
PROJEKT UCHWAŁY RADY 

ZGŁOSZONY PRZEZ ZARZĄD DZIELNICY  

DRUK NR 173 

Uchwała Nr XXVI/…/2020 

Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice 

z dnia 17.12.2020 r. 
w sprawie wydania opinii do koncepcji miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „PIASTA KOŁODZIEJA”. 

 

Na podstawie § 3 pkt 3 lit. f uchwały Nr XCIX/1509/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 

12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XV Mistrzejowice 

w Krakowie (t. j. Dz. Urz. Woj. Mał. z 2019 r. poz. 5477 z późn. zm.) uchwala się, co 

następuje: 

§ 1. 

 Rada Dzielnicy XV Mistrzejowice wnioskuje o uwzględnienie poniższych uwag do 

przedłożonej przez Wydział Planowania Przestrzennego UMK koncepcji miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru „PIASTA KOŁODZIEJA” – pismo znak:                

BP-02-1.6721.386.48.2020.KPA z dnia 23.11.2020 r. (data wpływu korespondencji 

02.12.2019 r.): 

 

1. Zagwarantowanie odpowiedniej infrastruktury technicznej dla całego 

sporządzanego planu, w tym sieci: gazowniczej, ciepłowniczej, wodnokanalizacyjnej. 

2. Zabudowa wyłącznie niska – jednorodzinna. 

3. Przeznaczenie terenów niezabudowanych pod zieleń urządzoną (park, wybieg dla 

psów, ogródek jordanowski, infrastruktura sportowo–rekreacyjna, w tym kubaturowa). 

4. Uwzględnienie możliwości alternatywnego trzeciego wyjazdu z os. Bohaterów 

Września. 

5. Zabezpieczenie Fortu Mistrzejowice os. Piastów, jako miejsca o znaczeniu lokalnego 

centrum historyczno–kulturowego. 

6. Ochrona terenów zieleni urządzonej. 

7. Ochrona i  kształtowanie sieci przestrzeni publicznych, ze szczególnym 

uwzględnieniem terenów zieleni wewnątrzosiedlowej oraz wprowadzenie prawidłowej 

polityki parkingowej. 

8. Nasadzenia drzew i krzewów na istniejących terenach zielonych. 

9. Zagwarantowanie rozbudowy osiedlowych parkingów. 

10. Uwzględnienie dodatkowego prawoskrętu z ulicy Piasta Kołodzieja w ulicę 

Kruszwicką.  

11. Uwzględnienie dodatkowego prawoskrętu z ulicy Okulickiego w ulicę Kupały.  

12. Uwzględnienie dodatkowego prawoskrętu z ulicy Kupały w ulicę Okulickiego.  

13. Połączenie dróg: KDD.16 z KDGP.1. 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Przewodniczący 

Rady i Zarządu Dzielnicy XV Mistrzejowice 

 

               Marek Hohenauer 

Uzasadnienie: 
 

 W opinii Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice należy uwzględnić wszystkie 

okoliczności w taki sposób, aby dostosować teren do potrzeb obecnych i przyszłych 

mieszkańców dzielnicy i miasta (infrastruktura społeczna, techniczna, komunikacyjna 

okolicznych osiedli).  


