brak dojazdu. 

215 

 

Obr.29 ZP.15  

 

 

ZP.21 

Uwzględniona – 

zgodna  

z projektem 

planu 

 Uwaga uwzględniona – zgodna z projektem planu. Wyjaśnia 

się, że §16 ust. 1 pkt 4 tekstu projektu planu zawiera zapis: 

„w przeznaczeniu poszczególnych terenów (z wyłączeniem 

Terenów ZL.1 – ZL.11) mieszczą się niewyznaczone na 

rysunku planu dojazdy, trasy rowerowe i dojścia piesze.” 

     Wyjaśnia się dodatkowo, że w związku z uwzględnieniem 

innych uwag teren ZP.15 zostanie pozostawiony jako rolny. 

1080.  1080.  2.02.2023 […]* W związku z odmową przeznaczenia całej działek nr 216, 

217, 218 w opracowywanym planie pod zabudowę 

mieszkaniową wnioskuję aby w zakresie zagospodarowania 

terenu dla obszaru ZP.15 o podstawowym przeznaczeniu pod 

publicznie dostępny park leśny, w którym minimalny 

wskaźnik terenu biologicznie czynnego wynosi 90%, 

umieścić zapis dopuszczający dojazdy/utwardzenia terenu, 

który zapewni mi dojazd do części działek nr 216, 217, 218, 

leżących w obszarze MN.7.  

Odmowa uwzględnienia mojego wniosku pozbawi mnie 

całkowicie możliwości zabudowy działek leżących w 

obszarze MN.7, ze względu na brak dojazdu. 

216, 

217, 

218  

 

Obr. 29 ZP.15  

 

Uwzględniona – 

zgodna  

z projektem 

planu 

 Uwaga uwzględniona – zgodna z projektem planu. Wyjaśnia 

się, że §16 ust. 1 pkt 4 tekstu projektu planu zawiera zapis: 

„w przeznaczeniu poszczególnych terenów (z wyłączeniem 

Terenów ZL.1 – ZL.11) mieszczą się niewyznaczone na 

rysunku planu dojazdy, trasy rowerowe i dojścia piesze.” 

     Wyjaśnia się dodatkowo, że w związku z uwzględnieniem 

innych uwag teren ZP.15 zostanie pozostawiony jako rolny. 

1081.  1081.  20.02.2023 […]* Obszary oznaczone w projekcie planu jako Rz.1, Rz.2, Rz.5 

oraz Rz.10 powinny zostać przeznaczone na tereny leśne, 

tereny zieleni nieurządzonej lub, w najgorszym wypadku 

tereny, zieleni urządzonej, z dopuszczalnym tymczasowym 

przeznaczeniem na tereny rolnicze. Obszary te zostały 

wskazane w studium uwarunkowań i kierunków  

zagospodarowania przestrzennego jako teren zieleni 

nieurządzonej i takie przeznaczenie powinno zostać 

  Rz.1, Rz.2, 

Rz.5, Rz.10 

 nieuwzględniona Uwaga nieuwzględniona. W świetle art. 15 ust. 1 ustawy 

projekt planu jest sporządzony zgodnie z zapisami Studium, 

gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów gminy przy 

sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4 ustawy).  

       Studium dla przedmiotowych terenów wyznacza 

kierunek zagospodarowania pod Tereny zieleni 

nieurządzonej, z funkcją podstawową: różnorodne formy 

zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne, oznaczone 



86 

 

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

utrzymane, z dopuszczeniem tymczasowego przeznaczenia 

pod rolnictwo. Ponadto w/w obszary w Powiatowym 

programie zwiększania lesistości Miasta Krakowa na lata 

2018 - 2040 zostały wskazane jako teren objęty programem 

zwiększania lesistości, a w Kierunkach rozwoju i zarządzania 

terenami zieleni w Krakowie na lata 2019-2030 jako tereny 

zieleni ekologiczno-krajobrazowej. Zgodnie z §1. Uchwały 

NR LV/1593/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 kwietnia 

2021 ustala się kierunki działania dla Prezydenta Miasta 

Krakowa, polegające na podjęciu wszelkich możliwych i 

dopuszczalnych prawem działań, zmierzających do 

przyspieszenia prac rozpoczętych przez Prezydenta Miasta 

Krakowa mających na celu utworzenie parku Doliny 

Prądnika, którego obszar będą wyznaczać: od południa linia 

kolejowa, od wschodu ul. Głogowa i ul. Dożynkowa, od 

północy granica miasta, a od zachodu granice miasta oraz 

istniejąca i planowana (zapisana w mpzp) zabudowa wzdłuż 

ul. Glogera. Docelowo, zgodnie z w/w Uchwałą cały obszar 

oznaczony jako Rz.1, Rz.2, Rz.5 oraz Rz.10 powinien zostać 

przeznaczony na tereny leśne lub tereny zieleni (urządzonej 

lub nieurządzonej). 

symbolem ZR, w których przeznaczeniem dopuszczalnym są 

m.in. różnorodne formy zieleni urządzonej. Zgodnie ze 

Studium III.1.2 pkt 7: „W przypadku wydzielenia funkcji 

dopuszczalnej z wyznaczonej kategorii terenu, udział tej 

funkcji dopuszczalnej nie może przekroczyć wielkości 50 % 

powierzchni wydzielonego terenu”. 

    W projekcie planu wzdłuż rzeki Prądnik wyznaczono 

Tereny ZP.4 - ZP.8 (o podstawowym przeznaczeniu pod 

publicznie dostępny park leśny) w oparciu o funkcję 

dopuszczalną w Studium, w ilości, na jaką pozwalają 

wskazania tego dokumentu. 

      Zatem wydzielenie większej powierzchni terenów 

z przeznaczeniem w mpzp pod publicznie dostępny park 

leśny (przeznaczenie całego obszaru ZR wydzielonego w 

Studium) byłoby niezgodne z ustaleniami Studium. 

1082.  1082.  20.02.2023 […]* W zakresie, w jakim ZP.4, ZP.5, ZP.6, ZP.7, ZP.8 zajmują 

teren użytku ,,Dolina Prądnika", powinny zostać 

zakwalifikowane jako tereny lasów (ZL) o podstawowym 

przeznaczeniu pod lasy, tak jak uczyniono to w przypadku 

terenów ZL.1-ZL.6 i ZL.10 na obszarze użytku ,,Las 

Witkowicki".  

      Z projektu rysunku planu wynika, że część obszarów 

przeznaczonych pod zieleń urządzoną (o podstawowym 

przeznaczeniu pod publicznie dostępny park leśny) mieści się 

w granicach użytku ekologicznego ,,Dolina Prądnika". (…) 

celem ochrony użytku jest zachowanie naturalnie 

meandrującego koryta rzeki Prądnik, będącego siedliskiem 

wielu chronionych gatunków zwierząt. Z takim celem nie 

koresponduje dopuszczenie terenowych urządzeń sportowych 

i rekreacyjnych, placów zabaw, czy altan 

ogrodowych/parkowych. Urządzenia tego rodzaju można 

utworzyć na tych częściach wymienionych terenów, które nie 

znajdują się na terenie użytku ekologicznego. Sprzeczności 

nie rozwiązuje par. 23 ust. 3 ustaleń planu, ponieważ 

zasadniczy problem dotyczy celu ustanowienia użytku. Na 

jego terenie funkcje rekreacyjne powinny mieć marginalne 

znaczenie.  

  ZP.4, ZP.5, 

ZP.6, ZP.7, 

ZP.8 

 nieuwzględniona Uwaga nieuwzględniona. W projekcie planu pod Tereny 

Lasów przeznaczone zostały działki zgodnie z użytkiem 

gruntowym (grunty leśne). 

Zdecydowana większość wskazanych w uwadze terenów 

stanowi własność prywatną użytkowaną rolniczo. W 

przeciwieństwie do przeznaczenia pod teren lasu, 

przeznaczenie w planie pod publicznie dostępny park, w myśl 

ustawy o gospodarce nieruchomościami, stanowi cel 

publiczny umożliwiający gminie wykup terenów w celu jego 

realizacji.  

      Ponadto granicami użytku ekologicznego nie są objęte 

całe wyznaczone w projekcie planu Tereny ZP.4, ZP.5, ZP.6, 

ZP.8, lecz jedynie ich części. Zastosowane w tekście projektu 

planu zapisy §23 ust.3 („realizacja przeznaczenia, o którym 

mowa w ust.1, oraz wszelkie roboty budowlane nie mogą być 

sprzeczne z przepisami odrębnymi dotyczącymi ustanowienia 

użytków ekologicznych…”) są wystarczające dla spełnienia 

warunków wynikających z uchwały Rady Miasta Krakowa w 

sprawie ustanowienia użytku ekologicznego.  

          Projekt planu uzyskał wymagane przepisami prawa 

opinie i uzgodnienia właściwych organów, w tym 

uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu. 

1083.  1083.  20.20.2023 […]* 1. Fragmenty obszaru oznaczonego w projekcie planu jako 

ZP.4, ZP.5, ZP.6, ZP.7, ZP,8 znajdujące w granicach użytku 

ekologicznego ,,Dolina Prądnika” powinny zostać 

wyznaczone jako tereny lasów lub tereny zieleni 

nieurządzonej. Przeznaczenie takie będzie zgodne z 

przeznaczeniem wskazanym w studium uwarunkowań i 

kierunków  zagospodarowania przestrzennego. W granicach 

użytku ekologicznego obowiązują m.in. zakaz niszczenia, 

uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru oraz 

zakaz zmiany sposobu użytkowania ziemi. W związku z tym 

w terenie nie powinno zostać dopuszczone lokalizowanie 

obiektów wymienionych w §23 ust. 2 pkt 4 lit a-c 

(terenowych urządzeń sportowych i rekreacyjnych, placów 

zabaw, altan ogrodowych/parkowych). (…) Proponowane 

zapisy §23 ust. 3 dotyczące zgodności z przepisami 

odrębnymi dotyczącymi ustanowienia użytków ekologicznych 
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Ad 1. Uwaga nieuwzględniona. W projekcie planu pod 

Tereny Lasów przeznaczone zostały działki zgodnie 

z użytkiem gruntowym (grunty leśne). 

Zdecydowana większość wskazanych w uwadze terenów 

stanowi własność prywatną użytkowaną rolniczo. 

W przeciwieństwie do przeznaczenia pod teren lasu, 

przeznaczenie w planie pod publicznie dostępny park, w myśl 

ustawy o gospodarce nieruchomościami, stanowi cel 

publiczny umożliwiający gminie wykup terenów w celu jego 

realizacji.  

      Ponadto granicami użytku ekologicznego nie są objęte 

całe wyznaczone w projekcie planu Tereny ZP.4, ZP.5, ZP.6, 

ZP.8, lecz jedynie ich części. Zastosowane w tekście projektu 

planu zapisy §23 ust.3 („realizacja przeznaczenia, o którym 

mowa w ust.1, oraz wszelkie roboty budowlane nie mogą być 

sprzeczne z przepisami odrębnymi dotyczącymi ustanowienia 
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nie dają wystarczającej gwarancji nienaruszalności formy 

ochrony przyrody jaką jest użytek ekologiczny, Funkcje 

rekreacyjne, w tym obiekty wymienione w §23 ust. 2 pkt 4 lit 

a-c, może być realizowana na obszarze zieleni urządzonej 

poza granicami użytku ekologicznego. (…) 

        2. Obszar oznaczony w projekcie planu jako Rz.10. 

Obszar ten został wskazany w studium uwarunkowań i 

kierunków  zagospodarowania przestrzennego jako teren 

zieleni nieurządzonej (ZR) i takie przeznaczenie powinno 

zostać utrzymane, z dopuszczeniem tymczasowego 

przeznaczenia pod rolnictwo. Ponadto w/w obszary w 

Powiatowym programie zwiększania lesistości Miasta 

Krakowa na lata 2018 - 2040 zostały wskazane jako teren 

objęty programem zwiększania lesistości, a w Kierunkach 

rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 

2019-2030 jako tereny zieleni ekologiczno-krajobrazowej. 

Zgodnie z §1. Uchwały NR LV/1593/21 Rady Miasta 

Krakowa z dnia 7 kwietnia 2021 ustala się kierunki działania 

dla Prezydenta Miasta Krakowa, polegające na podjęciu 

wszelkich możliwych i dopuszczalnych prawem działań, 

zmierzających do przyspieszenia prac rozpoczętych przez 

Prezydenta Miasta Krakowa mających na celu utworzenie 

parku Doliny Prądnika, którego obszar będą wyznaczać: od 

południa linia kolejowa, od wschodu ul. Głogowa i ul. 

Dożynkowa, od północy granica miasta, a od zachodu 

granice miasta oraz istniejąca i planowana (zapisana w mpzp) 

zabudowa wzdłuż ul. Glogera. Docelowo, zgodnie z w/w 

Uchwałą cały obszar oznaczony jako Rz.1, Rz.2, Rz.5 oraz 

Rz.10 powinien zostać przeznaczony na tereny leśne lub 

tereny zieleni (urządzonej lub nieurządzonej). 

3. Obszary ZP.19 ZP.23 ZP.24 i ZP.25 powinny zostać 

oznaczone jako tereny zieleni nieurządzonej (ZR). Obszary 

znajdują się na terenie użytku ekologicznego Las Witkowicki 

i są otoczone obszarami oznaczonym jako lasy. Zgodnie z §2. 

Uchwały NR CXIV/1532/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 

października 2010 r. w sprawie ustanowienia użytku 

ekologicznego ,,Las w Witkowicach” celem ochrony jest 

zachowanie ekosystemu z drzewostanami grądowymi nad 

Bibiczanką, stanowiącego siedlisko chronionych, rzadkich 

lub zagrożonych gatunków roślin i zwierząt. Zgodnie z §3 

w/w Uchwały na terenie użytku wprowadza się m.in. zakazy: 

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub 

obszaru,   7) zmiany sposobu użytkowania ziemi. W/w 

zakazy wykluczają na terenie użytku ekologicznego 

lokalizowania obiektów wymienionych w §23 ust. 2 pkt 4 lit 

a-c (terenowych urządzeń sportowych i rekreacyjnych, 

placów zabaw, altan ogrodowych/parkowych). (…) 
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ZP.19 ZP.23 

ZP.24 ZP.25 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 1 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 3 

nieuwzględniona 

 

 

użytków ekologicznych…”) są wystarczające dla spełnienia 

warunków wynikających z uchwały Rady Miasta Krakowa w 

sprawie ustanowienia użytku ekologicznego.  

 

Ad 2. Uwaga nieuwzględniona, pozostawia się przeznaczenie 

terenu Rz.10 jako rolnego, co jest zgodne z funkcją 

podstawową, określoną w Studium. 

       Studium dla przedmiotowego terenu wyznacza kierunek 

zagospodarowania pod Tereny zieleni nieurządzonej, 

z funkcją podstawową: różnorodne formy zieleni 

nieurządzonej, lasy, grunty rolne, oznaczone symbolem ZR, 

w których przeznaczeniem dopuszczalnym są m.in. 

różnorodne formy zieleni urządzonej. Zgodnie ze Studium 

III.1.2 pkt 7: „W przypadku wydzielenia funkcji 

dopuszczalnej z wyznaczonej kategorii terenu, udział tej 

funkcji dopuszczalnej nie może przekroczyć wielkości 50 % 

powierzchni wydzielonego terenu”. 

    W projekcie planu wzdłuż rzeki Prądnik wyznaczono 

Tereny ZP.4 - ZP.8 (o podstawowym przeznaczeniu pod 

publicznie dostępny park leśny) w oparciu o funkcję 

dopuszczalną w Studium, w ilości, na jaką pozwalają 

wskazania tego dokumentu. 

      Zatem wydzielenie większej powierzchni terenów 

z przeznaczeniem w mpzp pod publicznie dostępny park 

leśny (przeznaczenie całego obszaru ZR wydzielonego 

w Studium) byłoby niezgodne z ustaleniami Studium. 

 

Ad 3. Uwaga nieuwzględniona. W projekcie planu 

w obszarze użytku ekologicznego „Las Witkowicki” 

wyznaczono tereny zgodnie z użytkiem gruntowym. 

Przeznaczenie niektórych fragmentów (nie będących 

gruntami leśnymi) pod Tereny zieleni urządzonej, 

o podstawowym przeznaczeniu pod publicznie dostępny park 

leśny nie jest sprzeczne z uchwałą Rady Miasta Krakowa w 

sprawie ustanowienia użytku ekologicznego  

           Zastosowane w tekście projektu planu zapisy §23 ust.3 

(„realizacja przeznaczenia, o którym mowa w ust.1, oraz 

wszelkie roboty budowlane nie mogą być sprzeczne z 

przepisami odrębnymi dotyczącymi ustanowienia użytków 

ekologicznych…”) są wystarczające dla spełnienia warunków 

wynikających z uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie 

ustanowienia użytku ekologicznego. 

          Projekt planu uzyskał wymagane przepisami prawa 

opinie i uzgodnienia właściwych organów, w tym 

uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu. 

1084.  1084.  20.02.2023 […]* Dotyczy przebiegu projektowanej drogi klasy zbiorczej 

1KD(Z) łączącej ulicę 29 Listopada z ul. Wądół, 

uwidocznionej na rysunku MPZP ,,Górka Narodowa – 

Zachód”, na obszarze, który obejmuje projektowany MPZP 

,,Las Witkowicki” oznaczonej symbolem KDZ.2. oraz 

o zmianę planowanego przeznaczenia trenów rolniczych  

Rz.10 wzdłuż ul. Głogowej na teren zieleni urządzonej ZP. 

1. Wnosimy o zmianę planowanego przeznaczenia trenów 

rolniczych Rz.10 wzdłuż ul. Głogowej na teren zieleni 

urządzonej ZP. Pozwoli to na utworzenie dużej spójnej 

przestrzeni parkowej, której bardzo brakuje w okolicy.  

2. Wnosimy o likwidację przedmiotowej drogi KDZ.2 

łączącej ul. Wądół z Górką Narodową. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Rz.10,  

 

 

 

 Ad 1. 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 1. Uwaga nieuwzględniona. W świetle art. 15 ust. 1 

ustawy projekt planu jest sporządzony zgodnie z zapisami 

Studium, gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów 

gminy przy sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4 

ustawy). Studium dla przedmiotowych terenów wyznacza 

kierunek zagospodarowania pod Tereny zieleni 

nieurządzonej, z funkcją podstawową: różnorodne formy 

zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne, oznaczone 

symbolem ZR. Wyznaczone w projekcie planu Tereny zieleni 

urządzonej, o podstawowym przeznaczeniu pod publicznie 

dostępny park leśny stanowią w terenach ZR funkcję 

dopuszczalną (jako różnorodne formy zieleni urządzonej), 

której udział nie może przekroczyć 50% powierzchni 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

Uwaga posiada uzasadnienie. KDZ.2  

 

 

 

 

 

Ad 2. 

nieuwzględniona 

wydzielonego w Studium terenu. Zatem wydzielenie 

większej powierzchni terenów z przeznaczeniem w mpzp pod 

publicznie dostępny park leśny (tzn. przeznaczenie całego 

obszaru ZR wydzielonego w Studium) byłoby niezgodne z 

ustaleniami Studium. 
 

Ad 2. Uwaga nieuwzględniona. Droga KDZ.2 jest istotnym 

elementem układu komunikacyjnego miasta. Przebieg drogi 

został przesądzony w innych obowiązujących miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego. W związku z 

powyższym utrzymuje się ustaloną w projekcie planu klasę 

odcinka drogi KDZ.2 i jej przebieg. Układ komunikacyjny 

został zaprojektowany prawidłowo, uzyskał wymagane 

przepisami prawa opinie i uzgodnienia właściwych organów, 

w tym otrzymał uzgodnienie zarządcy dróg publicznych 

(ZDMK) w zakresie rozwoju sieci drogowej na obszarze 

objętym planem. 

1085.  1085.  20.02.2023 […]* Nie wyraża zgody na zalesienie. 127 Obr. 27 Rz.6 uwzględniona   

1086.  1086.  20.02.2023 […]* Nie wyraża zgody na zalesienie. 127 Obr. 27 Rz.6 uwzględniona   

1087.  1087.  20.02.2023 […]* Nie wyraża zgody na zalesienie. 127 Obr. 27 Rz.6 uwzględniona   

1088.  1088.  20.02.2023 […]* Nie wyraża zgody na zalesienie. 127 Obr. 27 Rz.6 uwzględniona   

1089.  1089.  20.02.2023 […]* Nie wyraża zgody na zalesienie. 127 Obr. 27 Rz.6 uwzględniona   

1090.  1090.  20.02.2023 […]* Nie wyraża zgody na zalesienie. 124 Obr. 27 Rz.6 uwzględniona   

1091.  1091.  20.02.2023 […]* Nie wyraża zgody na zalesienie. 124 Obr. 27 Rz.6 uwzględniona   

1092.  1092.  20.02.2023 […]* Nie wyraża zgody na zalesienie. 124 Obr. 27 Rz.6 uwzględniona   

1093.  1093.  20.02.2023 […]* Nie wyraża zgody na zalesienie. 124 Obr. 27 Rz.6 uwzględniona   

1094.  1094.  20.02.2023 […]* Nie wyraża zgody na zalesienie. 124 Obr. 27 Rz.6 uwzględniona   

1095.  1095.  20.02.2023 […]* Prośba o zmianę przeznaczenia całej działki na budowlaną. 32/1 Obr. 27 Rz.4  nieuwzględniona Wyjaśnienie: część działki nr 32/1 znajduje się poza 

granicami opracowania projektu planu. Ze względów 

formalnych rozpatrzenie uwagi odnosi się tylko do części 

działki objętej granicami sporządzanego planu. 

Uwaga nieuwzględniona. W świetle art. 15 ust. 1 ustawy 

projekt planu jest sporządzony zgodnie z zapisami Studium, 

gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów gminy przy 

sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4 ustawy). 

Wnioskowane przeznaczenie działki jest niezgodne z 

ustaleniami Studium, które dla tego obszaru wyznacza 

kierunek zagospodarowania pod Tereny zieleni nieurządzonej 

z funkcją podstawową: różnorodne formy zieleni 

nieurządzonej, lasy, grunty rolne oraz dopuszczalną m.in. 

różnorodne formy zieleni urządzonej. 

1096.  1096.  20.02.2023 […]* 

1097.  1097.  20.02.2023 […]* 

1098.  1098.  20.02.2023 […]* 

1099.  1099.  20.02.2023 […]* 

1100.  1100.  17.02.2023 […]* Pismo nie zawiera treści     

- 

 

- 

Pismo nie stanowi uwagi do planu w rozumieniu art. 18 ust.1 

ustawy, gdyż nie zawiera treści. 

1101.  1101.  22.02.2023 […]* Protestuję przeciwko utworzeniu na ww. obszarze ternu 

zalesionego lub parku. Istniejący już las przy ul. 

Witkowickiej zagraża spokojowi i bezpieczeństwu sąsiednich 

mieszkańców. (…) Nowo powstałe tereny sprzyjające 

libacjom zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców. 

215, 216, 

217, 218 itd 

 

Obr. 29 ZP.15, MN.7, 

KDD.2 

 

- 

 

- 

Pismo nie stanowi uwagi do planu w rozumieniu art. 18 ust.1 

ustawy, gdyż wpłynęło po upływie terminu wskazanego 

w ogłoszeniu i obwieszczeniu Prezydenta Miasta Krakowa. 

     Wyjaśnia się dodatkowo, że w związku z uwzględnieniem 

innych uwag teren ZP.15 zostanie pozostawiony jako rolny. 

1102.  1102.  22.02.2023 […]* Nie zgadzam się na przekształcenie moich działek rolnych 

oraz sąsiednich na północ od ul. Koralowej w teren zalesiony 

lub park (…). 

217, 218  

 

Obr. 29 ZP.15, MN.7, 

KDD.2 

 

- 

 

- 

Pismo nie stanowi uwagi do planu w rozumieniu art. 18 ust.1 

ustawy, gdyż wpłynęło po upływie terminu wskazanego 

w ogłoszeniu i obwieszczeniu Prezydenta Miasta Krakowa. 

     Wyjaśnia się dodatkowo, że w związku z uwzględnieniem 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

innych uwag teren ZP.15 zostanie pozostawiony jako rolny. 
1103.  1103.  2.03.2023 […]* Wnioskuję (…) by nasze działki od strony ul. Koralowej 

zostały przekształcone w teren budownictwa mieszkalnego 

jednorodzinnego lub inwestycyjny. (…) 

217, 218  

 

Obr. 29 ZP.15, MN.7, 

KDD.2 

 

- 

 

- 

Pismo nie stanowi uwagi do planu w rozumieniu art. 18 ust.1 

ustawy, gdyż wpłynęło po upływie terminu wskazanego 

w ogłoszeniu i obwieszczeniu Prezydenta Miasta Krakowa.  

1104.  1104.  15.02.2023 […]* Wnoszę o zatwierdzenie nowego planu ponieważ ww. działki 

w obecnym planie nie spełniają warunków zabudowy przez 

istniejący wpis określający szerokość 18m. pod zabudowę. 

Moje działki mają szerokość 15,5m bez możliwości 

poszerzenia, nadają się pod zabudowę małego domku. 

195/2 

196/2 

 

Obr. 29 MN.7  

- 

 

- 

Pismo popierające ustalenia projektu planu - nie stanowi 

uwagi w rozumieniu przepisów art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż nie 

kwestionuje zapisów projektu planu i dlatego nie podlega 

rozpatrzeniu. 

1105.  1105.  16.02.2023 […]* Poparcie dla projektu mpzp „Las Witkowicki”. Moje 

poparcie wynika z zapisów dot. możliwości zabudowy 

działki o mniejszej powierzchni, braku konieczności  

scalania. Nowo powstający plan „Las Witkowicki” pozwoli 

na zagospodarowanie mniejszych działek zgodnie z ich 

przeznaczeniem. (…) Przyjęcie nowego planu jest konieczne 

ze względu, iż plan obecny ma już prawie 20 lat a 

możliwość, technika i przepisy budowlane pozwalają na 

zagospodarowanie działek znacznie mniejszych niż wskazuje 

obowiązujący plan. 

195/1 

196/1 

 

Obr. 29 MN.7  

- 

 

- 

Pismo popierające ustalenia projektu planu - nie stanowi 

uwagi w rozumieniu przepisów art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż nie 

kwestionuje zapisów projektu planu i dlatego nie podlega 

rozpatrzeniu. 

1106.  1106.  20.02.2023 […]* Dokończenie budowy drogi KDL.6 na odcinku od 

skrzyżowania ul. Głogowej z ul. Turowiec do ul. Zielone 

Wzgórze co stanowi połączenie ul. Łukasza Górnickiego z ul. 

Zielone Wzgórze jest oczekiwane przez mieszkańców 

Witkowic. Ul. Głogowa KDL.6 na całej zaplanowanej 

długości biegnie poza ,,Obszarem Zabudowanym 

Witkowice" i stanowi jedyne możliwe obejście tegoż obszaru 

oraz potencjalne zmniejszy ruchu na ul. Dożynkowej. 

      Ulica Dożynkowa przecina historyczne centrum 

Witkowic a charakteryzującej się bardzo dużym ruchem 

kołowym, wzdłuż której biegną bardzo wąskie chodniki, 

będące jedynymi ciągami pieszymi prowadzącymi do takich 

obiektów jak szkoła podstawowa, przedszkole, Zakład 

Opiekuńczo-Leczniczy Bona-Med., sklep spożywczy, 

strażnica, Plac Zabaw Leśna Kryjówka (Park Leśny 

Witkowice), Dom Seniora (Stary Szpital Okulistyczny).  

Obecnie alternatywą do omijania korków na ul. Dożynkowej 

jest przejazd wewnętrznymi uliczkami os. Witkowice Nowe 

które są drogami prywatnymi w utrzymaniu SBDJ 

Witkowice. Mieszkańcy osiedla domagają się rozwiązania 

tego problemu przez dokończenie budowy ul. Głogowej do 

ul. Zielone Wzgórze co będzie skutkowało rozwiązaniem 

tego problemu. 

  KDL.6  

- 

 

- 

Pismo popierające ustalenia projektu planu - nie stanowi 

uwagi w rozumieniu przepisów art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż nie 

kwestionuje zapisów projektu planu i dlatego nie podlega 

rozpatrzeniu. 

 

* wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Monika Antoniuk – Główny Specjalista w Wydziale Planowania 

Przestrzennego UMK 

 

Wyjaśnienia uzupełniające: 

1. Ilekroć w treści niniejszego załącznika jest mowa o: 

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

- planie - należy przez to rozumieć sporządzany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Las Witkowicki”, 

- ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz.503 z późn. zm.).  

2. Przywołane w niniejszym załączniku zapisy projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu (m.in. numeracja rozdziałów, paragrafów, ustępów i punktów, a także ich redakcja) pochodzą z edycji projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu. 

3. Zgodnie z art. 7 ustawy rozstrzygnięcie o nieuwzględnieniu uwag nie podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego. 
4. Ustalenia projektu planu mogą ulec zmianie w wyniku uzyskanych opinii i uzgodnień zgodnie z art. 17 pkt 13 ustawy. 


