
Miejscowe planowanie przestrzenne...

17

INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH
INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS

Nr 3/II/2012, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddzia  w Krakowie, s. 17–30
Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi

Barbara Prus

MIEJSCOWE PLANOWANIE PRZESTRZENNE
NA PRZYK ADZIE KRAKOWA

____________

LOCAL PLANNING STUDY
AT AN EXAMPLE OF KRAKOW

Streszczenie

Miejscowe planowanie przestrzenne realizowane jest na poziomie samo-
rz du gminnego poprzez sporz dzenie opracowa  planistycznych: studium uwa-
runkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego. Powy sze dokumenty stanowi
podstaw  wydawania tzw. decyzji lokalizacyjnych: decyzji o warunkach zabudo-
wy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego. Praca ma na celu ukazanie sytuacji planistycznej Krakowa po roku
2003 r., w którym zacz a obowi zywa  nowa ustawa o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym. Analizie poddano odsetek powierzchni obj tych planami
miejscowymi, udzia  planów sporz dzonych na podstawie ustawy z 1994 r. oraz
z 2003 r., redni koszt sporz dzenia 1 ha planu, jak równie  statystyki dotycz ce
wydawanych pozytywnych decyzji lokalizacyjnych. Podstaw  analiz stanowi y
dane G ównego Urz du Statystycznego pochodz ce z bada  „PP-1 Planowanie
przestrzenne w gminie” przeprowadzonych w latach 2004-2010. Do bada  przy-
j to raporty o stanie miasta Krakowa z lat 2003-2009 „Kraków w liczbach 2010”,
jak równie  informacje Biura Planowania Przestrzennego Urz du Miasta Krakowa
oraz Biuletynu Informacji Publicznej.

S owa kluczowe: miejscowe planowanie przestrzenne, studium uwarunkowa
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego, decyzje lokalizacyjne
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Summary

Local planning at the municipal level is done through the preparation of
planning studies like study of conditions and directions of spatial management and
local development plan. These documents form the basis for issuing the so-called
location decisions: decision on building and land development and decision on
location of a public investment. This work shows the planning situation in Krakow
after a year 2003, which came into effect a new law on spatial planning and
development. The paper analyzed the percentage of area covered by local plans,
part of plans drawn up under the Act of 1994 and 2003, average cost of one
hectare of plan preparation, statistics issued positive location decisions. The basis
of the analysis consisted of data from the Central Statistical Office of Research
PP-1 Spatial planning in the municipality carried out in 2004-2010. The study
reports adopted the information in the years 2003-2009 “Krakow in Figures
2010”, as well as information Planning Office of the City of Krakow and Public
Information Bulletin.

Key words: local planning, study of conditions and directions of spatial
management, local development plan, location decisions

WST P

redniowieczna zasada nakazywa a lokalizacj  miast wzd u  rzek, pe ni -
cych funkcj  obronn  i transportow . Dokumenty o charakterze planistycznym
to akty lokalizacyjne miast, zawieraj ce postanowienia dotycz ce zabudowy,
w tym dopuszczalnej wysoko ci budynków, odleg o ci pomi dzy zabudowa-
niami, szeroko ci ulic. Pierwsze udokumentowane wzmianki dotycz ce zago-
spodarowania przestrzennego królewskiego miasta Krakowa zwi zane s
z XIII -wieczn  koncepcj  urbanistyczn , zapisan  w redniowiecznym akcie
lokacyjnym Krakowa na prawie niemieckim. Planowa a ona budow  Sukiennic
i rynku w kszta cie prostok ta w centralnym punkcie miasta, z którego zapro-
jektowano trzy równoleg e ulice, ze rodka i dwóch naro y. Niewielkie tereny
zosta y przeznaczone pod zabudow , za  dla ca o ci miasta przewidziano budo-
w  murów obronnych W czasach nowo ytnych, w 1910r. og oszono konkurs na
plan „Wielkiego Krakowa”, którego zasi g powinien równie  obj  tereny nie-
zabudowane gmin s siednich. Du ym wyzwaniem by o zaplanowanie przy-
sz ych dzielnic miasta oraz obszarów mieszkaniowych, willowych, handlowo –
przemys owych, r kodzielniczych, terenów wi kszych fabryk, tanich mieszka
i terenów u ytkowanych rolniczo [Gierdych, Szama ski 2000]. Obecnie regula-
cje prawne dotycz ce zagospodarowania przestrzeni narzucaj  obowi zek spo-
rz dzania studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego
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gminy oraz w szczególnych przypadkach miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Poj cie studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy to termin u ywany pocz tkowo wy cznie w literaturze teoretyczno
– naukowej [Chmielewski, W c awowicz 2010]. Jako dokument planistyczny
studium zosta o wprowadzone Ustaw  z 1994r. o zagospodarowaniu przestrzen-
nym [Ustawa 1994]. Studium sporz dzane jest przez wójta, (burmistrza lub pre-
zydenta miasta), uchwalane przez rad  gminy. Chocia  zakres opracowania stu-
dium stanowi obowi zkowo obszar ca ej gminy, nie ma ono charakteru prawa
miejscowego i jest wi ce jedynie dla w adz gminy. D ugi okres obowi zywa-
nia wp ywa na fakt, i  jego ustalenia s  istotne z punktu widzenia rozwoju gmi-
ny. W studium nale y uwzgl dni  zasady okre lone w koncepcji przestrzennego
zagospodarowania kraju, strategii i planie zagospodarowania województwa oraz
w strategii rozwoju gminy. Podstawowym celem i zadaniem planowania prze-
strzennego jest zapewnienie adu przestrzennego i racjonalne zagospodarowanie
przestrzeni, z uwzgl dnieniem interesów publicznych, prywatnych inwestorów
oraz organizacji [Rozporz dzenie 2004]. Cz sto interesy te s  ze sob  sprzeczne,
natomiast procedura planistyczna mo e ci gn  si  latami. St d wa ny jest
udzia  wszystkich zainteresowanych w procesie uchwalania studium uwarunko-
wa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego [Niewiadomski 2004]. Projektuj c
funkcj  przeznaczenia terenu nale y d y  do tego, aby by a ona najlepsza
z ekonomicznego i gospodarczego punktu widzenia, a jednocze nie nie stano-
wi a zagro enia dla rodowiska, walorów krajobrazowych oraz aby by a prawi-
d owo wkomponowana w otoczenie, np. nie mo na przeznaczy  pod lotnisko
terenów zabudowanych. Realizacji tych zada  s u  dwa podstawowe doku-
menty planistyczne: studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Studium jest dokumentem obligatoryjnym, miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dokumentem fakultatywnym. Dokumenty planistyczne zapew-
niaj  prawid ow  polityk  przestrzenn  w gminie. Lokalizacja inwestycji celu
publicznego odbywa si  na podstawie wskaza  miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego, w przypadku jego braku w drodze decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego. Okre lenie warunków zmiany zagospo-
darowania terenu zwi zanej z budow  obiektu w przypadku braku planu miej-
scowego odbywa si  w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Decyzje te pe -
ni  rol  instrumentów, okre laj c czy planowane przedsi wzi cie inwestycyjne
nie narusza zasad adu przestrzennego [Cymerman 2011].
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STUDIUM UWARUNKOWA  I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO KRAKOWA

Na terenie Krakowa obowi zuj cym studium uwarunkowa  i kierunków
zagospodarowania przestrzennego jest dokument z 2003r. zmieniony uchwa
z 2010 r. Podstaw  jego sporz dzenia by a uchwa a rady miasta z 1996r. Kolejn
uchwa  o przyst pieniu do sporz dzenia zmiany Studium podj to w lipcu
2007r. [www.bip.krakow pl]. Obowi zuj ce studium  pe ni rol  instrumentu
s u cego do zarz dzania rozwojem przestrzennym miasta gwarantuj c opty-
malne warunki ycia mieszka ców zgodne z zasad  zrównowa onego rozwoju
i kszta towania adu przestrzennego, wysokiej jako ci estetyczno – funkcjonalnej
otoczenia i realizacji funkcji miasta „s siedzkiego”, regionalnego oraz europej-
skiego.

 Podstawowym zadaniem studium miasta Krakowa jest:
– ustalenie wizji rozwoju miasta,
– kszta towanie polityki rozwoju przestrzennego,
– zagwarantowanie i kontrola spójno ci uchwalanych miejscowych pla-

nów zagospodarowania przestrzennego,
– okre lenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu,
– gromadzenie i analizowanie danych o mie cie, a tak e
– tworzenie odpowiedniego wizerunku miasta oraz jego promocja.
Studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego

miasta Krakowa zawiera w cz ci graficznej ustalenia zwi zane z dotychczaso-
wym przeznaczeniem i dysponowaniem gruntami, stanem zagospodarowania,
infrastruktury us ugowej, stanem funkcjonowania systemu transportu, wyposa-
enia w infrastruktur  techniczn  i komunaln , stanem rodowiska naturalnego,

przyrodniczego i jego zasobów, stanem ochrony warto ci kulturowych. W cz ci
dotycz cej kierunków rozwoju opracowanie to zawiera informacje o strukturze
przestrzennej, kierunkach i zasadach rozwoju, o rodowisku przyrodniczym
i kulturowym wraz z zasadami jego ochrony i rozwoju, ustalenia dotycz ce sys-
temu transportu, infrastruktury technicznej oraz komunalnej, jak równie  plano-
wania miejscowego i programów operacyjnych. Uwarunkowania rozwoju Kra-
kowa obejmuj  zespó  cech, stanów i zjawisk przestrzennych, gospodarczych,
spo ecznych oraz przyrodniczych, maj cych znacz cy wp yw na zakres, tempo,
oraz mo liwo ci rozwoju miasta. S  to czynniki zarówno o charakterze mocnych
stron jak i zagro e  ograniczaj cych rozwój miasta. Do uwarunkowa  sprzyjaj -
cych rozwojowi miasta nale  m.in. unikatowo  miasta, znacz cy potencja
naukowy i akademicki, potencja  gospodarczy, bogate tradycje, korzystna loka-
lizacja, bogactwo przestrzeni publicznych oraz dobrze rozwini ta infrastruktura
techniczna. Uwarunkowania ograniczaj ce rozwój mog  wynika  z braku zna-
cz cych obiektów s u cych realizacji funkcji metropolitalnych, s abo rozwi-
ni tych po cze  transportowych z krajem i Europ , zagro e  rodowiska po-
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chodz cych ze róde  mobilnych, tendencji do utrwalania si  przestrzeni o ni-
skim standardzie, zagro e  powodziowych oraz niewystarczaj cego systemu
odprowadzania wód [Uchwa a 2003]. W obowi zuj cym Studium uwarunkowa
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa z 2003r. okre-
lono szereg kierunków rozwoju miasta, w tym rozwój funkcji metropolitalnych

realizowany poprzez:
– rozwój wy szych uczelni i o rodków naukowych, o rodków nowocze-

snych i czystych technologii (Krakowski Park Technologiczny), instytucji kultu-
ry – m in. rozbudowa Opery i Operetki przy ul. Lubicz, budow  wielofunkcyjnej
Hali Widowiskowo – Sportowej, budow  Centrum Koncertowo-Kongresowego,

– rozwój funkcji administracyjnych, gospodarczych, turystycznej, uzdro-
wiskowej Swoszowic i przyrodoleczniczej Matecznego,

– inwestycje o znaczeniu metropolitalnym – np. Port Lotniczy Kraków
Balice, Centrum Wystawiennicze i Targowe.

Struktura przestrzenna miasta powinna zosta  ukszta towana poprzez ra-
cjonalne wykorzystanie przestrzeni miasta, w tym intensyfikacj  zainwestowania
uwzgl dniaj c  lokalne warto ci przyrodnicze i kulturowe oraz potrzeby miesz-
ka ców [Uchwa a 2003].

OBOWI ZUJ CE MIEJSCOWE PLANY
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Pod koniec 2010 r. w gminie miejskiej Kraków obowi zywa o 77 planów
miejscowych, z których prawie 80% zosta o sporz dzonych na podstawie usta-
wy z 2003 r. (tabela 1). Analizuj c lata 2004 – 2010 pod k tem udzia u planów
miejscowych miasta Krakowa sporz dzonych na podstawie ustawy z 2003r.,
mo na zaobserwowa  stabilny wzrost liczby uchwalanych planów. W 2004 r.
wszystkie obowi zuj ce plany by y sporz dzone wed ug ustawy z 1994 r.
W 2005r. udzia  planów uchwalonych na podstawie ustawy z 2003 r. wyniós
45,3%. Na dzie  31 grudnia 2010 r. udzia  planów uchwalonych na podstawie
ustawy z 2003 r. wynosi  92,7% i wzrós  w porównaniu z rokiem poprzednim
o 4,6% [www.planowanie.um.krakow.pl]. Udzia  miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego sporz dzonych na podstawie ustawy z 2003 r.
w ogólnej liczbie planów miejscowych by  wy szy w Krakowie w odniesieniu
do woj. ma opolskiego, jak i Polski. Pokrycie powierzchniowe planami miej-
scowymi w Krakowie pod koniec 2010 r. wynosi o 31,1%. W analizowanym
okresie mo na zauwa y  stabilny wzrost pokrycia powierzchni planami miej-
scowymi. W 2003r. pokrycie planistyczne wynosi o zaledwie 2,8%, za  do ko -
ca 2010r. wzros o trzynastokrotnie (rys. 1.). W 2010 r. wielko  pokrycia po-
wierzchniowego planami miejscowymi Krakowa przekroczy a warto  pokrycia
planistycznego Polski, jest to jednak nadal warto  prawie dwukrotnie mniejsza
od wielko ci pokrycia planistycznego woj. ma opolskiego.
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Tabela 1. Liczba planów miejscowych obowi zuj cych w latach 2004 – 2010
Table 1. The number of local plans in force in Kracow in the years 2004 - 2010

Liczba miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Polska Województwo ma opolskie

Ogó em
Miasta

na prawach
powiatu

Ogó em
Miasta

na prawach
powiatu

Miasto KrakówRok

ustawa
1994

ustawa
2003

ustawa
1994

ustawa
2003

ustawa
1994

ustawa
2003

ustawa
1994

ustawa
2003

ustawa
1994

ustawa
2003

2004 27 192 1 375
(4,8%)

2 484 129
(4,9%) 1 404 116

(7,6%) 65 3
(4,4%) 17 0

(0,0%)

2005 26 235 3 407
(11,5%)

2 439 349
(12,5%) 1 286 340

(20,9%) 69 16
(18,8%) 18 4

(18,2%)

2006 25 961 5 636
(17,8%)

2 448 636
(20,6%) 1 264 504

(28,5%) 70 39
(35,8%) 19 17

(47,2%)

2007 25 563 7 797
(23,4%)

2 361 989
(29,5%) 1 245 689

(35,6%) 70 49
(41,2%) 19 22

(53,7%)

2008 25 475 10 410
(29,0%)

2 557 1 326
(34,1%) 1 225 832

(40,4%) 69 67
(49,3%) 18 31

(63,3%)

2009 23 944 12 668
(34,6%)

2 209 1 655
(42,8%) 1 069 951

(47,1%) 51 82
(61,7%) 17 43

(71,7%)

2010 23 032 15 152
(39,7%)

2 067 1 961
(48,7%) 867 1 048

(54,7%) 51 105
(67,3%) 16 61

(79,2%)
 ród o: Opracowanie na podstawie danych GUS [www.mi.gov.pl].

ród o: [Kokoszka 2011].

Rysunek 1. Pokrycie planami miejscowymi w latach 2004–2010
Figure 1. Local plans covering in the period 2004–2010
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1 – tzw.”17 zmian”, 2 – Bagry, 3 – Barycz, 4 – Bie czyce Plac Targowy, 5- Bonarka, 6 – Branice, 7 –
Branice Dwór, 8 – Browar Lubicz, 9 – Cmentarz Gr ba ów, 10 – Cmentarz Pr dnik Czerwony, 11 –
Cmentarz Pr dnik Czerwony c.d., 12 – Cracovia, 13 – Cystersów, 14 – Czy yny D bie, 15 – Dobro-
wolskiego, 16 – Dolina D ubni Krzes awice, 17 – Dolina D ubni Mogi a, 18 – Dolina D ubni Obszar
Sportu i Rekreacji, 19 – Dolina Pr dnika, 20 – Dolina Rudawy, 21 – Górka Narodowa Wschód, 22 –
Górka Narodowa Zachód, 23 – Gr ba ów Lubocza, 24 - Grzegorzewska, 25 – Hallera, 26 – III Kam-
pus UJ Wschód, 27 – Kampus UJ Zachód, 28 – Kliny Gadomskiego II, 29 – Kliny Po udnie, 30 – Ko-
cielniki, 31 – Krzemionki, 32 – Krzes awice, 33 – Las Wolski, 34 – linia tramwajowa Krowodrza

Górka – Górka Narodowa; 35 – Mogi a, 36 – My liwska, 37 – Obszar scale  Skotniki, 38 – Olsza, 39
– Opatkowice Pó noc, 40 – Opatkowice Wschód, 41 – Opatkowice Zachód, 42 – Osiedle okietka, 43
– Osiedle Przegorza y, 44 – Otoczenie Lasku Wolskiego, 45 – Pacho skiego, 46 – Park Aleksandry,
47 – Park Rzeczny Drwinka, 48 – Przegorza y Dolina Wis y, 49 – Przylasek Rusiecki, 50 – Pychowi-
ce, 51 – Rejon Fortu Ska a, 52 – Rejon Fortu Ska a II, 53 – Rejon ul. 8 Pu ku U anów, 54 – Rejon
Skotnickiej UP, 55 – Ruszcza, 56 – Rybitwy Pó noc, 57 – Salwator, 58 – Sidzina Po udnie, 59 – Si-
dzina Pó noc, 60 – Skotnicka Dzia owskiego, 61 – Stare Miasto, 62 – Stoja owskiego, 63 – Sudó
Dominika ski, 64 – Swoszowice Po udnie, 65 – Swoszowice Uzdrowisko, 66 – Swoszowice Wschód,
67 – Szczyg ów, 68 – Trasa Nowop aszowska, 69 – TS Wis a, 70 – Tyniec W ze  Sidzina, 71 – Ty-
niec Wschód, 72 – Uj cie Wilgi, 73 – Wadowicka Tischnera, 74 – Wadów W grzynowice, 75 – Wit-
kowice, 76 – Witkowice G ogowa, 77 - Witkowicka, 78 – Wróblowice, 79 – Wró enice, 80 – Wyci -
e, 81 – Wzgórze w. Bronis awy, 82 – Zab ocie, 83 – Zbydniowice, 84 – Zes awice.

ród o: [Kokoszka 2011].

Rysunek 2. Pokrycie planami miejscowymi miasta Krakowa
Figure 2. Local plans covering the city of Krakow
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Tylko w 2010 r. w Krakowie uchwalono kilkana cie planów miejscowych
o cznej powierzchni 4 040,3 ha, natomiast przesta y obowi zywa  plany miej-
scowe dla obszaru: P kowicka – Glogera oraz zmiana miejscowego planu szcze-
gó owego zagospodarowania przestrzennego osiedla Wróblowice o cznej po-
wierzchni 99,5ha.

Na dzie  31 grudnia 2010r. jedynie dzielnica I – Stare Miasto nie posia-
da a adnego planu miejscowego. Sytuacja uleg a zmianie w momencie wej cia
w ycie dnia 17 czerwca 2011 r. miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obszaru Stare Miasto.

Do ko ca wrze nia 2011 r. uchwalono osiem planów miejscowych o cz-
nej powierzchni 2 089,0 ha, dla Osiedla okietka, Przegorza y Dolina Wis y,
Rejonu Fortu Ska a II, obszaru Rybitwy Pó noc, Stare Miasto, Swoszowice
Uzdrowisko, Swoszowice Wschód oraz Wzgórze w. Bronis awy II. W tym te
roku do ko ca wrze nia utraci y moc prawn  dwa plany miejscowe o cznej
powierzchni 204, 4ha dla obszarów: Che m Zakamycze II oraz Ruczaj Zaborze.

rednia powierzchnia planu miejscowego w Krakowie na dzie  31 grudnia 2010
r. wynosi a 131,1ha. Jest to warto  wy sza ni  rednia powierzchnia planu dla
miast na prawach powiatu woj. ma opolskiego (89,9ha), oraz wy sza ni  dla
miast na prawach powiatu w uj ciu krajowym (64,8ha). Jest jednak ni sza ni
rednia warto  dla Polski (216,4ha) oraz woj. ma opolskiego (488,2ha). rednia

powierzchnia planu miejscowego w Krakowie dla planów uchwalonych
w 2010r. wynosi 212,6ha. Najwi ksz  powierzchni  ma plan miejscowy obszaru
Wadów – W grzynowice (709,2ha), najmniejsz  dla obszaru Otoczenie Lasu
Wolskiego (0,9ha) [www.planowanie.um.krakow.pl]. Na plany miejscowe
uchwalone w 2010 r. w Krakowie, zgodnie z danymi GUS [www.mi.gov.pl],
wydatkowano ok. 3,4 mln z . Wydatki te by y prawie dwukrotnie wi ksze ni
w 2009 r. (1,9 mln z ). Bior c pod uwag , e w 2010r. uchwalono plany o cz-
nej powierzchni 4 040,3ha, koszt sporz dzenia 1ha planu wyniós  rednio 841 z .
Przyjmuj c powy sz  warto  za wyj ciow  mo na stwierdzi , i  aby uzyska
stuprocentowe pokrycie planistyczne miasta Krakowa nale a oby na ten cel
przeznaczy  dodatkowo 19 mln z . redni koszt sporz dzenia 1ha planu miej-
scowego w 2010 r. w Krakowie by  ponad dwukrotnie wy szy ni  redni koszt
sporz dzenia 1ha planu miejscowego dla Polski oraz woj. ma opolskiego. red-
nia warto  kosztu sporz dzenia 1ha planu jest dla Krakowa wy sza ni  dla
miast na prawach powiatu woj. ma opolskiego, natomiast ni sza ni  rednia dla
miast na prawach powiatu w uj ciu ogólnokrajowym.

Na dzie  31 grudnia 2010 r. najwi cej terenów obj tych planami miejsco-
wymi przeznaczano pod tereny zieleni i wód (32,0%), kolejno na cele mieszka-
niowe (24,0%), rolnicze (21,0%), komunikacyjne (9,8%), us ugowe (8,6%),
techniczno – produkcyjne (3,7%), najmniej na cele zwi zane z realizacj  urz -
dze  infrastruktury technicznej (0,9%). W planach miejscowych Krakowa wy -
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szy ni  w woj. ma opolskim procentowy udzia  w powierzchni obj tej planami
posiadaj  funkcje: zieleni i wód, komunikacyjna, mieszkaniowa. W porównaniu
z danymi dla kraju wy szy odsetek powierzchni zajmuje w Krakowie funkcja
rolnicza.

Tabela 2. Struktura przeznaczenia terenów w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego w Krakowie wg stanu na 31 grudnia 2011 r.

Table 2. The structure of land use in local development plans in Krakow
as of December 31, 2011

Funkcje przeznaczenia terenów

w tym
M MW MJ

UP UK R TP ZW K ITWyszczególnienie

[%]

Dane
dla

gmin
[%]

POLSKA 29,4 4,3 25,2 3,2 9,3 19,8 9,7 17,0 9,0 2,6 83

Miasta na prawach powiatu 26,8 7,7 19,1 3,8 11,6 7,9 11,6 21,0 14,9 2,4 80

WOJ. MA OPOLSKIE 22,9 1,3 21,6 2,4 6,2 27,5 7,5 24,4 6,4 2,8 82

Miasta na prawach powiatu 24,5 2,8 21,6 2,0 7,7 13,3 11,4 30,0 10,0 1,2 100

Miasto Kraków 24,0 2,8 21,2 4,3 4,3 21,0 3,7 32,0 9,8 0,9 100
Funkcje: M – mieszkaniowa, MW – mieszkaniowa wielorodzinna, MJ – mieszkaniowa jednorodzinna, UP –
us ug publicznych, UK – us ug komercyjnych, R – rolnicza, TP – techniczno – produkcyjna, ZW – zieleni i
wód, K – komunikacyjna, IT – infrastruktury technicznej.

ród o: Opracowanie na podstawie danych GUS [www.mi.gov.pl].

SPORZ DZANE MIEJSCOWE PLANY
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na koniec 2010 r. w Krakowie w trakcie sporz dzania znajdowa o si  55
planów miejscowych (rys. 3) o cznej powierzchni 7 075,2ha. rednia po-
wierzchnia projektu planu wynosi a 128,6ha. Najwi ksz  powierzchni  charak-
teryzuje si  projekt planu miejscowego dla obszaru P aszów Rybitwy – 758,8ha,
najmniejsz  Zespó  sportowy na B oniach Krakowskich – 3,8ha. Na dzie
30 wrze nia 2011 r. w trakcie sporz dzania znajdowa o si  47 planów miejsco-
wych o cznej powierzchni 5 029ha [www.planowanie.um.krakow.pl].

Porównuj c pokrycie miasta Krakowa planami miejscowymi b d cymi w
trakcie sporz dzania z opracowaniami sporz dzanymi dla woj. ma opolskiego
oraz Polski w okresie 2004 – 2010, mo na stwierdzi , i  w Krakowie do 2007 r.
nast powa  dynamiczny wzrost pokrycia terenu planami miejscowymi (tab. 3),
przy malej cej tendencji w skali kraju oraz woj. ma opolskiego.
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ród o: [Kokoszka 2011].

Rysunek 3. Plany miejscowe w trakcie sporz dzania w Krakowie
Figure 3. Local plans covering the city of Krakow

1 – Bia e Morza, 2 – Bronowice Ma e Rondo Ofiar Katynia, 3 – Bronowice Ma e Tetmajera, 4 – Bul-
wary Wis y, 5 – Centrum Nowa Huta, 6 – Czy yny g, 7 – D bniki, 8 – II Kampus AGH, 9 – Kanto-
rowicka Nieby a, 10 – Kliny Zachód II, 11 – Krasickiego Orawska, 12 – uczanowice, 13 – M ynów-
ka Królewska, 14 – M ynówka Królewska Grottgera, 15 – M ynówka Królewska Zarzecze,
16 – M ynówka Królewska Zygmunta Starego, 17 – Mogilska Cha upnika, 18 – Nowa S awka Pó noc,
19 – Osiedle Oficerskie, 20 – Park Zakrzówek, 21 – Piastowska, 22 – P aszowska Krzywda, 23 – P a-
szów Rybitwy, 24 – Pr dnik Czerwony Pó noc, 25 – Pr dnik Czerwony Zachód, 26 – Prokocim Bie-
anowska, 27 – Rejon Cmentarza Podgórskiego, 28 – Rejon w. Jacka – Twardowskiego, 29 – Sale-

zja ska Zakrzówek, 30 – Stare Czy yny, 31 – Stare Podgórze Czy ówka, 32 – Stare Podgórze
Kalwaryjska, 33 – Stare Podgórze Krzemionki, 34 – Stare Podgórze Limanowskiego, 35 – Stare Pod-
górze Rondo Matecznego;36 – Stare Podgórze Wzgórze Lasoty, 37 –Tonie Park Rzeczny, 38 – Trasa
Zwierzyniecka II, 39 – Tyniec Osiedle, 40 – Tyniec Po udnie, 41 – Wielicka Wschód, 42 – Wola Ju-
stowska Modrzewiowa, 43 – Wola Justowska Sarnie Uroczysko, 44 – Zakrzówek, 45 – Zakrzówek
Zielna, 46 – Zespó  sportowy B onia Krakowskie, 47 – abiniec Po udnie.
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Tabela 3. Zestawienie liczby oraz powierzchni projektów planów miejscowych
w Krakowie

Table 3. Summary of the number and area of local plans in Krakow

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Liczba projektów
mpzp 34 69 61 62 83 68 52 55

Powierzchnia
projektów mpzp [ha] 3 344,7 9 538,4 9 931,3 11 278,5 17 746,1 13 271,7 10 786,7 7 075,2

ród o: Opracowanie na podstawie danych Biura Planowania Przestrzennego Urz du Miasta Krakowa
[www.planowanie.um.krakow.pl].

W ród planów znajduj cych si  w trakcie sporz dzania najwi kszy udzia
maj  plany, których czas sporz dzania wynosi do 2 lat – 63,8% ogó u sporz -
dzanych planów. Dla 17% czas sporz dzania wynosi od 4 do 5 lat. Natomiast
4 plany sporz dzane s  przez okres powy ej 5 lat. Najd u ej trwa sporz dzanie
planu miejscowego dla obszaru Zakrzówek (11 lat) [www.mi.gov.pl]. Analizuj c
okres 2003–2010 mo na zauwa y , i  najwi ksz  liczb  planów b d cych
w trakcie sporz dzania odnotowano w 2007r. (87), najmniej w 2003r. (34).

DECYZJE LOKALIZACYJNE

W 2010 r. Krakowie zosta o wydanych ok. 3,8tys. pozytywnych decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, podobnie jak w roku
poprzedzaj cym. Rozpatruj c okres 2004–2010 mo na zauwa y , e wzrost
wydanych pozytywnych decyzji nast powa  w latach: 2005 oraz 2007–2008
(rys. 4). Najwy szy wzrost liczby decyzji mia  miejsce w 2005 r. (o 30%), nato-
miast wyra ny spadek odnotowano w 2009r. (o 16%).

ród o: Opracowanie na podstawie danych GUS.

Rysunek 4. Liczba pozytywnych decyzji lokalizacyjnych wydanych w Krakowie
w latach 2004 – 2010. [www.mi.gov.pl] oraz Wydzia u Architektury i Urbanistyki

Urz du Miasta Krakowa [www.bip.krakow.pl].
Figure 4. Number of positive location decisions issued in Cracow

in the years 2004-2010.
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Najwi ksz  liczb  decyzji wydano w 2008r., najmniej w 2004 r. W Kra-
kowie g ówn  przyczyn  tendencji spadkowej wydawanych decyzji o warun-
kach zabudowy i zagospodarowania terenu w ostatnich latach jest wzrost pokry-
cia powierzchniowego planami miejscowymi. W 2010 r. w Krakowie wydano
512 pozytywnych decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Liczba ta wzros a w porównaniu do 2009r. o 38%. Wzrost liczby tych decyzji
mia  miejsce w latach: 2005, 2008 oraz 2010. Jedn  z przyczyn wzrostu liczby
wydawanych decyzji w 2008 r., by y inwestycje zwi zane organizacj  EURO
2012. Najwi cej decyzji wydano w 2008 r. (705), natomiast najmniej w 2009r.
(370). Najwi kszy udzia  decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu dotyczy  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (48,0%), kolejno za-
budowy us ugowej (12,7%), oraz zabudowy wielorodzinnej (7,6%).

PODSUMOWANIE

Kraków nale y do gmin, posiadaj cych studium uwarunkowa  i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego. Prace nad zmian  studium trwaj  od
2008 r. Obecnie obowi zuje studium uwarunkowa  i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Miasta Krakowa podj te uchwa  Nr XII/87/03 Rady Mia-
sta Krakowa z dnia 16 kwietnia 2003 r., zmienione uchwa  Nr XCIII/1256/10
Rady Miasta Krakowa z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany
Studium Uwarunkowa  i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
Krakowa w rejonie Sanktuarium Bo ego Mi osierdzia w agiewnikach oraz
przyj cia tekstu jednolitego Studium uwarunkowa  i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Miasta Krakowa wynikaj cego z tej zmiany Studium.
Zasadnicz  rol  krakowskiego studium jest gromadzenie oraz analizowanie da-
nych o mie cie, okre lenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu, ustalenie
wizji rozwoju miasta, kszta towanie polityki przestrzennej, a tak e zagwaranto-
wanie i kontrola spójno ci uchwalanych planów miejscowych. Na dzie  31
grudnia 2010 r. w Krakowie obowi zywa o 77 planów miejscowych, przy czy
na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym uchwalonych zosta o 61 planów (79,2%). Obowi zuj ce plany
miejscowe obejmuj  31,3% powierzchni miasta. W 2010r. pokrycie planistyczne
miasta Krakowa by o wy sze ni  rednie pokrycie planistyczne dla Polski
(26,4%), jednak dwukrotnie ni sze ni  pokrycie planistyczne woj. ma opolskie-
go (61,6%). rednia powierzchnia planu miejscowego Krakowa wynosi 131,1ha,
i jest to warto  wy sza w porównaniu z gminami tego samego typu w uj ciu
ogólnokrajowym (64,8ha) oraz w uj ciu woj. ma opolskiego (89,9ha). redni
koszt sporz dzenia 1 ha planu miejscowego w Krakowie (841z ) by  ni szy od
redniej warto ci sporz dzenia planu miejscowego dla Polski wynosz cej 913z .

Na dzie  31 grudnia 2010 r. w trakcie sporz dzania znajdowa o si  55 planów
miejscowych o cznej powierzchni 7 075,2ha (21,6%). Pokrycie projektami
planów jest na podobnym poziomie jak w woj. ma opolskim (18,3%) oraz pra-
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wie trzykrotnie wy sze w porównaniu ze redni  krajow  (7,8%). W 2010 r.
zosta o wydanych w Krakowie 3 864 decyzji o warunkach zabudowy oraz 512
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Od 2008 r. obser-
wuje si  sta y spadek liczby decyzji o warunkach zabudowy, co zwi zane jest m.
in. ze wzrostem pokrycia planistycznego. Lata 2007-2011 wskazuj  na stabilny
wzrost pokrycia planami miejscowymi powierzchni Krakowa. Zak adaj c wej-
cie w ycie wszystkich projektów planów znajduj cych si  w trakcie sporz -

dzania, pokrycie planistyczne przekroczy oby 50%. Pomimo statystycznie
wysokiego pokrycia powierzchniowego opracowaniami planistycznymi po-
wierzchni Krakowa, daje si  zauwa y  brak planu miejscowego, obejmuj cego
swoim zasi giem obszar ca ego miasta. W miejscach, w których brak jest miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego wydawane s  decyzje o wa-
runkach zabudowy i zagospodarowania terenu, niejednokrotnie w oparciu
o subiektywne oceny pracowników urz du. Zabudow  obejmowane s  coraz
wi ksze obszary zieleni miejskiej czy przestrzeni u yteczno ci publicznej, nie-
rzadko przy sprzeciwie mieszka ców. Sytuacja taka jest powodem swoistej nie-
stabilno ci planistycznej Krakowa.
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