
              
Imię 

              
Nazwisko 

              
Adres zamieszkania – ulica, nr domu 

              

 
  -            

Kod pocztowy                  Miejscowość 

              
 

Kraków, dnia ………………………….. 

 
Prezydent Miasta Krakowa  
za pośrednictwem 
Biura Planowania Przestrzennego 
Urzędu Miasta Krakowa 
ul. Józefa Sarego 4 
31-047 Kraków 

 
WNIOSEK 

do sporządzanego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Krakowa 

 

W związku z ogłoszeniem Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 lutego 2018 r. składam wniosek 

dotyczący nieruchomości: 

nr działki/-ek:   

131/12;134/13;134/4;135;134/12;134/9;134/14;134/7;134/15;134/16;134/11;131/13;324;131/14;323
275;273………………………..………………………………………………………………………… 

Obr11.  jednostka 
ewidencyjna:  

 Śródmieście* X Podgórze*    Nowa 
Huta*    

 Krowodrza* 

 
położonych przy ulicy: Słomiana 19A i obszar  bez nazwy ulicy - teren tzw. „Ogrodnika” położony na 
os. Podwawelskim oraz teren poniżej kościoła św. Bartłomieja (działka  nr 273) 

ww. nieruchomość posiada przyłącz: 

 elektryczny*,  gazowy*,  wodny*,  kanalizacyjny*,  MPEC* 

 

Wnioskuję, dla nieruchomości: 

X w całości* 

  
 w części* (proszę wskazać tę część nieruchomości, dla której proponuje się zmianę ustaleń  

 Studium) 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

o zmianę kierunku zagospodarowania pod: 

 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej* 

  
 MNW – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej niskiej intensywności*

  
 MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej* 

  
 UM – tereny zabudowy usługowej oraz zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej* 



  
 U – tereny usług* 

 UH – tereny usług, w tym handlu wielkopowierzchniowego* 

  
 PU – tereny przemysłu i usług* 

  
 ZC – tereny cmentarzy* 

  
X ZU – tereny zieleni parkowej* 

  
 ZR – inne rodzaje zieleni i wody* 

  
 IT – tereny infrastruktury technicznej, drogowej* 

 
Ponadto wnioskuję o:  
1.Wykup przez Gminę Miejską Kraków terenów prywatnych oznaczonych jako działki: 
131/12,134/13,134/4;135;134/12;134/9;134/14;134/7;134/15;134/16;134/11;324;131/13;131/14 
obr.11 j.ewid. Podgórze oraz od Skarbu Państwa dz. nr 323 i 275 w celu  stworzenia na tych 
terenach Parku Podwawelskiego 
2.Wykup przez Gminę Miejska Kraków od podmiotu prywatnego działki nr 273 obr.11 jedn. 
ewid. Podgórze  dla stworzenia na tym terenie parku Ujście Wilgi  
(jeżeli jest taka potrzeba) 

 
Załączniki (w miarę możliwości kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej): 
1) ……………………………………………… 
2) ……………………………………………… 
3) ……………………………………………… 
4) ……………………………………………… 

……………………………… 
                       Podpis 

* właściwe zakreślić 

 
UWAGA! WNIOSEK NALEŻY SKŁADAĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE  

DO 31 GRUDNIA 2018 r. 
 

WAŻNE! Niniejszy formularz nie stanowi wzoru w rozumieniu przepisów prawa. 
 

Złożenie wniosku/uwagi stanowi odpowiedź na Ogłoszenie/Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa. 

1) Administratorem podanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków  

i są one podawane w celu składania wniosków/uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

2) Składający wniosek 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 przechowywane 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 116 A w Krakowie), nad którym 

nadzór sprawuje Archiwum Narodowe. 

4) Odbiorcą danych osobowych jest: Biuro Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa oraz odpowiednio podmiot zewnętrzny 

wykonujący prace planistyczne na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.  

5) Składający wniosek 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 jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania. 

8) Administrator nie przewiduje profilowania na podstawie podanych danych osobowych. 

9) Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) w związku z § 9 pkt 4 i pkt 13 w związku z załącznikiem nr 3 i 7 do rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118, poz. 1233), tzn. dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

administratorowi. 

10) Ponadto informujemy, że składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną 

sytuacją składającego wniosek – wobec przetwarzania podanych danych osobowych. 

11) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych adres– e-mail:  < od@um.krakow.pl > 


