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S t r e s z c z e n i e

W rozdziale zaprezentowano zagadnienia ochrony walo-
rów krajobrazowych zachodniej części Krakowa fragmen-
tu tzw. zachodniego klina zieleni. Omówiono miejscowe 
plany zagospodarowania przestrzennego opracowane dla 
tego terenu w latach 2004–2006, w których część zapisów 
została zaskarżona przez mieszkańców i uchylona decy-
zją sądu. Przedstawiono zasady tworzenia parku kulturo-
wego – jednej spośród czterech form ochrony zabytków. 
Park kulturowy – obszarowa forma ochrony zabytków – 
to novum, które w ustawodawstwie polskim funkcjonuje 
od 2003 r. Tu w zachodniej części Krakowa właśnie tę 
formę ochrony wprowadzono w celu zapewnienia zinte-
growanej ochrony wybitnych walorów krajobrazowych. 
Podjęto Uchwałę Rady Miasta o powołaniu Zwierzyniec-
kiego Parku Kulturowego (2006). Jednak uchwała ta po 
zaskarżeniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
również została uchylona, a pomimo odwołań decyzja 
w 2007 r. została utrzymana przez Najwyższy Sąd Admi-
nistracyjny. W pracy rozważano problemy ochrony zinte-
growanej, gdyż teren objęty jest również formą ochrony 
przyrody, jaką jest park krajobrazowy, oraz zagadnienia 
nasilającej się presji urbanizacyjnej na tereny o wysokich 
walorach krajobrazowych.

Słowa kluczowe: krajobraz, ochrona krajobrazu, walory krajo-
brazowe, planowanie przestrzenne, miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego 

A b s t r a c t

This paper presents the issues relating to the protection 
of landscape values of the west side of Kraków, the 
portion of the so-called western green edge. The 
author discusses Local Physical Plans prepared for 
that area for the period of 2004–2006. Some of the 
planning decisions were sued by the local residents 
and repealed by the court. The principles of Cultural 
Park development are presented. The Cultural Park is 
one of four forms of landmark protection. It concerns 
an area protection and it is a novelty in the Polish 
regulations, introduced in 2003. Here, in the western 
part of Kraków, that form of protection was selected 
to ensure integrated control of outstanding landscape 
values. The City Council approved the Resolution 
Regarding Establishment of the Zwierzyniecki Cultural 
Park in 2006. However, the Resolution was sued to the 
Regional Court of Administration and was fi rst repealed. 
Then, despite appeals, the Resolution was upheld by the 
Supreme Court of Administration in 2007. This paper 
discusses the integrated protection issues, as the area 
is also covered by the Landscape Park regulations, as 
well as the problems of increasing pressure of urban 
development on the areas representing high landscape 
values. 

Keywords: landscape, landscape protection, value of landscape, 
spatial planning, local land use plan
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Zachodnia część Krakowa, a szczególnie tzw. zielony 

klin mający początek na Błoniach to obszary szczególnie 
cenne dla miasta, o niezwykle wysokich walorach przyrod-
niczych i kulturowych, a z racji ukształtowania również wy-
jątkowo ważne krajobrazowo. Ekspozycja czynna i bierna, 
panoramy, ciągi widokowe, widoki, dominanty przybierają 
tu postaci modelowe. Obszar stanowi jeden z najbardziej 
atrakcyjnych terenów Krakowa również dla budownic-
twa, z tego właśnie powodu narażony jest na ogromną pre-
sję inwestycyjną. Chroniły go kolejne miejscowe plany za-
gospodarowania przestrzennego miasta Krakowa do końca 
2002 r., kiedy stracił ważność ostatni plan Krakowa obej-
mujący całe miasto (z 1994 r.), który realizował też strefy 
polityki przestrzennej zawierające regulacje dotyczące kra-
jobrazu oraz wartości przyrodniczych i kulturowych1. 

Od 1981 r.2 obszar chroniony jest jako element Zespołu 
Jurajskich Parków Krajobrazowych – Bielańsko Tyniec-
ki Park Krajobrazowy, dla którego powinien być – zgod-
nie z kolejnymi ustawami o ochronie przyrody (19913, 
2003) – sporządzony plan ochrony4. 

Od początku 2003 r. zaobserwowano tu ogromny na-
cisk inwestycyjny. Zagospodarowanie terenu odbywało 
się na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, a jedną 
spośród zasad, które należało spełnić była tzw. „zasada 
dobrego sąsiedztwa”5. Zasada ta opiera się na nawiązaniu 
w sposobie zagospodarowania do obiektów istniejących. 
Granice obszaru analizowanego wyznacza się w odległo-
ści nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działki 
objętej wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy, nie 

mniejszej jednak niż 50 metrów. Umożliwia to nie w peł-
ni kontrolowane rozprzestrzenianie się zabudowy, teren 
podlega więc tylko planom inwestora. Najwięcej wnio-
sków o decyzje o warunki zagospodarowania terenu doty-
czyło w Krakowie takich terenów, które powinny pozostać 
pod ochroną6. Stąd w Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego m. Krakowa (2003)7 za 
obszary najcenniejsze i najbardziej zagrożone urbanizacją 
uznano obszary wokół Wzgórza Bronisławy oraz Fortu 
Skała i dla nich w  2004 r. samorząd Krakowa podjął decy-
zję o sporządzeniu miejscowych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego8. 

Aby zachować te cenne dla miasta obszary przygoto-
wano cztery miejscowe plany zagospodarowania prze-
strzennego (2004, 2005, 20069). Miały one charakter 
ochronny i zabezpieczały tereny przed urbanizacją10. Dla-

tego też część zapisów została zaskarżona przez mieszkań-
ców, którzy czuli się ograniczeni w swoim prawie własno-
ści i uchylona decyzją sądu. Dla ochrony obszaru podjęto 
też Uchwałę Rady Miasta o powołaniu Zwierzynieckiego 
Parku Kulturowego (2006)11. Park kulturowy, jedna spo-
śród czterech form ochrony zabytków12, będąca kulturo-
wym odpowiednikiem przyrodniczej ochrony obszarowej 
to novum, które w ustawodawstwie polskim funkcjonuje 
od 2003 r. Jednak uchwała o powołaniu Zwierzynieckie-
go Parku po zaskarżeniu również została uchylona, a po 
odwołaniach ostatecznie uchylona przez Najwyższy Sąd 
Administracyjny (2007). Aktualnie przygotowywane są dla 
tych obszarów kolejne miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego13.

Rys. 1. Zachodni klin zieleni Krakowa na tle systemu parków rzecznych, za: Kompleksowy program rozwoju zieleni miejskiej dla 
Krakowa, autorzy: A. Böhm, K. Pawłowska, A. Zachariasz, Kraków 1996 [3]

Fig. 1. Western greenery wedge of Kraków on the background of the river park system, after: Kompleksowy program rozwoju zieleni 
miejskiej dla Krakowa by: A. Böhm, K. Pawłowska, A. Zachariasz, Kraków 1996 [3] 

KOMPLEKSOWY PROGRAM ROZWOJU ZIELENI MIEJSKIEJ DLA KRAKOWA
ZASADA KONCEPCJI – SCHEMAT
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To pokazuje jak trudno chronić walory krajobrazowe, 

które decydują o lokalnej tożsamości w skali miasta i są 
ważne w skali ponadlokalnej. Wyżej wspomniane dzia-
łania nie wystawiają najlepszej oceny polskiemu prawo-
dawstwu i egzekwowaniu zapisów ustawowych. Pokazują 
niespójność prawa, a analiza kolejno wydawanych i zmie-
nianych aktów prawnych ujawnia liberalizację przepisów. 
Częste ich zmiany nie służą też dobrze kolejno przygoto-
wywanym dokumentom, np. planom ochrony14. Świadczy 
to też o zbyt silnym statusie prawa własności, które przed-
kłada „wolność” podejmowania decyzji ponad interes do-
bra publicznego, jakim są walory krajobrazowe, nawet te 
unikatowe w skali krajowej.

2.5.1. Idea powołania w Krakowie Zwierzynieckiego 
Parku Kulturowego

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego m. Krakowa (2003) wskazano 9 obsza-
rów potencjalnych parków kulturowych, w tym m.in.:
– Park kulturowy „Wzgórze Świętej Bronisławy” – obej-

mujący okolice Kopca T. Kościuszki i Fortu Kościuszko, 
Alei Waszyngtona wraz z dziełami obronnymi przy ul. 
Hofmana/Spadzistej aż po osiedle na Salwatorze. Jest to 
okolica o wybitnych walorach widokowych, tradycyjne 
miejsce spacerów i wypoczynku mieszkańców Krakowa 
położone blisko centrum. Zabytkowe fortyfi kacje gru-
py warownej Fortu Kościuszko stanowią tu potencjalną 
możliwość lokalizacji usług turystycznych.

– Park kulturowy „Skała” – obejmujący część Lasku 
Wolskiego oraz teren na zachód od niego, z wybitnymi 
dziełami architektury obronnej: fortami Krępak, Ska-
ła i Olszanica oraz bateriami w Lesie Wolskim i przy 
klasztorze na Bielanach. Elementem obszaru aktywnej 
rekreacji mogą stać się adaptowane: Fort Olszanica (ho-
tel, kawiarnia, stadnina) i  Fort Krępak (kawiarnia).
Dnia 9 marca 2004 r. Rada Dzielnicy VII Miasta Kra-

kowa podjęła uchwałę nr XXII/195/2004 w sprawie wnio-
sku o utworzenie Zwierzynieckiego Parku Kulturowego 
w Krakowie. W piśmie Dzielnicy VII, Kurierze Zwierzy-
nieckim – wydanym w maju 2004 r. – pisano: „Trzeba 
działać szybko, gdyż nacisk inwestorów na tereny zielo-
ne i dotąd niezabudowane jest wielki i może całkowicie 
odmienić ich charakter.” Jako przykład podano głośne 
sprawy z zabudową terenów Strzelnicy Sportowej, Weso-
łej Polany czy toru saneczkowego z dużym kubaturowym 
zapleczem na eksponowanym krajobrazowo terenie u stóp 
Kopca Kościuszki15.

Park kulturowy jest to nowa w prawodawstwie pol-
skim forma ochrony zabytków wprowadzona przez Usta-
wę o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dn. 23 
lipca 2003 r. (Dz. U. 2003 Nr 162, poz. 1568 wg art. 16, 
pkt. 1-6 i 17, pkt. 1-2). Tworzy się go w celu ochrony kra-
jobrazu kulturowego oraz zachowania wyróżniających się 
krajobrazowo terenów z zabytkami nieruchomymi charak-
terystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej i osad-
niczej. Park kulturowy może utworzyć rada gminy na 
podstawie uchwały, po zasięgnięciu opinii wojewódzkie-
go konserwatora zabytków. Uchwała określa nazwę parku 

kulturowego, jego granice, sposób ochrony, a także zaka-
zy i ograniczenia. Prezydent miasta16, w uzgodnieniu z wo-
jewódzkim konserwatorem zabytków, sporządza plan 
ochrony parku kulturowego, który wymaga zatwierdzenia 
przez radę gminy17. Dla obszarów, na których utworzono 
park kulturowy obowiązkowo opracowuje się miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego. Na terenie parku 
kulturowego lub jego części mogą być ustanowione zaka-
zy i ograniczenia dotyczące:
– prowadzenia robót budowlanych oraz działalności prze-

mysłowej, rolniczej, hodowlanej, handlowej lub usługowej,
– zmiany sposobu korzystania z zabytków nieruchomych,
– umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamo-

wych i innych znaków niezwiązanych z ochroną parku 
kulturowego, z wyjątkiem znaków drogowych i znaków 
związanych z ochroną porządku i bezpieczeństwa pu-
blicznego,

– składowania lub magazynowania odpadów. Plan ochro-
ny dla parku kulturowego w przeciwieństwie do form 
ochrony przyrody – parku narodowego, rezerwatu przy-
rody i parku krajobrazowego, które również wymagają 
tego rodzaju dokumentu od 1991 r., nie posiada rozpo-
rządzenia wykonawczego. Przygotowano jednak Zasa-
dy tworzenia parku kulturowego, zarządzania nim oraz 
sporządzania planu ochrony19 przyjęte 6 października 
2005 r. przez Radę Ochrony Zabytków przy Ministrze 
Kultury20. 
Już w czasie, gdy podjęto przygotowanie koncepcji 

Zwierzynieckiego Parku Kulturowego protestowała część 
mieszkańców i właścicieli zlokalizowanych tam działek. 
Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad za-
bytkami (2003) ustanowienie parku oznaczało, że do czasu 
uchwalenia planów zagospodarowania nie będzie można 
wybudować na jego terenie żadnego nowego budynku. 
Można było jedynie dokonywać remontów domów po 
zgłoszeniu tego w Wydziale Architektury. 

2.5.2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzen-
nego dla tzw. zachodniego zielonego klina

Zanim podjęto decyzję o tworzeniu Zwierzynieckiego 
Parku Kulturowego opracowano dla tego terenu, zgod-
nie z zaleceniami Studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego (2003), cztery plany za-
gospodarowania przestrzennego – Salwator, rejon Fortu 
Skała, obszar Wzgórze Bronisławy, otoczenie Lasu Wol-
skiego. We wszystkich dążono do zahamowania procesów 
degradacji przestrzennej, a celem głównym była ochrona 
walorów kulturowych, które są elementem walorów krajo-
brazowych zdefi niowanych w Ustawie o ochronie przyro-
dy (2004). W ustawie (art. 5, pkt 23) walory krajobrazowe 
określono jako wartości ekologiczne, estetyczne lub kul-
turowe obszaru oraz związaną z nim rzeźbę terenu, two-
ry i składniki przyrody, ukształtowane przez siły przyrody 
lub działalność człowieka. Na terenie obszarów o wybit-
nych walorach krajobrazach wyraźnie widoczny jest pro-
blem tzw. chłonności środowiska naturalnego, krajobrazo-
wej, rekreacyjnej i turystycznej. Istotne staje się opracowa-
nie standardów użytkowania w ramach przygotowywania 
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planów zagospodarowania przestrzennego – jak widać 
po sprawach skierowanych do sądu – z punktu widzenia 
mieszkańców zbyt restrykcyjnych.

Dla tego obszaru opracowano cztery miejscowe pla-
ny zagospodarowania przestrzennego – Salwator (2004), 
Wzgórze św. Bronisławy (2005), Rejon fortu Skała (2005), 
Otoczenie Lasu Wolskiego (2006). Pierwszy przygotowa-
no w Instytucie Rozwoju Miast w Krakowie. Pozostałe trzy 
opracowano w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu 
Miasta Krakowa. Ze względu na rangę miejsca  szczególny 
nacisk położono w nich na ochronę walorów krajobrazo-
wych, a przede wszystkim na ochronę krajobrazu kulturo-
wego – przestrzeni historycznie ukształtowanej w wyniku 
działalności człowieka, zawierającej wytwory cywilizacji 
oraz elementy przyrodnicze21. Plany posiadają podobną 
konstrukcję i zapisy dotyczące m.in. stref czy przeznacze-
nia funkcjonalnego. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
obszaru „Wzgórze św. Bronisławy” – uchwała nr LXXXI-

V/833/05 Rady Miasta Krakowa z dn. 6 lipca 2005 r. 
Opracowaniem objęto teren o pow. ok. 264 ha. Jest to plan 
równoważenia rozwoju, obejmujący obszar o najwyższych 
wartościach przyrodniczych, kulturowych i krajobrazo-
wych w skali miasta, mający ważne znaczenie dla jego 
atrakcyjności. Na terenie występuje zróżnicowanie form 
przyrodniczych, m.in.: łąki, pastwiska, obszary rolne, zbio-
rowiska leśne22. Jest to również jeden z najbardziej cha-
rakterystycznych fragmentów sylwety miasta, z dwoma 
kopcami (Kościuszki i Piłsudskiego), widoczny z wielu 
punktów Krakowa. Pośród wielu cech unikatowych można 
również wymienić walory widokowe. Łąki i tereny zadrze-
wione opadające w kierunku południowym stanowią tło dla 
oglądanej stąd doliny Wisły i panoramy Beskidów, a nawet 
przy sprzyjającej pogodzie Tatr. Natomiast z północnych 
stoków, usytuowanych poniżej Sikornika, rozpościerają się 
widoki w kierunku zachodniej i północnej części miasta. 
Plan został nagrodzony najwyższą lokatą w VI edycji Kon-
kursu Europejskiej Rady Urbanistów (European Council of 

Rys. 2. Fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Wzgórze św. Bronisławy – rejon Kopca 
Tadeusza Kościuszki. Uwarunkowania – zagadnienia kulturowo-krajobrazowe wraz z legendą. Synteza Uwarunkowań na tle 

ortofotomapy. Ustalenia planu. Oprac. zespół planu Biura Planowania Przestrzennego UMK [3]

Fig. 2. A fragment of the Local Land Use Plan for the St. Bronisława Hill area close to the Tadeusz Kościuszko Mound. Local 
conditions: cultural and landscape issues, with the legend. Synthesis of the conditions on the background of the ortophotomap. Plan 

arrangements. Prepared by the Plan Team of the Spatial Planning Offi ce of the City of Kraków [3]
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Spatial Planners) w Sewilli w 2006 r. w kategorii planowa-
nie miejscowe.

W skład planu wchodzą tereny o różnym przeznaczeniu 
podstawowym i dopuszczalnym:
– tereny otwarte (ZO),
– tereny zieleni fortecznej (ZF),
– tereny zieleni ogrodowej (ZG),

– tereny leśne (ZL),
– teren leśny – rezerwat „Panieńskie Skały” (ZL/N),
– tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN),
– tereny zabudowy usługowej (U),
– teren zabudowy sakralnej (UPS),
– Teren Miejsca Pamięci Narodowej (UPK),
– tereny obiektów i urządzeń zaopatrzenia w wodę (IW),
– teren zamknięty (TZ),
– tereny tras komunikacyjnych i dróg publicznych (KD/X, 

KD/D, KD/L)23,
– teren parkingu (KP).

Wyznaczono:
– Strefę Ochrony i Kształtowania Wartości Przyrodni-

czych – określoną w celu zachowania, ochrony i kształ-
towania terenów o najwyższych i wysokich wartościach 
przyrodniczo-krajobrazowych,

– Strefę Ochrony i Kształtowania Wartości Kulturowych – 
określoną w celu zachowania, ochrony i kształtowania ze-
społów i obiektów reprezentujących wysokie walory kul-

turowe, w tym wpisanych do rejestru zabytków i umiesz-
czonych w ewidencji konserwatorskiej oraz dla integracji 
działań na rzecz ochrony i kształtowania wartości kultu-
rowych z działaniami na rzecz ochrony i kształtowania 
wartości środowiska przyrodniczego,

– Strefę Nadzoru Archeologicznego – określoną w celu 
ochrony dziedzictwa archeologicznego. Ponadto zazna-

czono stanowisko archeologiczne wpisane do rejestru 
zabytków archeologicznych i stanowiska ujęte w ewi-
dencji zabytków archeologicznych,

– przebieg głównych ścieżek rowerowych,
– granice rezerwatu przyrody „Panieńskie Skały”24.

W § 7 w części defi nicyjnej oprócz pojęć podstawo-
wych25 pojawiają się również parametry mające istotny 
wpływ na kształtowanie krajobrazu, takie jak:
– powierzchnia zabudowy,
– wskaźnik dopuszczalnej powierzchni zabudowy,
– wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej,
– wysokość względnej zabudowy,
– wysokość bezwzględnej zabudowy,
– strefa ograniczonego użytkowania. Dla kształtowania 

krajobrazu duże znaczenie mają też następujące zapisy: 
ogrodzenie pełne, w którym powierzchnia prześwitów 
widocznych z kierunku prostopadłego do elewacji ogro-
dzenia wynosi mniej niż 20%.

Rys. 3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Wzgórze św. Bronisławy”, uchwała nr LXXXIV/833/05 RM 
Krakowa z dn. 6 lipca 2005 r., opracowano w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa [1]

Fig. 3. Local Land Use Plan for the St. Bronisława Hill, Resolution No. LXXXIV/833/05 of the City Council of Kraków dated 6 July 
2005, prepared at the Spatial Planning Offi ce of the City of Kraków [1]
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– billboard – wielkopowierzchniowe urządzenie reklamo-

we wolno stojące, a także umieszczone na elementach 
konstrukcyjnych obiektu budowlanego lub ogrodzeniu. 
Ważnym elementem rysunku planu są też nieprzekra-
czalne linie zabudowy.
Ponadto wprowadzono następujące elementy informa-

cyjne planu, nie będące ustaleniami:
– punkty, ciągi i osie widokowe,
– obiekty ujęte w ewidencji konserwatorskiej,
– orientacyjny zasięg możliwych dolesień w terenach 

otwartych ZO,
– szpalery i aleje drzew.

W ustaleniach obowiązujących na całym obszarze pla-
nu (§ 10) zapisano zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego. Zakazano:
– lokalizacji i urządzania placów handlowych, składo-

wych, magazynowych,
– lokalizacji parkingów dla samochodów ciężarowych 

o masie całkowitej powyżej 3,5 t,
– lokalizacji obiektów tymczasowych,
– lokalizacji nowych pracowniczych ogrodów działkowych,
– budowy ogrodzeń o wys. powyżej 2,20 m i ogrodzeń 

pełnych od strony dróg, placów i innych miejsc publicz-
nych, a także innych miejsc określonych w ustaleniach 
planu dotyczących przeznaczeń terenu,

– lokalizacji reklam poza terenami zabudowanymi,
– lokalizacji urządzeń reklamowych w postaci tzw. billbo-

ardów,
– likwidacji i naruszania istniejącego drzewostanu26. Za-

kaz nie dotyczy cięć pielęgnacyjno-kompozycyjnych 
mających na celu ochronę i zachowanie widoków, pa-
noram oraz terenów zieleni fortecznej (ZF), a także re-
alizacji inwestycji drogowych i komunikacyjnych27. 
W terenach zabudowanych dopuszczono umieszczanie 
urządzeń reklamowych w postaci szyldów oraz tablic in-
formacyjnych, związanych bezpośrednio z działalnością 
prowadzoną w obrębie działki lub terenu inwestycji, wg 
zasad określonych w poszczególnych przeznaczeniach 
terenów. Na terenie obowiązuje ochrona kapliczek przy-
drożnych, krzyży oraz innych elementów historycznych 
małej architektury. 
Obszar planu tworzy jeden z najważniejszych fragmen-

tów sylwety miasta Krakowa. Na rysunku planu oznaczono 
najistotniejsze punkty, ciągi i osie widokowe jako elementy 
zagospodarowania przestrzennego. 

Wykluczono realizację przedsięwzięć mogących zna-
cząco oddziaływać na środowisko. W rozdziale III w § 15, 
§ 16 i § 17 określono ustalenia obowiązujące w granicach 
wydzielonych stref. Strefa Ochrony i Kształtowania Warto-
ści Przyrodniczych (§ 15) ustanowiona została w celu za-
bezpieczenia oraz zapewnienia równowagi przyrodniczej 
zbiorowisk roślinnych i zasobów przyrodniczych o war-
tościach wymagających ochrony przed przekształcenia-
mi i degradacją. Obejmuje:
– tereny lasów,
– tereny zbiorowisk nieleśnych o wysokich walorach śro-

dowiska przyrodniczego,
– tereny zbiorowisk nieleśnych stanowiące otulinę naj-

cenniejszych fragmentów obszaru. 

W granicach Strefy Ochrony i Kształtowania Wartości 
Przyrodniczych obowiązuje:
– zakaz lokalizacji nowych obiektów budowlanych, z wy-

jątkiem inwestycji dopuszczonych w poszczególnych 
przeznaczeniach terenów,

– zakaz lokalizacji nowych dróg, szlaków pieszych, rowe-
rowych i konnych poza istniejącymi ciągami (trasami 
spacerowymi, ścieżkami, drogami polnymi oraz leśny-
mi), z wyjątkiem ustaleń zawartych w poszczególnych 
przeznaczeniach terenu,

– zakaz składowania i magazynowania odpadów,
– zakaz dokonywania zmian w pokryciu naturalnym te-

renu, z wyjątkiem ustaleń zawartych w poszczególnych 
przeznaczeniach terenów,

– zakaz wprowadzania zmian w ukształtowaniu terenu 
z wyjątkiem nasypów i wykopów do 1 m powyżej i po-
niżej poziomu powierzchni terenu oraz inwestycji do-
puszczonych w poszczególnych przeznaczeniach tere-
nu i ustaleń zawartych w § 12 ust. l pkt 1,

– zakaz usuwania krzewów i drzew w obrębie skarp, 
z wyjątkiem dopuszczeń w granicach terenów zieleni 
fortecznej (ZF), terenów otwartych (ZO 2) i terenów le-
śnych (ZL 2). 
Strefa Ochrony i Kształtowania Wartości Kulturowych 

(§ 16) ustanowiona została w celu zachowania, ochro-
ny i racjonalnego zagospodarowania cennych obiektów, 
zespołów zabytkowych i założeń fortyfi kacyjnych Syste-
mu Twierdzy Kraków, wraz z ich najbliższym otoczeniem, 
a także historycznej struktury układów wiejskich, sieci 
drożnej i układów zieleni. W granicach Strefy ustala się:
– w przypadku wznoszenia budynków, budowli lub prze-

prowadzania robót budowlanych (prac konserwator-
skich, prac restauratorskich i badań architektonicznych) 
projekty tych obiektów lub zamierzeń inwestycyjnych 
oraz sposób prowadzenia robót budowlanych wymagają 
uzyskania pozytywnej opinii lub uzgodnienia właści-
wych służb konserwatorskich, w zakresie ich usytuowa-
nia, funkcji i formy, a także użytych materiałów,

– w przypadku zmiany obecnego użytkowania obiek-
tów i zespołów występujących w Strefi e wymaga to 
uzyskania pozytywnej opinii lub uzgodnienia właści-
wych służb konserwatorskich,

– w przypadku cięć zieleni na obszarach znajdujących się 
w Strefi e, działania te wymagają uzyskania pozytywnej 
opinii lub uzgodnienia właściwych służb konserwator-
skich.
W rozdziale IV omówiono szczegółowo przeznaczenie 

terenów i zasady ich zagospodarowania, które skonstru-
owane zostały tak, by nie naruszać walorów krajobrazo-
wych obszaru. 

W § 18 przedstawiono zapis dotyczący terenów otwar-
tych oznaczonych na rysunku planu (ZO l, ZO 2, ZO 3, ZO 
4), który później został zakwestionowany decyzją sądu. 
Podstawowym przeznaczeniem terenów są różnorodne 
formy zieleni niskiej oraz użytkowanie rolnicze gruntów 
w formie gruntów ornych, łąk i pastwisk, istniejące zadrze-
wienia i zakrzewienia śródpolne, a także zieleń o charak-
terze parkowym. W terenach otwartych obowiązuje zakaz 
zabudowy28, a jako przeznaczenie dopuszczalne przyjęto:
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– lokalizację niewyznaczonych na rysunku planu urzą-

dzonych ciągów pieszych i tras konnych, z dochowa-
niem zasady ich lokalizacji wyłącznie po linii przebiegu 
istniejących ścieżek i dróg polnych,

– lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury technicz-
nej o znaczeniu lokalnym, jeżeli nie ma innych tech-
nicznych możliwości przeprowadzenia ich w innym 

terenie – wymagane kablowanie linii. Dla całości te-
renów ustalono zakaz budowy pełnych ogrodzeń oraz 
ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m, a także zakaz 
wprowadzania zieleni wysokiej z wyjątkiem obszarów 
ZO 3 i ZO 4. Dodatkowe zapisy dotyczą ZO 3, gdzie 
ustala się dodatkowo możliwość dolesienia wzdłuż gra-
nicy terenu z Lasem Wolskim (o orientacyjnym zasięgu 
oznaczonym na rysunku planu) oraz ZO 4, gdzie ustala 
się dodatkowo możliwość użytkowania terenu pod upra-
wy sadownicze. 
Tereny zieleni fortecznej (ZF) to obszary, na których 

zlokalizowane są zabytki Twierdzy Kraków wraz z ziem-
nymi formami fortyfi kacji oraz zielenią forteczną (§ 19). 

Wyznaczono tereny zieleni ogrodowej (ZG), których 
podstawowym przeznaczeniem są uprawy ogrodowe i sa-
downicze (§ 22). 

Tereny zabudowy usługowej (U l, U 2, U 3) przezna-
czone są z kolei na inwestycje związane z działalnością 
usługową (§ 24). W przeznaczeniu dopuszczalnym przyjęto:
– zieleń urządzoną,
– obiekty małej architektury związane z przeznaczeniem 

terenu,

– lokalizację niewyznaczonych na rysunku planu dojść 
i podjazdów do budynków,

– lokalizację urządzeń komunikacji w postaci dojaz-
dów i zatok postojowych – wyłącznie dla obsługi tere-
nów, obiektów i urządzeń,

– urządzenia infrastruktury technicznej związane z ob-
sługą i zagospodarowaniem terenu. Dla tych terenów 

obowiązują szczegółowe warunki zagospodarowania. 
Wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nie może 
być niższy niż 70% powierzchni terenu inwestycji. Na 
terenie działki należy zlokalizować niezbędną dla obsłu-
gi obiektów liczbę miejsc postojowych. Dla nowych bu-
dynków wymagany jest horyzontalny kształt bryły (nie 
dopuszcza się, aby wysokość obiektu była większa od 
jego szerokości). 

W rozdziale V w § 31 przewidziano wysokość 
stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty z tytułu 
wzrostu wartości nieruchomości, w związku z uchwale-
niem planu. Dla terenów MN, U l, U 2, U 3, ZF wynosi 
ona 30%; dla ZO 2, ZL 2 – 10%; a dla pozostałych terenów 
– 0%.

● Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
obszaru „Otoczenie Lasu Wolskiego” – uchwała nr CVIII
/1090/06 RM Krakowa z dn. 26 kwietnia 2006 r. Powierzch-
nia obszaru objętego planem wynosi ok. 20 ha. Plan obej-
muje teren o wysokich walorach krajobrazowych i przy-
rodniczych. Jako cel podstawowy planu przyjęto ochronę 
przed niepożądaną urbanizacją środowiska przyrodniczego 

Rys. 4. Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obszaru „Wzgórze św. Bronisławy” 

– załącznik do uchwały nr LXXXIV/833/05 RM 
Krakowa z dn. 6 lipca 2005 r. – legenda [1]

Fig. 4. Local Land Use Plan for the St. Bronisława 
Hill, Enclosure to Resolution No. LXXXIV/833/05 
of the City Council of Kraków dated 6 July 2005 – 

Legend [1] 

Legenda obejmuje m.in.: 
Strefę Ochrony i Kształtowania Wartości Przyrodni-
czych, Strefę Ochrony i Kształtowania Wartości Kul-
turowych, Strefę Nadzoru Archeologicznego, granicę 
rezerwatu „Panieńskie Skały”, przebieg głównych 
ścieżek rowerowych, nieprzekraczalną linię zabudo-
wy.
Elementy informacyjne planu – obiekty wpisane do 
rejestru zabytków, obiekty ujęte w ewidencji konser-
watorskiej, granicę terenu objętego wpisem do reje-
stru zabytków, granicę terenu określonego w ewiden-
cji zabytków, szpalery i aleje drzew, kapliczki i krzyże 
przydrożne, pomniki przyrody, punkty widokowe, 
ciągi widokowe, osie widokowe, orientacyjny zasięg 
dolesień w terenach otwartych.
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bezpośredniego otoczenia Lasu Wolskiego, które stanowi 
ważny składnik systemu przyrodniczego miasta. Sposób 
zagospodarowania obszaru objętego planem, wchodzącego 
w skład Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych, jest 
też zgodny z zasadami zagospodarowania i użytkowania 
obszaru Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, 
które zostały określone w Rozporządzeniu nr 77/05 Wo-
jewody Małopolskiego z dn. 29 grudnia 2005 r.29 W § 6 
dokumentu wyodrębniono tylko 3 rodzaje przeznaczenia: 
tereny otwarte (ZO), tereny leśne (ZL), tereny zabudowy 
mieszkaniowej (MN) oraz przebieg głównych ścieżek ro-
werowych. Na rysunku planu, jako elementy informacyjne 
planu nie będące jego ustaleniami, oznaczono punkty i cią-
gi widokowe istotne dla ekspozycji krajobrazu.

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
określa § 10. W celu ochrony istniejących wartości urba-
nistycznych oraz prawidłowego kształtowania ładu prze-
strzennego w granicach obszaru objętego planem obowią-
zuje zakaz:
– lokalizacji: obiektów usługowych, w tym usług wbudo-

wanych,
– obiektów tymczasowych,
– rodzinnych ogrodów działkowych,
– reklam i urządzeń reklamowych. Od strony lasów miej-

skich wymagane min. 50% prześwitów w ogrodzeniach, 
rozmieszczonych równomiernie i rozumianych wg za-
sad zawartych w § 7 ust.1 pkt 10 (defi nicja – ogrodzenie 
pełne). Zabroniono także likwidacji i naruszania istnie-
jącego drzewostanu, z wyjątkiem wycinania pojedyn-
czych drzew z uwzględnieniem przepisów odrębnych. 
Zakaz nie dotyczy cięć pielęgnacyjno-kompozycyjnych, 
mających na celu ochronę i zachowanie widoków i pa-
noram oraz realizację inwestycji drogowych i komuni-
kacyjnych.
Zasadom ochrony i kształtowania krajobrazu w całości 

poświęcono § 11. W związku z ochroną wartości krajobra-
zowych na całym obszarze planu obowiązują następujące 
zasady:
– ochrona elementów środowiska naturalnego,
– szczególna ochrona i zakaz zabudowy oraz przesłania-

nia ciągów widokowych. Na rysunku planu oznaczono 
najistotniejsze punkty i ciągi widokowe jako elementy 
zagospodarowania przestrzennego.
Ochronę walorów krajobrazowych zabezpieczają też 

inne zapisy planu. Zasady ochrony i kształtowania środo-
wiska ujęto w § 12, a w zakresie zmian krajobrazu przed-
stawiono tam następujące zakazy:
– zakaz dokonywania zmian w pokryciu naturalnym te-

renu, z wyjątkiem ustaleń zawartych w poszczególnych 
przeznaczeniach terenów,

– zakaz wprowadzania zmian w ukształtowaniu terenu, 
z wyjątkiem nasypów i wykopów do 1 m powyżej i po-
niżej poziomu powierzchni terenu30,

– zakaz usuwania krzewów i drzew w obrębie skarp. Po-
dobnie w zakresie infrastruktury technicznej wg § 14, 
gdzie m.in. w przypadku sieci elektroenergetycznych 
i teletechnicznych ustala się nakaz realizowania ich jako 
kablowych (doziemnych) oraz wyklucza się możliwość 
przekraczania przeszkód terenowych (wąwozy, jary, 

skarpy) sieciami infrastruktury technicznej, za pomocą 
naziemnych przejść (estakady itp. rozwiązania).
W rozdziale III w § 15, § 16 i § 17 omówiono prze-

znaczenie terenów i zasady ich zagospodarowania, które 
tu obejmują tylko 3 zapisy – tereny: otwarte, leśne i zabu-
dowy mieszkaniowej. Analiza zapisów pokazuje, że celem 
nadrzędnym przy ich formułowaniu była ochrona walorów 
krajobrazowych.

W terenach ZO obowiązuje zakaz zabudowy oraz zakaz 
rozbudowy obiektów istniejących. Jako przeznaczenie do-
puszczalne przyjmuje się:
– lokalizację obiektów małej architektury z wyklucze-

niem śmietników,
– lokalizację, niewyznaczonych na rysunku planu, urzą-

dzonych ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, z za-
chowaniem zasady ich lokalizacji wyłącznie po linii 
przebiegu istniejących ścieżek i dróg polnych,

– lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury technicz-
nej o znaczeniu lokalnym, jeżeli nie ma innych technicz-
nych możliwości przeprowadzenia ich w innym terenie.
W terenach ZL obowiązuje zakaz zabudowy. Jako prze-

znaczenie dopuszczalne przyjmuje się analogiczne przy-
padki jak w terenach ZO.

Dla utrzymania wysokich standardów kształtowania zabu-
dowy dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
w układzie wolno stojącym (MN) sformułowano szczegółowe 
warunki zagospodarowania, m.in. na jednej działce budowlanej 
obowiązuje zasada lokalizacji jednego budynku mieszkalne-
go, a powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych 
nie może być mniejsza niż 450 m2. Dla nowych budynków 
wymagany jest horyzontalny kształt bryły (nie dopuszcza się, 
aby wysokość obiektu była większa od jego szerokości). Wy-
sokość względna nowych, przebudowywanych i rozbudowy-
wanych budynków mieszkalnych nie może przekraczać 9 m. 
Dachy nowo realizowanych i przebudowywanych budynków 
mieszkalnych należy kształtować jako symetryczne o kącie na-
chylenia połaci 30°–45°. Obowiązuje ograniczenie niwelacji 
terenu do niezbędnego minimum – ustala się wysokość wyko-
pów i nasypów nie większą niż 1,5 m od naturalnego poziomu 
terenu, a wysokość należy mierzyć od niwelety geodezyjnej 
przebiegającej przez środek rzutu projektowanego obiektu.

W rozdziale IV uwzględniono zmianę wartości ekono-
micznej przestrzeni będącej skutkiem planu. W § 18 zapi-
sano, że wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu 
opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związ-
ku z uchwaleniem planu, wynosi: 1) dla terenów MN 30%; 
2) dla terenów pozostałych 0%.

● Miejscowy plan zagospodarowania przestrzenne-
go osiedla Salwator, uchwała nr LV/531/04 RM Krako-
wa z dn. 8 września 2004 r.31 Powierzchnia obszaru ob-
jętego planem wynosi 54 ha. Teren opracowania w części 
znajduje się na obszarze Bielańsko-Tynieckiego Parku 
Krajobrazowego32. Podstawowym celem regulacji zawar-
tych w planie jest utrwalenie istniejącego charakteru os. 
Salwator i uporządkowanie jego przestrzeni publicznych. 
Zachowania i utrwalenia wymagają następujące cechy:
– willowy typ zabudowy mieszkalnej,
– układ urbanistyczny,
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– duży udział zieleni w formie ogrodów i terenów 
otwartych,

– atrakcyjność ekspozycji krajobrazowej (czynnej i biernej),
– historyczna wartość zabudowy i układu urbanistycznego,
– użytkowanie towarzyszące zabudowie mieszkalnej nie-

wywołujące uciążliwości i obniżenia standardu sąsiedz-
twa (pkt 2). Wszystkie przedsięwzięcia związane z użyt-
kowaniem przestrzeni os. Salwator, a stojące w sprzecz-
ności lub mogące naruszyć cechy charakterystyczne ob-
szaru (por. pkt 2), należy uznać za niezgodne z planem. 
Wyznaczono również elementy kompozycji przestrzen-

nej dla uściślenia ustaleń dotyczących przeznaczenia i wa-
runków zagospodarowania terenów: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy określające dopusz-

czalne położenie i wysokość nowych lub modernizo-
wanych budynków i innych obiektów kubaturowych, 

2) linie kształtowania wnętrza urbanistycznego placu Na 
Salwatorze wyznaczające przestrzeń, która stanowi tzw. 
ścianę wnętrza krajobrazowego i wymaga harmonijne-
go zakomponowania; w standardach zawarto również 
zasady kompozycji dla terenu,

3) pierzeje ulicy Księcia Józefa i ulicy Królowej Jadwi-
gi wyznaczające przestrzeń publiczną wymagającą 
ukształtowania w formie wnętrza urbanistycznego 

o charakterze miejskim, poprzez dochowanie następu-
jących warunków:
– zachowanie skali zabudowy (utrzymanie gabarytów 

wysokości, powierzchni zabudowy i podziałów),
– lokalizację wzdłuż ulic obiektów mieszkalnych 

i mieszkalno-usługowych usytuowanych frontem do 
ulicy wzdłuż istniejącej lub wyznaczonej w  planie 
linii zabudowy,

– zakaz lokalizacji wielkoprzestrzennych reklam (tzw. 
billboardów) na budynkach i ogrodzeniach,

– przewidywanie w zagospodarowaniu działek zieleni 
komponowanej wzdłuż ogrodzeń od strony ulicy,

– ujmowanie w projektach wszystkich obiektów i urzą-
dzeń zlokalizowanych przy ww. ulicach grafi cznych 
przedstawień zasad ich wkomponowania w pierze-
je na odcinku co najmniej 100 m (w szczególności: 
gabaryty, rytmika podziałów, materiały wykończe-
niowe, rodzaje nawierzchni, rodzaj zieleni, sposób 
oświetlenia, ogrodzenia, itp.),

– zachowanie istniejących obiektów i elementów ar-
chitektonicznych o wysokich walorach estetycz-
nych i stylowych, a modernizację i przekształcanie 
obiektów dysharmonijnych i zdegradowanych. 

Na rysunku planu, zgodnie z wymaganiami ustaw 
szczególnych, oznaczono granice ochrony konserwator-

Rys. 5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Otoczenie Lasu Wolskiego” – rysunek planu, uchwała 
nr CVIII/1090/06 RM Krakowa z dn. 26 kwietnia 2006 r., opracowano w Biurze Planowania Przestrzennego 

Urzędu Miasta Krakowa [1]

Fig. 5. Local Land Use Plan for the “Wolski Wood Surroundings”: Plan Drawing, Resolution No. CVIII/1090/06 of the City Council 
of Kraków dated 26 April 2006, prepared at the Spatial Planning Offi ce of the City of Kraków [1] 
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skiej, które wyznacza się dla obiektów wpisanych do reje-
stru zabytków, a dla obiektów wpisanych do rejestru obo-
wiązuje:
– zachowanie i konserwacja substancji zabytkowej,
– ochrona sieci drożnej, wielkości i kształtu działek, na 

której usytuowane są obiekty zabytkowe oraz zieleni,
– ochrona widoku na obiekty zabytkowe oraz harmonijne 

kształtowanie ich otoczenia,
– zakaz wznoszenia w sąsiedztwie obiektów zabytkowych 

zabudowy konkurencyjnej bądź dysharmonijnej,
– poprawa formy obiektów zabytkowych w przypadku ich 

przebudowy,
– wszelkie działania inwestycyjne w tym terenie podlega-

ją uzgodnieniom z Wojewódzkim Konserwatorem Za-
bytków.
Wzgórze św. Bronisławy jako teren szczególnie cenny 

objęto: 
1. Ochroną historycznego układu urbanistyczno-architek-

tonicznego w granicach wyznaczonych na rysunku pla-
nu, gdzie obowiązuje uzyskanie pozytywnych uzgod-
nień z organem właściwym w sprawach ochrony dóbr 
kultury dla wszelkich działań inwestycyjnych, w tym 
również lokalizacji i formy reklam.

2. Ochroną widokową wzgórza św. Bronisławy, w grani-
cach wyznaczonych na rysunku planu, gdzie obowią-
zuje uzyskanie pozytywnych uzgodnień z organem 
właściwym w sprawach ochrony zabytków dla wszel-
kich działań inwestycyjnych (w tym również lokaliza-
cji i formy reklam oraz formy ogrodzeń).

● Miejscowy plan zagospodarowania przestrzenne-
go obszaru „Rejon fortu Skała” – uchwała nr LXXXI-
V/833/05 Rady Miasta Krakowa z dn. 6 lipca 2005 r. 
Uchwała dotyczy obszaru obejmującego teren w rejonie 
Bielan, zawarty pomiędzy Lasem Wolskim a zachodnią 
granicą miasta. Powierzchnia obszaru objętego planem 
wynosi ok. 194 ha. Jest to plan równoważenia rozwoju, 
obejmujący obszar o najwyższych wartościach przyrod-
niczych, kulturowych i krajobrazowych w skali miasta, 
mający ważne znaczenie dla jakości przestrzennej miasta 
i jego atrakcyjności. Plan ma charakter ochronny.

W uzasadnieniu do podjęcia uchwały o przystąpieniu 
do planu pośród decydujących powodów podano ochronę 
przyrody na fragmencie zachodniego zielonego klina, a co 
za tym idzie ochronę terenów, które będą najtrudniejsze 
do obrony przed niepożądaną urbanizacją. Pośród innych 

Rys. 6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Salwator – rysunek planu, uchwała nr LV/531/04 RM Krakowa 
z  dn. 8 września 2004 r., opracowano w Instytucie Rozwoju Miast w Krakowie [1]

Fig. 6. Local Land Use Plan for the Salwator Estate: Plan Drawing, Resolution No. LV/531/04 of the City Council of Kraków
dated 8 September 2004, prepared at the Institute of Urban Development in Kraków [1]
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przyczyn przygotowania planu podano zagrożenie otuliny 
Lasu Wolskiego, stanowiącej formę przejściową między 
lasem a terenami zurbanizowanymi. Efektem urbanizacji 
i naporu inwestycyjnego na nie byłaby zmiana stosunków 
wodnych, nasilenie zjawiska wietrzenia gleby i pojawianie 
się osuwisk oraz degradacja najcenniejszych przyrodniczo 
obszarów miasta.

2.5.3. Decyzje o uchyleniu zapisów planów33

Wszelkie prace prowadzone przy sporządzaniu planu 
były utrudnione przez stosunki własnościowe. Na terenie 
Wzgórza św. Bronisławy własność prywatna obejmuje 40% 
gruntów, a w Forcie Skała 30%. Stąd wiele konfl iktów, któ-

re zrodziły się wskutek dużej powierzchni terenów o wyso-
kich wartościach krajobrazowych, wymagających ochrony. 
Do przyjętych rozwiązań wpłynęło ponad sto uwag. Wła-
dze miasta przy ich rozstrzygnięciu wykazały się zdecy-
dowaniem oraz konsekwencją i nie powiększono terenów 
budowlanych34. W związku z tym trzy opracowane dla te-
renu plany: Wzgórze św. Bronisławy (2005), Rejon fortu 
Skała (2005) i Otoczenie Lasu Wolskiego (2006) zostały 
zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, 
co pokazuje ogromną presję inwestorów na atrakcyjne te-
reny w mieście. Obawy, że ewentualne niekorzystne wyroki 
sądu spowodują zabudowę cennych terenów przyczyniły 
się do przyspieszenia działań samorządu na rzecz powoła-
nia Zwierzynieckiego Parku Kulturowego. Szczególną ini-

Rys. 7. Fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Rejon fortu Skała” – otoczenie fortu Krępak. 
Uwarunkowania – zagadnienia kulturowo-krajobrazowe. Synteza uwarunkowań na tle ortofotomapy. Ustalenia planu wraz z legendą. 

Oprac. zespół planu Biura Planowania Przestrzennego UMK [3]

Fig. 7. A fragment of the Local Land Use Plan for the Fort Skała Area: Fort Krępak surroundings. Local conditions: cultural and 
landscape issues. Synthesis of the conditions on the background of the ortophotomap. Plan arrangements, with the legend. Prepared 

by the Plan Team of the Spatial Planning Offi ce of the City of Kraków [3]
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cjatywą wykazała się Rada Dzielnicy VII Miasta Krakowa 
wspomagana przez komitety obywatelskie oraz środowiska 
naukowe35. Oprócz właścicieli nieruchomości ustalenia pla-
nów zaskarżył do sądu administracyjnego również Wojewo-
da Małopolski, co stało się już po opublikowaniu uchwał 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 
Skarga dotyczyła m.in. zapisów dla terenów otwartych. 

Historia kolejnych skarg i wyroków sądowych w sto-
sunku do poszczególnych planów przedstawia się na-
stępująco:

Rys. 8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon fortu Skała” – załącznik do uchwały nr LXXXIV/833/05 
RM Krakowa z dn. 6 lipca 2005 r., opracowano w Biurze Planowania Przestrzennego UMK [1]

Fig. 8. Local Land Use Plan for the Fort Skała Area: Enclosure to Resolution No. LXXXIV/833/05 of the City Council of Kraków 
dated 6 July 2005, prepared at the Spatial Planning Offi ce of the City of Kraków [1]
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● Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

obszaru Wzgórze św. Bronisławy – uchwała Rady Miasta 
Krakowa LXXXIV/833/05 z dn. 06 lipca 2005 r. ogłoszona 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego 
Nr 476, poz. 3528 z dn. 29 sierpnia 2005 r.36 Uchwała po 
zatwierdzeniu została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego. W rozstrzygnięciu nadzorczym z 17 
sierpnia 2005 r.37 Wojewoda Małopolski stwierdził nie-
ważność uchwały RMK z 6 lipca 2005 r. w sprawie miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
„Wzgórze św. Bronisławy” – w zakresie: konkretnych za-
pisów – § 8 ust. 2, § 18 ust. 3 w zakresie słów „za wyjąt-
kiem dopuszczeń określonych w § 18 ust. 8”38, § 20 ust. 
3 w zakresie słów „za wyjątkiem dopuszczeń określonych 
w § 20 ust. 7”39, § 20 ust. 740 oraz § 31 ust. 1 pkt 2 uchwa-
ły41. Wyrokiem z dnia 29 maja 2006 r. Wojewódzki Sąd Ad-
ministracyjny stwierdził nieważność uchwały w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obszaru „Wzgórze św. Bronisławy” w zakresie 
jej zapisów dotyczących „Terenów Otwartych ZO”.

W dniu 13 grudnia 2006 r. Naczelny Sąd Administra-
cyjny unieważnił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administra-
cyjnego z dnia 29 maja 2006 r. i skierował do ponownego 
rozpatrzenia przez WSA.

● Miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego obszaru „Otoczenie Lasu Wolskiego” – uchwała 
nr CVIII/1090/06 RM Krakowa z dn. 26 kwietnia 2006 r. 
Wojewódzki Sąd Administracyjny wyrokiem z dn. 16 mar-
ca 2007 r. stwierdził nieważność uchwały RM Krakowa 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego obszaru „Otoczenie Lasu Wolskiego”:
1) w zakresie treści: 

a)  § 6 ust. 1 pkt 3 lit. a, treść uchylonego przepisu – 
„Obowiązującymi elementami ustaleń planu wyzna-
czonymi na rysunku planu, stanowiącym załącznik 
nr l, są: ZO – tereny otwarte”,

b) § 7 ust. 1 pkt 11, treść uchylonego przepisu to de-
fi nicja – 11/las miejski – należy przez to rozumieć 
las stanowiący własność publiczną, traktowany jako 
przestrzeń publiczna o funkcji rekreacyjno-wypo-
czynkowej,

c)  § 10 pkt 6, w zakresie słowa „drogowych”, treść 
uchylonego przepisu – 6) likwidacji i naruszania 
istniejącego drzewostanu z wyjątkiem wycinania 
pojedynczych drzew z uwzględnieniem przepisów 
odrębnych. Zakaz nie dotyczy cięć pielęgnacyjno-
-kompozycyjnych mających na celu ochronę i zacho-
wanie widoków i panoram oraz realizacji inwestycji 
drogowych i komunikacyjnych,

d)  § 15, całość przeznaczenie na tereny otwarte – ZO, 
por. wyżej,

e)  § 16 ust. 4 pkt 2, treść uchylonego przepisu – „W te-
renach ZL obowiązuje zakaz zabudowy. 2) lokaliza-
cji urządzeń i sieci infrastruktury technicznej o zna-
czeniu lokalnym, jeżeli nie ma innych technicznych 
możliwości przeprowadzenia ich w innym terenie”.

2)  oraz rysunku planu w zakresie, w jakim odnoszą się do 
terenów otwartych oznaczonych symbolem ZO. Wyrok 
nie jest prawomocny.

● Miejscowy plan zagospodarowania przestrzenne-
go obszaru „Rejon fortu Skała” – uchwała Rady Mia-
sta Krakowa LXXXIV/846/05 z dnia 06.07.2005 r. nr 476, 
poz. 352942. W rozstrzygnięciu nadzorczym z 17.08.0543 
sprostowanym rozstrzygnięciem nadzorczym z 25.08.05 r.44, 
Wojewoda Małopolski stwierdził nieważność uchwały 
RMK z 06.07.05 r. w sprawie miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego obszaru „Rejon fortu Skała” 
– w zakresie § 6 ust. 1 pkt 4 lit. g, § 8 ust. 4, § 9, § 13 ust. 
2 pkt 1, § 24 ust. 1, 4, 7, 8 i 9, § 28 ust. 1 pkt 1 uchwały 
w zakresie tych obszarów, które na rysunku planu i w le-
gendzie rysunku planu zostały oznaczone symbolami „MN 
3” i „MN 4”.

Wyrokiem z dnia 17 marca 2008 r. Wojewódzki Sąd 
Administracyjny stwierdził nieważność uchwały nr 
LXXXIV/846/05 z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie uchwale-
nia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru „Rejon fortu Skała” w zakresie ustaleń i rysunku 
planu dotyczących „Terenów Otwartych ZO”. Wyrok nie 
jest prawomocny.

Jak widać przyczyny uchylania planów przez sąd do-
tyczą nie tylko spraw formalnych, ale również niejasności 
defi nicji, co sprzyja działaniom odwoławczym. 

2.5.4. Spór o defi nicje

W świetle przedstawionych uwarunkowań pojawia się 
oprócz niedoskonałości prawa – które choć chroni teren za 
pomocą kilku prawnych form, to jednak nie zabezpiecza 
w pełni walorów krajobrazowych – problem nazewnic-
twa i zapisów dla terenów o różnym przeznaczeniu podsta-
wowym i dopuszczalnym. Dotyczy to terenów otwartych. 
Jeśli jednym z powodów uchylenia miejscowego  planu-
zagospodarowania przestrzennego stały się niejasności 
zapisów i rozważania o charakterze defi nicyjnym45, to jest 
to powód, by próbować to zmienić. W uzasadnieniu zło-
żenia skargi przez Wojewodę Małopolskiego wyjaśniano, 
że funkcje pewnych obszarów nie zostały jasno określone. 
Użyto zapisu ZO – „tereny otwarte’’, który jest niejedno-
znaczny i jest to wymieszanie funkcji. Z planu wynika, że 
mogą to być zarówno tereny rolne, jak i leśne, a także „zie-
leń o charakterze parkowym”. Nie napisano jasno, jaką 
część terenu oznaczonego jako ZO zajmują np. tereny rol-
ne. Czyli mogą zajmować np. tylko 1%, a pozostała część 
to „zieleń o charakterze parkowym”46.

Spór bierze się z niezbyt dobrze utrwalonych w polskim 
prawodawstwie pojęć, do jakich należą m.in. tereny otwar-
te. W krajach anglosaskich funkcjonuje ono od XIX w., 
nawet w tytułach aktów prawnych np. w Anglii: Metropoli-
tan Open Spaces Act (1877) czy Open Spaces Act47 (1881). 
W Anglii w 1833 r. komisja – Select Committee on Public 
Walk and Places of Exercise prezentowała w Parlamencie 
raport, który omawiał problemy wynikłe z około 50-letniej 
urbanizacji i polecał tworzenie przestrzeni otwartych (open 
spaces) i rezerwy terenów dla rekreacji. Określenie „tereny 
otwarte” było o tyle ważne, że przedmiotem rozważań były 
nie tylko parki, ale również błonia (commons) oraz ogrody 
botaniczne, miejsca przechadzek, ścieżki spacerowe, cmen-
tarze, tereny sportów i ogrody towarzyszące instytucjom.
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podaje, że są to „niezagospodarowane lub w przeważają-
cej części niezagospodarowane tereny na obszarze miasta, 
które mają wartość dla tworzenia parków i terenów re-
kreacyjnych, dla ochrony terenów i zasobów naturalnych 
oraz z powodów historycznych i widokowych”48. Obecnie 
przypisywany mu jest większy zakres użytkowania terenu. 
Tereny otwarte są integralną częścią systemu przyrodni-
czego miasta, a rozważane w tej pracy są oceniane przede 
wszystkim w aspektach estetycznych zasad kształtowania 
fi zjonomii krajobrazu miasta i walorów krajobrazowych 
oraz zasad organizacji, urządzania i zarządzania miejskimi 
terenami zieleni49. Są też sytuacje, gdy tereny otwarte trak-
towane są równolegle z terenami zieleni, wtedy za przykła-
dy miejskich terenów otwartych uznawane są: parki, boiska, 
cmentarze, ogrody działkowe. Inne typologie uzależniają 
kategorie terenów otwartych od ich formy i charakteru, 
klasyfi kowane są wtedy jako place miejskie (hard) i tereny 
zieleni (soft)50.

Oparta na jednolitych wskaźnikach europejskich51 defi -
nicja określa publiczne tereny otwarte jako:
– parki publiczne, ogrody lub otwarte przestrzenie do wy-

łącznego użytku pieszych i rowerzystów, oprócz zielo-
nych wysepek drogowych i pasów zieleni rozdzielają-
cych kierunki ruchu, cmentarzy (chyba że administra-
cja lokalna uzna ich funkcję rekreacyjną lub znaczenie 
przyrodnicze, historyczne czy kulturalne),

– obiekty sportowe na wolnym powietrzu, na które jest 
wstęp wolny52,

– tereny prywatne (tereny rolnicze, prywatne parki), na 
które jest wstęp wolny53.
W ostatnim okresie w działaniach Rady Europy wyod-

rębnia się54 cztery rodzaje terenów otwartych: publiczne, 
półpubliczne, półprywatne i prywatne.

W Stanach Zjednoczonych uważa się określenie tereny 
otwarte za nieprecyzyjne i odnosi je do różnych rodzajów 
przestrzeni: publicznych, społecznych i prywatnych.

Publiczne tereny otwarte, powszechnie dostępne, stano-
wią własność państwową lub samorządową. Zarządzane są 
przez agencje publiczne dla korzyści każdego obywatela. 
Władze przyczyniają się do tworzenia różnej specyfi ki te-
renów otwartych, decydują o ich formie, np. o parametrach 
dróg i terenów pieszych pozostających w związku z prze-
strzeniami otaczającymi.

Półpubliczne społeczne tereny otwarte, o częściowo 
ograniczonym dostępie (czasami obarczone opłatami), są 
użytkowane przez grupę ludzi w jakiś sposób związanych 
ze sobą. Tereny wyposażane są w urządzenia rekreacyjne, 
a część z nich jest intensywnie zagospodarowana, np. pola 
golfowe. Są to też tereny placów miejskich, przestrze-
nie z zielenią towarzyszącą np. biurowcom, muzeom – tzw. 
corporation plaza.

Prywatne przestrzenie otwarte to: głównie przedogród-
ki i ogródki55.

Pojęcie tereny otwarte (open spaces) w literaturze 
polskiej nie doczekało się jednolitych zapisów praw-
nych i utrwalonych podręcznikowych opisów. Często ter-
min poprzedzany bywa określeniami: publiczne, miejskie 
czy prywatne. Tereny otwarte opisywane są m.in. jako: 

obszary niezabudowane służące takim funkcjom, jak np.: 
gospodarka rolna i leśna, które przyczyniają się do tworze-
nia dobrych warunków zdrowotnych, w szczególności po-
prawy czystości powietrza; tworzą korzystne warunki kon-
taktu ze środowiskiem naturalnym (mniej i bardziej prze-
kształconym); umożliwiają wypoczynek aktywny i bierny. 
Różnorodne walory terenów otwartych (przyrodnicze, kra-
jobrazowe) stwarzają szansę dla rozwoju turystyki56. 

Przegląd defi nicji dotyczących krajobrazu – jego wa-
lorów i kształtowania – stosowanych w prawodawstwie 
polskim pozostawia duży niedosyt57. Pokazuje rozrzuce-
nie defi nicji w różnych ustawach, niepełne zapisy, czasa-
mi brak sformułowań, co utrudnia formułowanie ustaleń 
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzenne-
go58. Być może wobec coraz częściej pojawiających się 
w  tych planach nowych zapisów dotyczących szczególnie 
kształtowania tzw. terenów zieleni należy stworzyć słow-
nik podstawowych defi nicji i zapisów dopuszczalnych, 
a wśród nich na pewno powinno znaleźć się określenie te-
reny otwarte.

2.5.5. Zwierzyniecki Park Kulturowy – plan 
ochrony i uchylenie decyzji o utworzeniu parku

Rada Miasta Krakowa uchwałą nr CXIV/1174/06 z dn. 
5 lipca 2006 r. utworzyła park kulturowy pod nazwą „Zwie-
rzyniecki Park Kulturowy”, na podstawie art. 16 i art. 17 
ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zmia-
nami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dn. 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 Nr 142, poz. 
1591 z późn. zmianami) .

Obszar planowanego Zwierzynieckiego Parku Kulturo-
wego o pow. 1107 ha obejmuje wzgórza bł. Bronisławy, 
Sikornika i Lasu Wolskiego, stanowiące tereny o najcen-
niejszych w granicach Krakowa walorach krajobrazowych, 
przyrodniczych, historycznych, zabytkowych i kulturo-
wych. W celu zapewnienia zintegrowanej ochrony wybit-
nych walorów krajobrazowych Zwierzynieckiego Parku 
Kulturowego ustalono konieczność zachowania i ekspo-
zycji następujących elementów krajobrazu i dziedzictwa 
kulturowego:
– zabytków i zespołów zabytkowych, a w szczególności: 

architektury i budownictwa, zespołów fortyfi kacji, ka-
pliczek, fi gur i krzyży przydrożnych, innych elementów 
małej architektury, stanowisk archeologicznych oraz 
dóbr kultury współczesnej,

– historycznych ciągów pieszych, dróg fortecznych oraz 
układu urbanistycznego dawnego osiedla urzędniczego 
Salwator,

– miejsc pamięci narodowej,
– niematerialnych wartości kulturowych,
– Lasu Wolskiego i jego otuliny, zespołów zieleni natural-

nej i komponowanej, otwartych łąk i pól, stanowiących 
miejsca ekspozycji panoram i punktów widokowych, 
a także innych terenów rolniczych,

– rezerwatów i pomników przyrody zlokalizowanych na 
terenie.
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Uchwała o utworzeniu Parku wprowadziła na jego te-

renie zakaz:
1)  wykonywania robót budowlanych, o których mowa 

w art. 29, ust. 1 pkt 1, 2, 12, ust. 2 pkt 6, 15, 16 usta-
wy z dn. 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, 

2)  prowadzenia działalności przemysłowej,
3)  prowadzenia działalności handlowej i usługowej, wy-

magających lokalizacji urządzania placów handlowych, 
składowych i magazynowych,

4)  umieszczania ogłoszeń reklamowych,
5)  umieszczania tablic, napisów i innych informacji, nie-

związanych z ochroną i działalnością Parku, Fundacji 
Miejski Park i Ogród Zoologiczny, instytucji naukowo-
-badawczych oraz użytkowników obiektów zabytko-
wych, znajdujących się na terenie Parku,

6)  składowania i magazynowania odpadów poza pojem-
nikami przeznaczonymi do gromadzenia bieżących od-
padów,

7)  lokalizacji parkingów dla samochodów ciężaro-
wych o masie całkowitej powyżej 3,5 t.
Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie dóbr kultu-

ry i opiece nad zabytkami (2003) dla terenów powołanego 
Zwierzynieckiego Parku Kulturowego opracowano w koń-
cu 2006 r. projekt planu ochrony59. Projekt planu ochrony 
Parku przygotowany w krakowskim Regionalnym Ośrodku 
Badań i Dokumentacji Zabytków wskazuje zasady ochro-
ny i udostępniania jego terenów oraz sposoby i tryb wpro-
wadzania przyjętych w nim ustaleń ochronnych. 

Projekt planu ochrony przygotowany został zgod-
nie z zaleceniami zawartymi w Zasadach tworzenia i za-
rządzania dla parków kulturowych oraz sporządzania pla-
nów ich ochrony60 i obejmuje trzy fazy: diagnozę, prognozę 
oraz ustalenia i wytyczne. 

W skład diagnozy wchodzą: 
– identyfi kacja cech reprezentatywnych i charakterystycz-

nych zachowanego krajobrazu kulturowego,
– rejestracja zasobu krajobrazu i procesów w nim zacho-

dzących,
– waloryzacja cech i procesów przemian krajobrazu.

W ramach prognozy opracowano analizę mocnych i sła-
bych stron, szans i zagrożeń oraz strefowanie obszaru. 
Ustalenia i wytyczne obejmują: 
– potwierdzenie granic przyjętych w uchwale o utworze-

niu Parku oraz propozycje ich korekt,
– kierunki i zakresy działań we wskazanych strefach róż-

nych polityk ochrony i udostępniania,
– wytyczne szczegółowe dla zarządzania i sporządzania 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Integralną częścią projektu są trzy rysunki pokazujące:

1)  uwarunkowania kulturowe, przyrodnicze, krajobrazo-
we i turystyczne,

2)  uwarunkowania planistyczne,
3)  strefowanie ochronne, zrównoważone użytkowanie, 

polityka udostępniania i zagospodarowania.
Obszar objęty granicami Parku jest unikatowy w skali 

miasta i kraju. Nasycenie występujących tu stanowisk ar-
cheologicznych potwierdza wczesne osadnictwo na tym 
terenie, do rejestru zabytków wpisano 18 obiektów i ich 
zespołów, zaś do gminnej ewidencji zabytków 29. Obiekty 

te obejmują przedział czasowy od wieku X aż do 2 poł. lat 
30. XX w.

W ramach terenu Zwierzynieckiego Parku Kulturowe-
go wyodrębniono 61 jednostek krajobrazowych. Jednost-
ki te mają stanowić podstawę dla bieżących prac służb 
konserwatorskich oraz są materiałem pomocniczym przy 
opracowaniu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla tego obszaru. Zgodnie z przyjętymi w meto-
dzie JARK-WAK61 kryteriami wieloaspektowa waloryzacja 
zasobów krajobrazowych i widokowych Parku objęła wy-
różnienie jednostek krajobrazowych oraz występujących 
w nich elementów oraz zespołów kulturowych i przyrodni-
czych o cechach unikatowych, harmonijnych, zagrożonych 
(przekształcanych), dysharmonijnych i zdewastowanych.

W projekcie planu wyznaczony został dla obszaru 
Parku system, złożony z dwóch stref ochrony konserwa-
torskiej (wzmożonej i czynnej) oraz trzech stref ochrony 
krajobrazowej (wzmożonej i czynnej oraz kształtowania 
ekspozycji i ochrony elementów). 

● Strefa I ochrony konserwatorskiej wzmożonej – 
obejmuje obiekty i obszary o dominacji elementów histo-
rycznych, budowli zabytkowych, zieleni komponowanej 
oraz ich otoczenie. Dotyczy obiektów i obszarów o za-
chowanej, czytelnej formie i treści kulturowej, wymagają-
cych zabiegów konserwatorskich, zachowania, utrwalenia, 
ewentualnie korekty warunków eksponowania lub dopeł-
nienia w drodze rekompozycji. Wszelkie działania należy 
podporządkować tu zachowaniu, utrwaleniu i wyekspono-
waniu walorów historycznych, artystycznych, kompozy-
cyjnych i krajobrazowych obiektów i obszarów. 

● Strefa II ochrony konserwatorskiej czynnej – 
obejmuje obiekty i obszary o istotnych wartościach histo-
rycznych, zabytkowych, kompozycyjnych współistnieją-
ce z elementami infrastruktury współczesnej lub dyshar-
monijnie przekształconymi oraz ich otoczenie. Dotyczy 
obiektów i obszarów o zaburzonej formie lub treści kul-
turowej, wymagających rewaloryzacji, rekompozycji bądź 
integracji oraz zabiegów konserwatorskich dla zachowa-
nia i wyeksponowania walorów. Wszelkie działania należy 
podporządkować tu przywróceniu, zachowaniu, utrwale-
niu i wyeksponowaniu walorów historycznych, artystycz-
nych, kompozycyjnych i krajobrazowych obiektów i ob-
szarów. 

● Strefa III ochrony krajobrazowej wzmożonej – 
obejmuje obszary o przewadze walorów naturalnych, wi-
dokowych, przyrodniczych nad kulturowymi. Dotyczy ob-
szarów o kluczowym znaczeniu dla zachowania walorów 
widokowych terenu Parku oraz roli w panoramie Krakowa, 
wymagających zabiegów pielęgnacyjnych i uprawy (w za-
kresie pielęgnacji zieleni, gospodarki leśnej lub rolnej) 
dla zachowania i wyeksponowania ich walorów. Wszelkie 
działania należy podporządkować tu przywróceniu, za-
chowaniu, utrwaleniu i wyeksponowaniu walorów krajo-
brazowo-przyrodniczych, zgodnie z pragmatyką ochrony 
przyrody. W obszarach leśnych gospodarka ochronna pro-
wadzona winna być zgodnie z operatami leśnymi MPiOZ 
„LKK”. W obszarach rolnych zakłada się utrzymanie funk-
cji upraw, łąk kośnych, obszarów wypasowych, bez możli-
wości rozbudowy obiektów kubaturowych. Wprowadzanie 
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na tereny strefy infrastruktury technicznej, w tym obiektów 
kubaturowych, musi być poprzedzone opracowaniem stu-
dium widokowego i analizy w zakresie oddziaływania na 
środowisko.

● Strefa IV ochrony krajobrazowej czynnej – obej-
muje obszary, w których niezbędna jest aktywność w za-
kresie kompozycji krajobrazowej. Są to obszary o przewa-
dze walorów naturalnych, widokowych, przyrodniczych 
nad kulturowymi, zdewastowane, zagospodarowane dys-
harmonijnie bądź wymagające rekultywacji. Tereny mają 
jednak kluczowe znaczenie dla zachowania walorów wido-
kowych Parku oraz roli terenu w panoramie Krakowa. Ob-
szar wymaga rekompozycji, renaturalizacji i kształtowania 
(w  zakresie pielęgnacji zieleni, gospodarki leśnej lub rol-
nej) dla odtworzenia, utrwalenia i wyeksponowania walo-
rów. W strefi e obowiązują zalecenia wskazane dla strefy 
ochrony krajobrazowej wzmożonej.

● Strefa V kształtowania ekspozycji i ochrony ele-
mentów – obejmuje obiekty i obszary, w których przeważa 
współczesne zainwestowanie terenu, a mimo to zachowu-
ją one istotne wartości historyczne lub rolę w krajobrazie. 
Dotyczy obiektów i obszarów intensywnie użytkowanych, 
w których dopuszcza się dotychczasowy sposób użytko-
wania, bez możliwości intensyfi kacji, przy docelowym 
założeniu korekt formy i kompozycji zainwestowania. 
Wszelkie działania należy tu podporządkować zakazowi 

intensyfi kacji zagospodarowania, przy dopuszczeniu wy-
miany substancji i zaleceniu korekt formy obiektów, przy-
wróceniu i wyeksponowaniu walorów historycznych, arty-
stycznych, kompozycyjnych i krajobrazowych obszarów. 
Działania sanacyjne należy poprzedzać opracowaniem do-
kumentacji projektowej, która powinna być zaopiniowana 
przez WKZ. 

Sporządzono także wytyczne szczegółowe dla jed-
nostek krajobrazowych, zespołów i obiektów. Wytyczne 
szczegółowe dla jednostek krajobrazowych obejmują: 
1) charakterystykę jednostki; 2) jej waloryzację konserwa-
torską; 3) wnioski i zalecenia dla przyszłych opracowań 
planistycznych; 4) wnioski do zarządzania Parkiem.

Uchwała o powołaniu Parku spotkała się z silnymi 
protestami społecznymi, które wynikają z obaw właści-
cieli o prawa do inwestowania na terenie, w szczególności 
zakazu zabudowy oraz spadkiem wartości ziemi62. Prote-
sty te są również skutkiem braku wystarczającej informa-
cji o istocie i zasadach tworzenia i funkcjonowania Parku. 
Sprzeciw mieszkańców wyraził się w zaskarżeniu uchwały 
do sądu. Wojewódzki Sąd Administracyjny po wnioskach 
kilku mieszkańców Woli Justowskiej unieważnił z po-
wodów formalnych w maju 2007 r. ustawę o utworzeniu 
Zwierzynieckiego Parku Kulturowego. Władze miejskie 
odwołały się od tej decyzji, kierując do Najwyższego Sądu 
Administracyjnego skargę kasacyjną i sprawa była ponow-

Rys. 10. Plan ochrony Zwierzynieckiego Parku Kulturowego – treść legendy [za:] Zwierzyniecki Park Kulturowy w Krakowie – 
autorzy: A. Siwek, Z. Myczkowski, O. Dyba, S. Kołodziejski, A. Laskowski, R. Marcinek, współpraca: N. Jakubas, konsultacje 

naukowe: A. Skrzyńska, J. Środulska-Wielgus, K. Wielgus [5]

Fig. 10. Protection Plan for the Zwierzyniecki Cultural Park: legend contents [quoted from:] Zwierzyniecki Cultural Park in Kraków; 
Authors: A. Siwek, Z. Myczkowski, O. Dyba, S. Kołodziejski, A. Laskowski, R. Marcinek; Assistant: N. Jakubas; Scientifi c 

Consultants: A. Skrzyńska, J. Środulska-Wielgus, K. Wielgus [5]
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nie rozpatrywana63. Decyzja ta grozi zniszczeniem walo-
rów krajobrazowych miejsca wyjątkowego dla Krakowa 
oraz okrawaniem i dewastacją najcenniejszych terenów 
zieleni w Krakowie64. Miasto przystąpiło do opracowania 
nowych planów dla tego obszaru.

Decyzją Naczelnego Sądu Administracyjnego z dn. 7 
grudnia 2007 r. odrzucono odwołanie Rady Miasta Krako-
wa z dn. 3 kwietnia 2007 r. w kwestii utworzenia Zwierzy-
nieckiego Parku Kulturowego, utrzymując decyzję Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego o nieważności zaskar-
żonej uchwały Rady Miasta Krakowa z dn. 6 lipca 2006 r. 
Sąd I instancji uznał, że Rada Miasta Krakowa naruszyła 
kompetencje do utworzenia Zwierzynieckiego Parku Kul-
turowego wynikające z art. 18 i art. 17 ustawy z dn. 23 
lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami65. 
Uznano, że ustanowienie parku kulturowego nie może być 
sprowadzone do sformułowania na terenie parku określo-
nych zakazów i ograniczeń, lecz że uchwała w tej ustawie 
powinna mieć pozytywną treść. W uchwale zaś Rada wpro-
wadziła zakazy i nakazy niezależnie od tego, czy są one 
adekwatne i niezbędne dla „sposobu ochrony” wartości, 
dla których Park ten został utworzony. Sąd I instancji pod-
trzymał również opinię, że Rada przekroczyła swoje kom-
petencje, wprowadzając w § 3 pkt 7 uchwały zakaz ruchu 
samochodów ciężarowych o masie całkowitej powyżej 
3,5 t – zaś art. 17. ust. 1 ustawy nie przewiduje wprowa-
dzenia tego rodzaju zakazu. Za wadliwy uznano też sposób 
wprowadzenia granicy parku przedstawionej na zał. nr 1 do 
ustawy. Uzasadniono, że przy relatywnie małej skali mapy 
stanowiącej załącznik do uchwały oraz pokaźnej grubości 
kreski, wyznaczenie granic zgodnie z treścią uchwały nie 
jest możliwe.

Sąd dostrzegł ponadto wiele uchybień proceduralnych 
wynikających m.in. ze Statutu Miasta Krakowa dotyczą-

cych trybu informacji o miejscu, terminie i przedmiocie 
obrad Rady Miasta, o posiedzeniu jej komisji oraz try-
bie i terminie przekazania dokumentów radnym. W decy-
zji Najwyższego Sądu Administracyjnego podtrzymano te 
zapisy, uzasadniając: „uchwała rady gminy, tworząca park 
kulturowy winna określać dokładnie granice parku, sposób 
jego ochrony, a także zakazy i ograniczenia, ale tylko takie, 
które zostały enumeratywnie określone w ustawie. Jeżeli 
zatem Rada Miasta Krakowa w zaskarżonej uchwale nie 
określiła dokładnie tych granic (pokaźna grubość kreski 
wyznaczającej granicę parku przy relatywnie małej skali 
planu), nie określiła sposobu ochrony parku, koncentrując 
się na nakazach i ograniczeniach, nadto wychodzących 
poza ich wyczerpujący katalog, określony w art. 17. ust. 
1. ustawy, to były podstawy ku temu, aby przyjąć, ze plan 
ustanowiony zaskarżoną uchwałą Rady Miasta Krakowa 
jest prawnie wadliwy, istotnie narusza prawo i jako taki nie 
może ostać się w obrocie prawnym”66.

Problem ochrony terenów o tak wysokich walorach kra-
jobrazowych wymaga uwzględnienia wielu procedur i jak wi-
dać sięgnięto tu po cały dostępny w polskim prawodawstwie 
zestaw form ochrony – rejestr zabytków, ewidencja konserwa-
torska, stanowiska archeologiczne, zapisy w Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, formy 
ochrony na mocy ustaw: o ochronie przyrody (2004) i ochronie 
zabytków (2003) – park krajobrazowy i park kulturowy oraz 
związane z nimi obligatoryjnie plany ochrony67 i miejscowe 
plany zagospodarowania przestrzennego. Być może nie w pełni 
wykorzystano możliwość dialogu z mieszkańcami i partycypa-
cji społecznej. Może miasto powinno być lepiej przygotowane 
od strony fi nansowej i mieć możliwość wymiany działek lub 
tworzenia lepszych rekompensat fi nansowych, ale z kolei nie 
jest znany w pełni rozmiar życzeń i żądań oraz ich konsekwen-
cje fi nansowe i ekonomiczne w skali ogólnomiejskiej.

Rys. 12. Zwierzyniecki Park Kulturowy – granice; załącznik grafi czny nr 1 do uchwały Rady Miasta Krakowa nr 
CXIV/1174/06 z dn. 5 lipca 2006 r. o utworzeniu parku kulturowego pod nazwą „Zwierzyniecki Park Kulturowy” [1]

Fig. 12. Zwierzyniecki Cultural Park – boundaries; Graphic Enclosure No. 1 to Resolution No. CXIV/1174/06 of the City Council of 
Kraków dated 5 July 2006 r. regarding the creation of the Zwierzyniecki Cultural Park [1]
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Obecnie (czerwiec 2008) trwają równolegle prace nad 

opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru uchylonego Zwierzynieckiego 
Parku Kulturowego oraz prace nad aktualizacją Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego m. Krakowa. Pozostaje mieć nadzieję, że studium 
utrzyma wskazania do wykonania tych planów. Jeśli tak się 
nie stanie i plany nie zostaną uchwalone, pozostaje tryb bez 
planu, czyli wydawanie pozwolenia na budowę na podsta-
wie decyzji o warunkach zabudowy, a co za tym idzie tzw. 
zasady dobrego sąsiedztwa. Czas pokaże czy w konfronta-
cji z planowaniem zwycięży urbanistyka „pełzająca”.

Przypisy

1 Por. rozdział niniejszej pracy I. Sykta, Plany zagospodarowania 
przestrzennego miasta Krakowa.

2 Uchwała nr 65 Rady Narodowej Miasta Krakowa z dn. 2 grudnia 
1981 r. powołująca Zespół Jurajskich Parków Krajobrazowych 
(ZJPK) w województwie krakowskim oraz Strefę Ochronną Oj-
cowskiego Parku Narodowego o powierzchni 7 000 ha obejmu-
jącą fragmenty 5 gmin (§ 1) zobowiązywała również Prezydenta 
Miasta do opracowania planu zagospo darowania przestrzenne-
go m.in. tej strefy do dnia 31 grudnia 1985 r. (§ 3, pkt 3).

3  Ustawa o ochronie przyrody (1991) – art. 24. ust. 9. Dla parku 
krajobrazowego wraz z otuliną sporządza się plan ochrony. Plan 
ten zatwierdzany jest przez wojewodę. Ustalenia zawarte w tym 
planie są wiążące przy sporządzaniu planów zagospodarowania 
przestrzennego.

4  Za: M. Baranowska-Janota, Czy chcemy chronić krajobraz 
Dzielnicy VII?, Kurier Zwierzyniecki, nr 3(118), maj 2004, 
s. 3. W 1998 r. zatwierdzony został plan ochrony dla Zespo-
łu Jurajskich Parków Krajobrazowych (ZJPK). Jednak zmiany 
przepisów prawnych spowodowały jego unieważnienie po 3 la-
tach funkcjonowania. Nowe przepisy wprowadziła ustawa z dn. 
7 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. 
2001 Nr 3, poz. 21). W latach 2003–2004 sporządzono – indy-
widualnie dla każdego z sześciu parków wchodzących w skład 
ZJPK – nowe plany ochrony. W przygotowanym dla Bielańskie-
go-Tynieckiego Parku Krajobrazowego planie celem głównym 
ochrony stało się utrzymanie indywidualnych cech krajobrazu 
Parku. W planie wskazano wiele nowych obiektów przyrodni-
czych i kulturowych do objęcia ochroną indywidualną w formie 
pomników przyrody, użytków ekologicznych, parków kulturo-
wych. Sformułowano też zasady działań zmierzające do elimi-
nacji lub ograniczania zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych, 
jak również sposoby i zasady udostępniania Parku dla celów na-
ukowych, dydaktycznych, edukacyjnych i turystycznych. Opra-
cowano także 3 obszary działań ochronnych: obszar I – o zacho-
wanych najwyższych walorach krajobrazowych – wymagający 
wyłączenia z działalności inwestycyjnej; obszar II – tereny, na 
których walory krajobrazowe zostały miejscami zubożone – 
wymagający ograniczonego użytkowania na określonych wa-
runkach sformułowanych w planie; obszar III – zainwestowa-
ny i przeznaczony w Studium gminy do zainwestowania. Plan 
poddano wymaganej procedurze formalno-prawnej. Większość 
uwag, które zostały zgłoszone uwzględniono w ostatecznym tek-
ście planu ochrony. Wydział Prawny uznał, że plan pod wzglę-
dem formy, treści i wypełnienia wymaganych procedur formal-
no-prawnych pozwala na jego zatwierdzenie, więc pod koniec 
kwietnia został przekazany wojewodzie. Niestety do zatwier-
dzenia nie doszło, a  powodem był fakt, że od 1 maja 2004 r. 
wchodziła w życie nowa ustawa o ochronie przyrody, która wy-
magała nie tylko opiniowania, lecz opiniowania i uzgodnienia 
określonych zapisów planu ochrony. Ponadto w zarządzeniu 

nr 314/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dn. 10 marca 2004 
r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały RM Krakowa w sprawie 
przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego obszaru „Rejon fortu Skała” zapisano – 
„Obszar „Rejonu fortu Skała” objęty jest sporządzanym aktual-
nie przez Dyrekcję Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych 
planem ochrony Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego 
na podstawie art. 13 Ustawy o ochronie przyrody (1991). Termin 
sporządzenia tego planu nie jest znany, a prawdopodobnie długi 
okres oczekiwania na ustanowienie planu spowoduje zagrożenie 
zabudową najcenniejszych w mieście terenów otwartych. Z tego 
względu nie jest możliwe wstrzymanie czynności planistycz-
nych”. Od 2005 r. na podstawie art. 21 Ustawy z dn. 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 880) obo-
wiązuje Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dn. 12 
maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla 
parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowe-
go, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, 
tworów i składników przyrody. Por. rozdział niniejszej pracy – 
I.  Sykta, Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy.

5 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.08.2003 r. w spra-
wie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudo-
wy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. 2003 Nr 164, 
poz. 1588). 

6  Gdy w 2003 r. stracił ważność plan ogólny, inwestorzy maso-
wo występowali do Wydziału Architektury i Urbanistyki UM 
Krakowa z wnioskami o wydanie decyzji o warunkach zabu-
dowy. Jedynym obowiązującym wówczas prawem było prawo 
budowlane oraz zasada dobrego sąsiedztwa i nie było podstaw, 
aby pozwoleń budowlanych nie wydawać. Część terenów zosta-
ła uchroniona, gdyż urząd ma prawo zablokować procedowa-
nie decyzji o warunkach zabudowy do czasu uchwalenia planu. 
Jednak część inwestorów zdążyła się wybudować. Przykładem 
takiej zabudowy jest dom przy ul. Orlej, tuż u podnóża klasztoru 
na Bielanach, pośrodku terenu, na którym wg miejscowego pla-
nu obowiązywał całkowity zakaz zabudowy, za: A. Maj, A.Sie-
radzka, Chaos w planach, Dziennik Polski, 2 lipca 2006. 

7 W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego m. Krakowa (2003) zapisano, że zgodnie z uwarun-
kowaniami wynikającymi z zatwierdzonego Planu Ochrony Ze-
społu Jurajskich Parków Krajobrazowych, dotyczącymi ochro-
ny wartości kulturowych zakłada się tu dążenie do utworzenia 
parków kulturowych: m.in. dla jurajskiego przełomu Wisły od 
Tyńca – Piekar po klasztor Zwierzyniecki, Lasu Wolskiego z So-
wińcem i Sikornikiem po wzgórze św. Bronisławy, systemu for-
tecznego Twierdzy Kraków wzdłuż drogi rokadowej; s. 117.

8  Por. Zarządzenie nr 314/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dn. 
10 lutego 2004 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady 
Miasta Krakowa w sprawie przystąpienia do sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
„Rejon fortu Skała” oraz uchwała nr XLII/402/04 Rady Miasta 
Krakowa z dn. l kwietnia 2004 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego obszaru „Rejon fortu Skała” i uchwała nr XLII/403/04 
Rady Miasta Krakowa z dn. l kwietnia 2004 r. w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru „Wzgórze św. Bronisławy”. 

9  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (dalej mpzp) 
osiedla Salwator, uchwała nr LV/531/04 RM Krakowa z 8 wrze-
śnia 2004, wykonano w Instytucie Rozwoju Miast; mpzp ob-
szaru „Wzgórze św. Bronisławy”, uchwała nr LXXXIV/833/05 
RM Krakowa z 6 lipca 2005; mpzp „Rejon fortu Skała”, uchwa-
ła nr LXXXIV/846/05 RM Krakowa z 6 lipca 2005; mpzp ob-
szaru „Otoczenie Lasu Wolskiego”, uchwała nr CVIII/1090/06 
RM Krakowa z 26 kwietnia 2006, trzy ostatnie plany wykona-
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no w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krako-
wa – główny projektant: M. Kaczorowska.

10 Przygotowywanie planów zagospodarowania przestrzennego 
skutkuje wstrzymaniem wydawania decyzji o warunkach za-
budowy do czasu uchwalenia planu (art. 62 ustawy o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym, 2003).

11 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego m. Krakowa, 2003, s. 157. 

12 Formami ochrony zabytków są: 1) wpis do rejestru zabytków; 
2) uznanie za pomnik historii; 3) utworzenie parku kulturowe-
go; 4) ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowa-
nia przestrzennego.

13 Aktualnie w opracowaniu mpzp Rejon Fortu Skała II; mpzp 
Wzgórze św. Bronisławy II; mpzp Las Wolski.

14 Por. przypis 3. Uwidacznia się to także w OPN, por. w niniej-
szym tomie A. Zachariasz, Ojcowski Park Narodowy.

15 Kurier Zwierzyniecki, nr 3 (118), maj 2004, s. 1.
16 Ponadto w zależności od jednostki administracyjnej wójt lub 

burmistrz.
17 W celu realizacji zadań związanych z ochroną parku kulturo-

wego rada gminy może utworzyć jednostkę organizacyjną do 
zarządzania parkiem. Park kulturowy przekraczający granice 
gminy może być utworzony i zarządzany na podstawie zgod-
nych uchwał rad gmin (związku gmin), na terenie których ten 
park ma być utworzony.

18 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dn. 12 maja 
2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla 
parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowe-
go, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, 
tworów i składników przyrody. Wcześniej funkcjonowały trzy 
odrębne rozporządzenia z 2002 r., dla każdej z form.

19 Zasady tworzenia parku kulturowego, zarządzania nim oraz 
sporządzania planu jego ochrony, oprac. zespół: Z. Myczkow-
ski, M. Łuczyńska-Bruzda, J. Środulska-Wielgus, K. Wielgus, 
U. Forczek-Brataniec, K. Stokłosa, A. Skrzyńska, A. Böhm 
(główny konsultant), wykonano w Instytucie Architektury 
Krajobrazu Politechniki Krakowskiej na zlecenie Krajowego 
Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków, Kraków 2005 – 
http://www.kobidz.pl.

20 Są to materiały instruktażowe dla gminnych samorządów te-
rytorialnych, autorów planów ochrony, wojewódzkich i samo-
rządowych konserwatorów zabytków. Zostały one przekazane 
Wojewódzkim Konserwatorom Zabytków, z prośbą o udostęp-
nianie wszystkim zainteresowanym. 

21 Art. 3 pkt. 14 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabyt-
kami (2003).

22 Obszary, które mogą być uznane za tzw. tereny otwarte, por. 
dalej w tym rozdziale rozważania: Spór o defi nicje. 

23 W granicach terenów, w miejscu oznaczonym na rysunku pla-
nu, utrzymuje się przebieg Trasy Zwierzynieckiej, usytuowa-
nej w tunelu – zgodnie z ustaleniami zawartymi w uchwale nr 
CXIV/1024/98 Rady Miasta Krakowa z dn. 22 kwietnia 1998 r. 
w sprawie wyboru wariantu przebiegu Trasy Zwierzynieckiej. 
W granicach terenów dopuszcza się lokalizację urządzeń tech-
nicznych związanych z tunelowym przebiegiem Trasy Zwierzy-
nieckiej. 

24 Dla rezerwatu obowiązują zasady zagospodarowania określo-
ne w Zarządzeniu Ministra Leśnictwa z dn. 25.08.1953 r. w spra-
wie uznania za rezerwat przyrody (Monitor Polski, nr 84, poz. 
994).

25 Plan, rysunek planu, teren, teren inwestycji, przeznaczenie pod-
stawowe, przeznaczenie dopuszczalne, działka budowlana.

26 Z wyjątkiem wycinania pojedynczych drzew z uwzględnie-
niemprzepisów odrębnych.

27 Także związanych z realizacją inwestycji dopuszczonych w tere-
nach ZO 2 i ZL 2, z uwzględnieniem przepisów odrębnych.

28 Z wyjątkiem dopuszczeń określonych w § 18 ust. 8 lokaliza-
cji zimowego toru saneczkowego, wyciągu i trasy narciarskiej; 
lokalizacji obiektów małej architektury służących obsłudze 
urządzeń sportów zimowych; lokalizacji urządzeń infrastruk-
tury technicznej związanych z obsługą i zagospodarowaniem 
terenu.

29 Rozporządzenie w sprawie Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajo-
brazowego, Dz. U. Województwa Małopolskiego z 2006 r., nr 50, 
poz. 277.

30 Nie dotyczy ustaleń zawartych w warunkach zagospodarowania 
terenów MN § 17 ust. 5 pkt 16 – obowiązuje ograniczenie ni-
welacji terenu do niezbędnego minimum – ustala się wysokość 
wykopów i nasypów nie większą niż 1,5 m od naturalnego po-
ziomu terenu; wysokość należy mierzyć od niwelety geodezyjnej 
przebiegającej przez środek rzutu projektowanego obiektu.

31 Opracowano w Instytucie Rozwoju Miast, 2004.
32 W planie osiedla Salwator dla Bielańsko-Tynieckiego Parku 

Krajobrazowego obowiązują zasady zagospodarowania okre-
ślone w planie ochrony Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazo-
wych powołanym Rozporządzeniem nr 6 Wojewody Krakow-
skiego dn. 16 maja 1997 r. (Dz.Urz. Woj. Krakowskiego z dn. 
5 czerwca 1997 Nr 18, poz. 113), zatwierdzonym Rozporządze-
niem nr 28 Woj. Krakowskiego z dn. 15 października 1998 r. 
(Dz.Urz. Woj. Krakowskiego z dn. 22 października 1998 Nr 24, 
poz. 220). Por. także rozdział niniejszej pracy I.  Sykta, Bielań-
sko-Tyniecki Park Krajobrazowy.

33 Na bardzo dobrze opracowanej stronie internetowej Biura 
Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa – http://
planowanie.um.krakow.pl/bpp/ – jest na bieżąco podawany stan 
zaawansowania prac planistycznych, umieszczone są plany 
zrealizowane, będące w realizacji oraz są opisane sytuacje za-
skarżeń ustaleń planów oraz podany aktualny stan prawny dla 
poszczególnych planów. 

34 M.K. Kaczorowska, Park kulturowy jako forma ochrony zespo-
łów urbanistycznych. Kraków Zwierzyniec, Ochrona Zabytków, 
nr 1/2007, s. 101-116.

35 Kurier Zwierzyniecki, nr 3 (118) maj 2004, s. 1, list przewodni-
czącego Rady i Zarządu Dzielnicy VII Piotra Chechelskiego.

36 Dz. U. Województwa Małopolskiego z dn. 29 sierpnia 2005 
Nr 476, poz. 3528.

37 Pismo znak PN.II.0911-259-05.
38 § 8. 1. Utrzymanie bądź przebudowa istniejącej oraz realizacja 

nowej zabudowy i zainwestowania, a także zmiany zagospo-
darowania i użytkowania terenów nie mogą naruszać: ust. 2) 
praw właścicieli i użytkowników terenów sąsiadujących; oraz 
§ 18. 3. W terenach ZO l, ZO 2, ZO 3, ZO 4 obowiązuje zakaz 
zabudowy za wyjątkiem dopuszczeń określonych w § 18 ust. 
8 – Dla terenu ZO 2 ustala się dodatkowo następujące warun-
ki zagospodarowania: 1) dopuszcza się lokalizację zimowego 
toru saneczkowego, wyciągu i trasy narciarskiej; 2) dopuszcza 
się lokalizację obiektów małej architektury służących obsłudze 
urządzeń sportów zimowych; 3) dopuszcza się lokalizację urzą-
dzeń infrastruktury technicznej związanych z obsługą i zago-
spodarowaniem terenu.

39 § 20 ust. 3. W terenach ZL 1 i ZL 2 obowiązuje zakaz zabudo-
wy, za wyjątkiem dopuszczeń określonych w § 20 ust. 7. Dla 
terenu ZL 2 ustala się dodatkowo następujące warunki zago-
spodarowania terenu: 1) dopuszcza się lokalizację zimowego 
toru saneczkowego, wyciągu i trasy narciarskiej; 2) dopuszcza 
się lokalizację obiektów małej architektury służących obsłudze 
urządzeń sportów zimowych; 3) dopuszcza się lokalizację urzą-
dzeń infrastruktury technicznej związanych z obsługą i zago-
spodarowaniem terenu. 

40 § 20 ust. 7. Dla terenu ZL 2 ustala się dodatkowo następujące 
warunki zagospodarowania terenu: 1) dopuszcza się lokaliza-
cję zimowego toru saneczkowego, wyciągu i trasy narciarskiej; 
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2) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury słu-
żących obsłudze urządzeń sportów zimowych; 3) dopuszcza 
się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej związanych 
z obsługą i zagospodarowaniem terenu. 

41 § 31 ust. 1 pkt 2–1. Wysokość stawki procentowej służącej nali-
czaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związ-
ku z uchwaleniem planu, wynosi: (…) 2) dla pozostałych terenów 
przewidzianych do zainwestowania: ZO 2, ZL 2 – 10%.

42 Uchwała weszła w życie 30 dni po publikacji w Dz. Urz Woje-
wództwa Małopolskiego.

43 Pismo znak PN.II.0911-260-05 – http://planowanie.um.krakow.
pl/bpp/.

44 Pismo znak PN.II.0911-260/1-05.
45 A. Zachariasz, Zieleń jako współczesny czynnik miastotwórczy 

ze szczególnym uwzględnieniem roli parków publicznych, Kra-
ków 2006, passim.

46 Jako kolejny powód zaskarżenia podawano, że jeżeli teren okre-
ślony jest jako rolny albo leśny, aby go zagospodarować w inny 
sposób, konieczna jest zgoda marszałka województwa lub mini-
stra. W planie natomiast te grunty już zostały w pewien sposób 
odrolnione. Wystarczy kolejna zmiana planu i można je swo-
bodnie kwalifi kować inaczej. To może stanowić furtkę dla dzia-
łań komercyjnych w przyszłości. Uznano to za niebezpieczny 
precedens. Wyrażano obawy, że jeżeli teraz dopuszczone zo-
stanie takie rozwiązanie, zacznie ono funkcjonować w innych 
planach. Takie zarzuty sformułowane są m.in. w odniesieniu do 
planów – Wzgórza św. Bronisławy i fortu Skała; por. A. Maj, 
A. Sieradzka, Chaos w planach, Dziennik Polski, 2 lipca 2006. 

47 W ustawie tej zapisano: „Dochody z terenów cmentarnych 
przeznaczone są na publiczne tereny otwarte i ogrody”, za: H. 
Convay, People’s Parks. The Design and Development of Victo-
rian Parks in Britain, Cambridge 1991, s. 2.

48 C.R. Bryant, L.H. Russwurm, A.G. McLellan, The City’s Coun-
tryside. Land and its management in the rural – urban fringe, 
London, New York, 1982, s. 157-159; R.H. Platt, The Open 
Space Decision Process, Research Paper 142, Department of 
Geography, University of Chicago 1972, passim.

49 Kształtowanie systemu przyrodniczego miasta, red. B. Szul-
czewska, J. Kaftan, Warszawa 1996, s. 16; B. Szulczewska, 
Teoria ekosystemu w koncepcjach rozwoju miast, Warszawa 
2002, passim.

50 Np. Melbourne Docklands. Victoria’s New Waterfront, Mel-
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