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UZASADNIENIE  do wniosku do sporządzanego Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa 
 
Dotyczy działek nr 
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;137/46;144/8;144/7;188/7;330;148/2;188/3;148/3;188/4;149/1;150/4; 
150/6;151/2;152/9; 152/13 obręb 11 jednostka ewidencyjna Kraków Podgórze oraz 
działek nr 505/18;505/21;510/13;505/23 obręb 12 jednostka ewidencyjna Kraków 
Podgórze  
 
Wnioskujemy o to aby działki jak wyżej zostały w nowym Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa przeznaczone pod tereny 
ZU (tereny zieleni parkowej) wraz  z niezbędnymi dla nich terenami infrastruktury 
technicznej, drogowej IT.  
Teren Osiedla Podwawelskiego w ciągu ostatnich kilkunastu lat został obudowany wysokimi 
budynkami  od strony ul. Konopnickiej (tj. od Wisły), od ul. Monte Cassino (tj. od niskiej 
zabudowy starych Dębnik) oraz od ul. Kapelanki (tj. od przewietrzania od strony terenu  
Zakrzówka). 
 Spowodowało to zablokowanie naturalnego kanału przewietrzania, jakim jest obszar wzdłuż 
rzeki Wilgi. Zabudowa  osiedla z ostatniej strony, od strony rzeki Wilgi spowoduje już 
całkowity brak przewietrzania  oraz będzie stanowić istotne i poważne zagrożenie dla zdrowia 
i życia mieszkańców.Wybudowanie proponowanych nowych połączeń drogowych 
oznaczonych w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego dla Obszaru Osiedla 
Podwawelskiego oraz Ujścia Wilgi jako: KDD.3, KDD.4, 32KD, 33KD między innymi na 
działkach wskazanych powyżej spowoduje wzrost natężenie ruchu samochodowego na 
omawianym obszarze a co za tym idzie znaczne pogorszenie jakości powietrza (już 
przekraczającego dopuszczalne poziomy stężeń zanieczyszczeń). Wybudowanie nowych dróg 
nie spowoduje udrożnienia ruchu komunikacyjnego obszaru objętego obydwoma planami, a 
wręcz pogorszy stan istniejący. Proponowane przedłużenie ulicy Komandosów do planowanej 
drogi oznaczonej KDD.4, 32KD jest niezasadne. Po pierwsze istnieje już połączenie ulicy 
Komandosów z ulica Barską, po drugie odległość proponowanej drogi od istniejących 
budynków nie spełni wymagań ustawy   o drogach publicznych. Po trzecie w bezpośrednim 



sąsiedztwie proponowanego przedłużenia drogi jest szkoła i przejście dla pieszych oraz ciąg 
pieszy służący dzieciom jako ich droga dojścia do szkoły. Ponadto MPEC S.A. w Krakowie na 
działce nr 132/72 obręb 11 jedn. ewidencyjna Podgórze planuje przebudowę odcinka sieci 
cieplnej na odcinku od komory 3ZKF do rzeki Wilgi. Przedłużenie ulicy Komandosów 
spowoduje zwiększenie natężenie ruchu samochodowego i pogorszy bezpieczeństwo 
użytkowników. W opracowaniach Ekofizjografii (zgodnie z prognozą oddziaływania na 
środowisko) wyznaczanie na terenach zieleni urządzonej, na gruntach rolnych klasy RIIIa 
terenów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną jest niezgodne z uwarunkowaniami 
środowiska przyrodniczego Podobnie ma się sprawa z wyznaczaniem ciągów dróg na terenach 
zieleni nieurządzonej. Istotne jest też to, że  wyznaczenie terenów zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej z usługami na terenach predysponowanych do pełnienia funkcji przyrodniczych 
i zieleni urządzonej jest sprzeczne z ideą strefy ochronnej parku rzecznego związanego z rzeką 
Wilgą. 
Już obecnie ulice  Słomiana i Komandosów są całkowicie sparaliżowane i niewydolne pod 
kątem komunikacyjnym. Stały się one ulicami tranzytowymi.  
Cały teren obszaru obu planów (Osiedle Podwawelskie i Ujście Wilgi) sporządzonych na 
podstawie istniejącego studium znajduje się w obszarze na którym występuje zagrożenie 
powodzią stuletnią . Wybudowanie następnych budynków i dróg spowoduje pogorszenie 
możliwości wsiąkania wody w ziemię i odpływu wód deszczowych. Osiedle Podwawelskie nie 
posiada odrębnej kanalizacji opadowej a istniejąca sieć kanalizacji ogólnospławnej, 
projektowana 50 lat temu dla osiedla o połowę mniejszego niż jest obecnie, jest całkowicie 
niewydolna i nie odbiera aktualnie produkowanej ilości ścieków nawet przy niewielkich 
opadach atmosferycznych. Wybudowane w roku ubiegłym znacznym kosztem tzw, „by- passy” 
nie sprawdziły się. Przy niezbyt wielkich opadach szybko się przepełniły i znowu była woda w 
piwnicach. 
W istniejącym studium zapisane jest ponadto, że należy chronić teren pomiędzy rzeką Wilgą     
i os. Podwawelskim. Ma on służyć jako teren wyłączony z zabudowy z zielenią urządzoną             
i nieurządzoną, stanowiący rezerwę dla ewentualnej realizacji kanału Krakowskiego. 
Większość terenu znajduje się w otulinie Bielańsko- Tynieckiego Parku Krajobrazowego, służy 
on też jako obszar wymiany powietrza i korytarz ekologiczny. 
Jakakolwiek nowa zabudowa wymaga modernizacji ogólnospławnego systemu kanalizacji, 
ponieważ istniejący jest już  praktycznie niewydolny. 
Wszelkie nowe propozycje znajdujące się w Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa  oraz w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego powinny chronić istniejący układ urbanistyczny i ograniczać 
możliwość nadmiernego dogęszczenia zabudowy.  
Warto też podkreślić, że w tomie III pt „Wytyczne do planów miejscowych Zmiany Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa” znajdują się 
zapisy na jakich podstawach powinny być opracowane miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego dla osiedla Podwawelskiego i terenów nazwanych ujście Wilgi. Chodzi                         
o jednostkę urbanistyczną Dębniki. 
Jest tam zapisane między innymi, że: 
- należy chronić istniejące tereny zielone przed zabudową 
- istniejące rodzinne ogrody działkowe mają zostać utrzymane 
- nowa zabudowa wymaga gruntownej modernizacji ogólnospławnego systemu kanalizacji 
- jak i szereg innych wytycznych opisanych powyżej.  
Z góry dziękujemy za pozytywne ustosunkowanie się do naszego wniosku. 
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