
…………………………………………………..             Kraków, dnia……………………….. 
Imię 

…………………………………………………..   
Nazwisko 

…………………………………………………… 
Adres zamieszkania/ dotyczy  lokalu1 

……………………………………………………. 
Kod pocztowy, miasto  

Urząd Miasta Krakowa 
Wydział Planowania Przestrzennego 
ul. Józefa Sarego 4 
31-047 Kraków     

     
UWAGI 

do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Osiedle 

Podwawelskie" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. 

        W związku z ogłoszeniem  Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2018 r. 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru "Osiedle Podwawelskie" wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko i niezbędną dokumentacją i zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko, zgłaszam uwagi do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru "Osiedle Podwawelskie". 
 
Wnioskuję o: 
1. Przekształcenie MW 10, MW 15, MW 16,  MW 30 na ZP 
2. Przekształcenie MW/U.3 na ZP 
3 Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej do minimum  70% w szczególności na 
terenach oznaczonych jako MW i U 
4. Określenie wskaźnika wartości intensywności zabudowy dla terenów MW poniżej 1 
5. Likwidację projektowanych KDD.3 i KDD.4 
6. Wprowadzenie rozwiązań TEMPO30 na obszarze wykluczając ruch tranzytowy 

 
UZASADNIENIE 

1.Zgodnie z dokumentem p.n. „Prognoza oddziaływania na środowisko”, stanowiącym integralną część 

MPZP „Osiedle Podwawelskie”  (cyt.) :„Dolina Wisły i dolina Wilgi stanowią naturalne korytarze 

koncentrujące strumienie powietrza przepływające nad miastem(…).Najgorsze warunki 

anemologiczne cechują rejon ul. Słomianej i ul. Komandosów (zabudowa wielorodzinna) – gdzie 

średnia roczna prędkość wiatru jest mniejsza niż 2,0 m/s (Miejski System Informacji Przestrzennej, 

Atlas Krakowa 2016).  Ze względu na położenie oraz charakter zabudowy, cały teren opracowania 

cechuje się występowaniem częstych inwersji temperatury, stagnacją powietrza, mgłami oraz bardzo 

słabym poziomym przepływem powietrza wśród zabudowy. Takie warunki nie sprzyjają dyspersji 

zanieczyszczeń powietrza, co w konsekwencji wpływa na niekorzystne warunki aerosanitarne 

analizowanego terenu. W rejonie ul. Słomianej warunki dyspersji zanieczyszczeń określa się jako 

szczególnie niekorzystne . Średnioroczne stężenie dwutlenku azotu wzdłuż ul. Kapelanka, ul. Dworskiej, 

ul. Wierzbowej, ul. Komandosów, ul. Barskiej osiąga wartość większą niż 30,0 µg/m3 (Program Ochrony 

Powietrza 2017 – rok bazowy 2015). Wzdłuż powyższych ulic notowane są także wysokie średnioroczne 

                                                           
1 W przypadku, jeżeli właściciel lokalu nie mieszka na os. Podwawelskim 



wartości stężenia pyłu PM10 (40,5 – 50,0 µg/m3) oraz pyłu PM2,5 (ul. Wierzbowej od 25,5 do 35,0 

µg/m3) – rok bazowy 2015”. (koniec cyt.). Podobne zapisy powtarzają się w ww. dokumencie 

kilkakrotnie. Dzięki polityce urbanistycznej  Gminy został zabudowany korytarz pomiędzy naszym 

osiedlem a Wisłą. Wydane przez Gminę  i zrealizowane przez inwestorów pozwolenia na budowę 

wysokich obiektów wzdłuż ulic : Konopnickiej, Monte Cassino i Kapelanki zdecydowanie pogorszyły 

warunki przewietrzania naszego osiedla. SM Podwawelska, pomimo podejmowania kosztownych 

działań zmierzających do poprawy ciągów kominowych  nie będzie w stanie zapewnić bezpieczeństwa 

mieszkańców w przypadku zabudowy ostatniego korytarza przewietrzania osiedla, jaki stanowi dolina 

Wilgi. Proponowana zabudowa terenów oznaczonych w MPZP jako MW.15, MW.16, MW.30, KDD3, 

KDD4, MW/U3, U/KU1 spowoduje katastrofalne zapylenie i stężenie substancji szkodliwych na naszym 

osiedlu oraz bardzo negatywnie wpłynie na funkcjonowanie instalacji wentylacyjno- spalinowych w 

naszych budynkach.   

2. Zgodnie z cyt. powyżej dokumentem p.n. „Prognoza oddziaływania na środowisko”, proponowana 

zabudowa spowoduje skutki niekorzystne dla środowiska (cyt.): „ Jako niezgodne z uwarunkowaniami 

środowiska przyrodniczego ocenionymi w Ekofizjografii należy uznać m.in.:  Wyznaczenie terenu 

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usługowej (MW/U.3) zlokalizowanych na terenach zieleni 

nieurządzonej z grupą zwartego wysokiego drzewostanu. (…). Teren ten odgrywa istotną rolę w 

kontekście powiązań przyrodniczych obszaru z jego szerszym otoczeniem – strefą ochronną parku 

rzecznego związanego z rzeką Wilgą. Korytarz ten stanowi swoisty szlak komunikacyjny dla wielu 

gatunków roślin i zwierząt, umożliwiając im swobodną migrację. W opracowaniu Ekofizjograficznym 

tereny te predysponowane są do pełnienia funkcji przyrodniczej (...). Analogicznie uwagi dot. w ww. 

Prognozie  wyznaczenia terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej :  MW.15 i  MW.16 na 

terenach szkółki drzew, krzewów i bylin, na gruntach rolnych klasy RIIIa oraz  MW.10 i MW/U4 

zlokalizowanych na terenach zieleni nieurządzonej. W opracowaniu Ekofizjografii tereny te 

predysponowane są do pełnienia funkcji zieleni urządzonej.  Także wyznaczenie ciągów dróg (KDD.3, 

KDD.4) i terenu parkingu KU.2 zlokalizowanych na terenach zieleni w ww. opracowaniu zostało uznane 

jako niezgodne z uwarunkowaniami środowiska.  W opracowaniu tereny te predysponowane są do 

pełnienia funkcji przyrodniczej lub zieleni urządzonej.  Podobne informacje powtarzają się w ww. 

opracowaniu kilkakrotnie.  

3.Zabudowa południowej części osiedla spowoduje także poważne konflikty międzyludzkie. Aktualnie 

cała infrastruktura osiedla (drogi, chodniki, tereny zielone, place zabaw) utrzymywane są wyłącznie z 

naszych prywatnych, spółdzielczych  pieniędzy. W okresie od  01.01.2016- 31.10.2018 wydaliśmy na 

ten cel  2 389 872 zł (słownie: dwa miliony trzysta osiemdziesiąt dziewięć tys. osiemset siedemdziesiąt 

dwa zł ). Potencjalni użytkownicy tych terenów, którzy zamieszkają w obszarach określonych jako 

MW.15, MW.16, MW.30, MW/U3 i którzy z pewnością będą korzystać z naszej infrastruktury, będą to 

czynić za darmo. Nie godzi się, aby osiedle emerytów (ponad 60% naszej populacji to emeryci) było 

zmuszone ponosić koszty związane z nadmierną eksploatacją swoich zasobów przez osoby spoza 

Spółdzielni. 

4.Proponowana budowa dróg KDD3 i KDD4 sparaliżuje już i tak niewydolny system komunikacyjny na 

naszym osiedlu. Już teraz w „godzinach szczytu” ul. Słomiana w odcinku do ul. Kapelanka jest 

nieprzejezdna. Dodanie „skrótu” od ul. Kapelanka do ul. Konopnickiej jeszcze bardziej utrudni nam 

poruszanie się po osiedlu. Ponadto- proponowana trasa KDD3 biegłaby na początku po terenach 

prywatnych przynależnych do nieruchomości Słomiana 13 i Słomiana 19, na co współwłaściciele tych 

nieruchomości z pewnością się nie zgodzą. 

Uwzględniając wszystkie powyższe argumenty- wnoszę jak na wstępie. 

 
                                                                                                        …………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                                                                                                                                                                                 /data i podpis/ 
Złożenie uwagi stanowi odpowiedź na Ogłoszenie Prezydent Miasta Krakowa.  



Informuję, że: 
1. Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Plac Wszystkich Świętych 3-4,  
31-004 Kraków i są one podawane w celu składania uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
2. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 
3. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem 
archiwalnym, jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum 
zakładowego (Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miasta Krakowa, Referat Archiwum, ul. Dobrego Pasterza 116a, 31-416 Kraków), nad 
którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe. 
4. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest sporządzany przez wykonawcę wyłonionego w drodze 
przeprowadzonego przetargu, podane dane osobowe będą udostępnione Wykonawcy w zakresie niezbędnym do sporządzenia projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (odbiorcą danych osobowych jest Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej 
i Mieszkalnictwa, ul. Cieszyńska 2, 30-015 Kraków). 
5. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy. 
7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania. 
9. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 11 w związku z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 16 w związku z załącznikiem nr 9 
do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania 
władzy publicznej powierzonej administratorowi. 
10. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego 
uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych. 
10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: iod@um.krakow.pl 


