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I. ZAŁĄCZNIKI FORMALNO-PRAWNE:

Lp. Nazwa dokumentu Znak/nr
Data

1. 
Oświadczenie  projektanta  o  zgodności  PB  z
obowiązującymi przepisami;

-   - -

2.
Kopia  decyzji  o  nadaniu  uprawnień  zawodowych
projektanta;

-   - -

3.
Kopia  zaświadczenia  o  przynależności  do  izby
projektanta;

-   - -

4. 
Zmiana  sposobu  zagospodarowania  terenu
przyległego do pasa drogowego 

    RW.460.5.741.2019  19.08.2019r. 
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II. OPIS TECHNICZNY:

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest: „Budowa alejek (utwardzenie terenu na działce budowlanej)
i przebudowa istniejących alejek spacerowych (dróg pieszych) oraz budowa elementów małej archi-
tektury służących rekreacji  w miejscu publicznym, w ramach rewitalizacji  i modernizacji Parku Alek-
sandry”

Inwestor:

Gmina Miejska Kraków- Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
ul. Za Torem 22, 30-542 Kraków
adres korespondencyjny
ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków

Adres obiektu:

Kraków, Park Aleksandry, obszar pomiędzy ul. Wielicką, Jerzmanowskiego, Aleksandry, Ćwiklińskiej.

Działki nr ewidencyjny: 99/1, 80/1, 79/1, 78/1, 77/1, 72/1, 69/1, 68/1, 67/1, 66/4, 66/13, 66/12, 65/8, 65/20, 
65/19, 65/18, 65/17, 65/16, 65/15, 65/10, 62/4, 62/12, 62/11, 62/10, 61/4, 61/13, 61/12, 61/11, 56/1, 55/1, 
52/4, 52/3, 51/1, 50/1, 49/1, 48/4, 41/1, 40/1, 38/9, 38/3, 37/3, 37/21, 37/18, 36/3, 36/19, 36/16, 35/9, 35/12, 
29/44,284, 283, 282, 281, 280, 279, 278, 271, 258, 243/13, 242/7, 242/1, 241/9, 241/1, 234/1, 223/1, 221/10,
220/6, 220/17, 220/16, 220/15, 124/58, 124/57, 123/23, 123/21, 123/20, 123/2, 123/19, 123/17, 123/16, 
123/15, 123/14, 123/13, 122/2, 121/2, 121/1, 120/3, 120/2, 119/3, 119/2, 119/1, 118/3, 118/2, 118/1, 117/4, 
117/17, 117/15, 117/14, 117/13, 116/6, 116/22, 116/18, 116/17, 116/16, 115/4, 115/18, 115/15, 115/14, 115/13,
114/16, 114/13, 114/12, 114/11, 113/8, 113/7, 113/6, 113/11, 112/4, 112/19, 112/18, 110/4, 110/20, 110/19, 
110/18, 109/4, 109/14, 109/13, 109/12, 108/8, 108/7, 108/6, 108/19, 106/9, 106/8, 106/7, 106/4, 105/8, 
105/31, 105/30, 105/29, 105/28, 105/27, 105/26, 105/10, 103/4, 103/17,109/16, 108/21, 80/13,79/12, 103/16,
103/15, 102/4, 102/18, 102/17, 102/16, 101/4, 101/18, 101/17, 101/16, 100/5, 100/4, obręb 57; 384/84, 
384/83, 384/78, 384/77, 384/76, 384/75, 384/74, 384/73, 384/72, 384/71, 384/70, 384/69, 384/67, 351/419, 
351/373, 351/358, 351/357, 351/355, 351/352, 351/351, 351/350, 351/349, 351/348, 351/347, 351/346, 
351/345, 351/344, 351/343, 351/342, 351/341, 351/340, 351/339, 351/338, 351/323, 293/26, 292/14, 284/23,
280/18, 268/28, 256/12, 255/26, 248/10, 247/18, 247/17, 242/15, 242/14, 229/27, 293/26, 285/14, 100/19, 
123/18, 112/19, 122/1, 120/1, 351/356, 351/354, 351/420, 229/26, 268/27, 292/13   obręb 55 jednostka 
ewidencyjna Bieżanów – Prokocim. 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem;
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- UCHWAŁA NR LVII/733/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie uchwaleni miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru "PARK ALEKSANDRY" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM 
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 741, poz. 5231 z dnia 28 listopada 2008 r. 
- Wizja lokalna w terenie, dokumentacja fotograficzna;
- Obowiązujące normy i przepisy prawne;
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3. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Przedmiotowy obszar Parku Aleksandry leży w Krakowie, dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim, 
pomiędzy ul. Wielicką, Jerzmanowskiego, Aleksandry i Ćwiklińskiej.

4. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. Układ komunikacyjny

Istniejący park posiada liniowy układ zieleni oraz alejek rozmieszczonych po dwóch stronach potoku 
bieżanowskiego stanowiącego rodzaj osi parku na kierunku północ-południe. Główne osie komunikacyjne 
(zaznaczone na PZT jako oś A, B, C) oraz wejścia do Parku (oznaczone na PZT jako 2-9) znajdują się z 
kolei na kierunkach wschód- zachód i biegną poprzez istniejące mostki nad potokiem. Jedno wejście 
zlokalizowane jest również od strony południowej, przy ul. Wielickiej. 

Park od strony wschodniej sąsiaduje z istniejącymi garażami i ul. Jerzmanowskiego, a od strony zachodniej 
– z terenem komendy Policji, blokami mieszkalnymi, garażami, zajezdnią autobusową, parkingiem i ul. 
Aleksandry. Takie usytuowanie powoduje, że większość istniejących alejek bierze swój początek w mało 
atrakcyjnym otoczeniu.  
Oś „A” biegnie od najatrakcyjniejszego od strony zachodniej wejścia nr 9 pomiędzy placem zabaw a 
parkingiem przy ul. Aleksandry, i kończy się rozwidleniem prowadzącym pomiędzy garaże – do wejścia nr 2, 
oraz kiedyś funkcjonującego wejścia 2a, znajdującego się na końcu utwardzonej alejki, ale obecnie 
zagrodzonego. Jest to ścieżka służąca głównie funkcji rekreacyjnej, zakończona prowizorycznym mostkiem. 
W lepszym stanie jest mostek w ciągu osi „B” biegnącej tuż powyżej w stronę północną. Podobnie jak oś „A” 
jest to ścieżka głównie rekreacyjna.
Oś „B” biegnie od wejścia nr 8 przy parkingu na ul. Aleksandry do kiedyś dostępnego wejścia 2B pomiędzy 
garażami. Teraz wejście to jest zagrodzone (podobnie jak wejście 2a).
Oś „C” biegnie od najbardziej widocznego i zorganizowanego (schody terenowe, wygodny mostek) wejścia 
od strony ul. Jerzmanowskiego (nr 3 na PZT), do wyjścia nr 7 znajdującego się przy pętli autobusowej. Jest 
to ścieżka o funkcji komunikacyjnej.
Oś „D”   biegnie od wejścia nr 5 przy Jerzmanowskiego do wejścia nr 6 przy garażach i blokach 
mieszkalnych przy ul. Aleksandry. Ścieżka ta również pełni funkcję raczej komunikacyjną.
Istotnym aspektem obecnego zagospodarowania  Parku, który odczuwa się przy jego zwiedzaniu i który 
został zgłoszony podczas nieoficjalnych konsultacji z użytkownikami Parku, jest brak zorganizowanej 
komunikacji na kierunku północ-południe. Po obydwu stronach potoku znajdują się fragmenty utwardzonych 
alejek kończących się nagle i przechodzących dalej w przedepty, lub trafiających w kanał potoku, bez 
możliwości jego przekroczenia. Jedna z alejek zaczyna się wejściem do Parku od strony ul. Wielickiej 
poprzez bardzo atrakcyjną i słoneczną polanę. Ścieżka ta kończy się na wysokości wejścia 2 i przechodzi w 
przedept biegnący do wejścia nr 4 i 3 przy ul. Jerzmanowskiego. Po drugiej stronie potoku, na zachód od 
niego, gdzie znajduje się zdecydowanie największa i najbardziej atrakcyjna część Parku jest fragment alei 
utwardzonej, której koniec i początek nie jest z niczym powiązany. Pozostałe ścieżki na tym terenie to 
gruntowe przedepty.

4.2. Zieleń

W strukturze Parku widać wyraźną różnicę w formie i intensywności zieleni rozłożonej na kierunku północ-
południe wzdłuż biegu potoku. Część południowa Parku, z wejściem od ul. Wielickiej posiada mniej 
intensywną zieleń wysoką i dużo przestrzeni trawiastych stanowiących przyjemne, nasłonecznione polany. Z 
kolei część północna, która bierze swój początek przy ul. Ćwiklińskiej to gęsta, nieuporządkowana zieleń z 
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dużą ilością krzewów i podrostów, stanowiąca miejsce bytowania ptaków i zwierząt. Jest to miejsce  
oznaczone jako  przyjazne im do życia, jednak również mocno zaśmiecone, z kilkoma wydeptanymi 
ścieżkami. 
Na terenie Parku w jego wschodniej części znajduje się również bardzo urokliwa polana z rozłożystymi 
dębami, obok której planuje się przeprowadzenie głównej alei spacerowej na kierunku północ-południe, i 
wyposażenie jej w tablicę z informacją ekologiczną.

4.3 Oświetlenie

Na terenie parku znajdują się wysokie latarnie uliczne, przeznaczone do zachowania.

4.4 Mała  architektura

Na terenie parku znajdują się ławki i kosze na śmieci o niskich walorach estetycznych, przeznaczone do 
wymiany.

5. PLAN MIEJSCOWY -     UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z ZAPISÓW MPZP „PARK 
ALEKSANDRY”

Przedmiotowe działki objęte są planem: UCHWAŁA NR LVII/733/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 
listopada 2008 r. w sprawie uchwaleni miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru "PARK ALEKSANDRY" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA 
MAŁOPOLSKIEGO NR 741, poz. 5231 z dnia 28 listopada 2008 r. 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na obszarach opisanych w MPZP jako:

- ZP – teren zieleni urządzonej;

- ZPU – teren zieleni urządzonej z usługami;

Najistotniejsze warunki zabudowy i zagospodarowania terenu określone w planie:

ROZDZIAŁ I - Ustalenia wprowadzające 

§ 5  1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

7/ elementach wyposażenia parku - należy przez to rozumieć kompleksowo zaprojektowane urządzenia o 

jednolitej formie i z zastosowaniem tych samych materiałów:

a/ urządzenia „bram", będących formą przestrzenną, sygnalizującą np. wejście do parku - o wysokości max. 

2,4 m od powierzchni terenu,

b/ miejsca wypoczynku wyposażone w ławki, poidełka, stojaki na rowery,

c/ urządzenia placów zabaw,

d/ urządzenia rekreacyjne,

e/ urządzenia informacyjne takie jak tablice, drogowskazy - o wysokości max. 2,4 m od powierzchni terenu 

oraz o powierzchni ekspozycji max. 4 m2,

f/ obiekty małej architektury (nie wliczając wiat i zadaszeń),

g/ oświetlenie; 

Rozdział 2 – Ustalenia Ogólne

§ 9. Dla ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:
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1/ zasady ochrony walorów krajobrazowych;

2/ zasady lokalizacji obiektów budowlanych na działce budowlanej;

3/ zasady obsługi komunikacyjnej obiektów budowlanych.

2. W zakresie zasada ochrony walorów krajobrazowych ustala się:

1/ ochronę walorów widokowych krajobrazu otwartego – ochronę terenów otwartych o wybitnych walorach 

krajobrazowych, poprzez wykluczenie lokalizacji nowej zabudowy kubaturowej poza istniejącymi i ustalonymi

w planie terenami zespołów mieszkaniowych, usługowych, garażowych i parkingowych;

NIE PROJEKTUJE SIĘ ŻADNEJ ZABUDOWY KUBATUROWEJ NA TERENIE INWESTYCJI.

2/ przeciwdziałanie dewastacji krajobrazu elementami istniejącej i nowoprojektowanej infrastruktury 

technicznej poprzez maskowanie ich zielenią;

NIE PROJEKTUJE SIĘ ŻADNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  NA TERENIE INWESTYCJI.

§ 10. Dla ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się następujące zasady: 

5/  obowiązuje  zakaz  likwidacji  przydrożnych  i  nadwodnych  zadrzewień,  jeśli  nie  wynika  to  z  potrzeby

ochrony przeciwpowodziowej, zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego, bądź budowy,

odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych oraz regulacji potoku Bieżanowskiego; 

NIE PRZEWIDUJE SIĘ WYCINEK ZADRZEWIEŃ PRZYDROŻNYCH I NADWODNYCH;

6/ obowiązuje ochrona doliny potoku Bieżanowskiego wraz z jej obudową biologiczną, z zapewnieniem 

pasów ochronnych wzdłuż potoku o szerokości min. 10 m od linii brzegowej wyłączonych z zabudowy i 

zainwestowania, w tym także z wykluczeniem ogrodzeń. Dopuszcza się regulację koryta potoku, na 

zasadach określonych w przepisach odrębnych; 

WZDŁUŻ KORYTA POTOKU NIE PRZEWIDUJE SIĘ ŻADNEJ ZABUDOWY, JEDYNIE PRZEBUDOWĘ 

ISTNIEJĄCYCH ŚCIEŻEK I WYMIANĘ ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY.

8/ obejmuje się ochroną okazy drzew oznaczone na Rysunku planu i wymienionych w tabeli:

Nr na
Rysunku
planu

nr działki,
na której
jest
położony
okaz

symbol identyfikujący
teren, w którym
położony jest okaz

opis okazu drzewa

1. 78/1 7ZP Dąb szypułkowy (Quercus
robur)

2. 99/1 7ZP Dąb szypułkowy (Quercus
robur)

3. 55/1 7ZP Dąb szypułkowy (Quercus
robur

9/ przy okazach drzew wskazanych do ochrony w pasie 10 m od pnia zakazuje się:

a/ realizacji budynków i budowli,

b/ wykonywanie prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu,

c/ dokonywanie zmian stosunków wodnych, jeśli służą innym celom niż ochrona przyrody; 
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NIE PRZEWIDUJE SIĘ w.w PRAC W OBRĘBIE WSKAZANYCH DRZEW;

10/ zachować powierzchnię terenu biologicznie czynną dla wydzielonych kategorii zgodnie z ustaleniami 

szczegółowymi; 

§ 12.Dla ochrony i kształtowania krajobrazu ustala się następujące zasady: 

1/ W terenach przeznaczonych do zainwestowania, oznaczonych symbolem MW, MN, UM, U, US, ZPU, KT i

KP ochronę wartości krajobrazu zapewnia się poprzez regulację gabarytów zabudowy oraz nieprzekraczalne

linie zabudowy;

2/ W pozostałych terenach ustala się:

a/ ochronę i kształtowanie zieleni tworzącej system parku w ramach terenów oznaczonych symbolami ZP, 

ZPU, 1US, 2US z zachowaniem ich zasobów przyrodniczych, głównie w postaci zieleni naturalnej oraz 

utrzymania ich wartości krajobrazowych, z możliwością przekształcania pod zieleń urządzoną związaną z 

obiektami sportu i rekreacji,

NIE PLANUJE SIĘ ZMIAN W ISTNIEJĄCEJ ZIELENI, POZA PRACAMI ZWIĄZANYMI Z 

UPORZĄDKOWANIEM DRZEWOSTANU I USUNIĘCIEM MARTWYCH DRZEW I KRZEWÓW;

b/ ochronę punktów i ciągów widokowych projektowanych w obszarze i ich przedpola poprzez: nie 

wprowadzanie zabudowy, zieleni wysokiej i innych barier widokowych oraz uporządkowanie 

zagospodarowania punktów poprzez usunięcie elementów dysharmonizujących,

NIE PROJEKTUJE SIĘ ŻADNEJ ZABUDOWY ORAZ ZIELENI WYSOKIEJ I INNYCH BARIER 

WIDOKOWYCH; DYSHARMONZUJĄCE ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY ZOSTANĄ WYMIENIONE. 

ISTNIEJĄCE MOSTKI NAD POTOKIEM ZOSTANĄ PRZEBUDOWANE W ODRĘBNYM ETAPIE.

c/ zakaz wprowadzania zieleni wysokiej z wyjątkiem grup komponowanych w celu uatrakcyjnienia widoku, 

maskowania w nim nieprawidłowości względnie obudowy cieku wodnego,

NIE PROJEKTUJE SIĘ ŻADNYCH GRUP ZIELENI WYSOKIEJ;

d/ ochronę istniejących zespołów zieleni w terenach oznaczonych symbolami ZC, 4ZP i 7ZP,

ISTNIEJĄCA ZIELEŃ POZOSTAJE BEZ ZMIAN, Z WYJĄTKIEM EGZEMPLARZY CHORYCH I 

MARTWYCH, PRZEZNACZONYCH DO USUNIĘCIA W RAMACH PRAC PIELĘGNACYJNYCH;

e/ ochronę istniejących oczek wodnych w terenach 7ZP i 8ZP. 

MIEJSCA WYSTĘPOWANIA OKRESOWYCH OCZEK WODNYCH POZOSTAWIA SIĘ BEZ ZMIAN.

§ 13. Dla kształtowania przestrzeni publicznych: 

c/ tereny zieleni urządzonej z usługami – miejsce spotkań: ZPU,

d/ tereny zieleni urządzonej ZP,

e/ teren wód powierzchniowych: WS; 

2/ ustala się następujące zasady zagospodarowania przestrzeni publicznych:

a/ odnośnie dróg publicznych: 

- wykluczeniu lokalizacji wszelkich urządzeń reklamowych,

NIE PROJEKTUJE SIĘ ŻADNYCH URZĄDZEŃ REKLAMOWYCH. PROJEKTOWANE TABLICE 

INFORMACYJNE MAJĄ CHARAKTER EDUKACYJNY;
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- wprowadzeniu niskich zadrzewień i zakrzewień (wzdłuż dróg publicznych oraz ciągów pieszych i ścieżek 

rowerowych) - jeśli nie ograniczy to prawidłowych technicznie rozwiązań i lokalizacji elementów ulicy. 

Zadrzewienia i zakrzewienia winny być realizowane wg projektów zieleni opracowanych w ramach projektów 

budowlanych dla poszczególnych inwestycji. Przy projektowaniu uwzględnić wymogi ekspozycji 

krajobrazowej i osi widokowych oraz zasady ochrony i kształtowania krajobrazu, określone w § 12,

PROJEKTUJE SIĘ WZDŁUŻ UL. JERZMANOWSKIEGO IZOLACYJNE ZADRZEWIENIA 

ŚREDNIOWYSOKIE I KRZEWY- DO WYSOKOŚCI 1,5 M O OKREŚLONYCH GATUNKACH:   -     Prunus 

spinosa, Sambucus nigra, Euonymus europaeus, Rhamnus cathartica, Crataegus laevigata.

- tworzeniu powiązań pieszych pomiędzy przestrzeniami publicznymi z dostępnością ciągów pieszych do 

rekreacji spacerowej i kontaktów społecznych, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych, zgodnie

z przepisami odrębnymi,

POZOSTAWIA SIĘ ISTNIEJĄCE CIĄGI PIESZE I KIERUNKI KOMUNIKACJI PIESZEJ NA KIERUNKACH 

WSCHÓD – ZACHÓD (OSIE A-D), ORAZ UZUPEŁNIA I PORZĄDKUJE ISTNIEJĄCE ALEJKI I 

PRZEDEPTY NA KIERUNKACH PÓŁNOC- POŁUDNIE; ALEJKA PRZY WEJŚCIU NR 4 ZOSTANIE 

PRZEBUDOWANA POPRZEZ LIKWIDACJĘ STOPNI I ZMIANĘ JEJ LOKALIZACJI ORAZ STOPNIA 

NACHYLENIA DO 6%, TAK ABY UMOŻLIWIĆ OD STRONY OSIEDLA PRZY JERZMANOWSKIEGO 

DOSTĘP OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM ORAZ Z WÓZKAMI DZIECIĘCYMI. DOSTĘP OD STRONY 

UL. ALEKSANDRY I UL. WIELICKIEJ POZOSTAJE BEZ ZMIAN. 

- realizacji ciągów zieleni wysokiej i niskiej, wg projektów opracowanych w sposób kompleksowy, które winny

uwzględniać wymogi krajobrazowe obszaru,

DLA PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCJI ZOSTANIE WYKONANY KOMPLEKSOWY PROJEKT ZIELENI 

(OBJĘTY ODRĘBNYM WNIOSKIEM);

b/ odnośnie oświetlenia: dla przestrzeni publicznych oświetlenie realizować według całościowego projektu 

gwarantującego jednolitą formę zastosowanych elementów oświetleniowych. 

NA OBSZARZE INWESTYCJI ZNAJDUJE SIĘ OŚWIETLENIE ULICZNE, KTÓRE POZOSTAWIA SIĘ BEZ 

ZMIAN.

§ 16.

5. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu odprowadzania wód opadowych ustala się: 

1/ odbiornikiem wód opadowych jest potok Bieżanowski wpadający do rzeki Drwinki; 

5/ dla pozostałych terenów obowiązuje zasada powierzchniowego odprowadzania wód opadowych i 

wprowadzania ich do gruntu przy uwzględnieniu przepisów odrębnych, pod warunkiem nie zmieniania stanu 

wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich; 

WODY OPADOWE Z TERENU INWESTYCJI ZOSTANĄ ODPROWADZONE POWIERZCHNIOWO DO 

GRUNTU, POPRZEZ ODPOWIEDNIE KSZTAŁTOWANIE NA ŚCIEŻKACH. SPOSÓB ODPROWADZENIA 

NIE ZMIENIA STANU WODY DLA GRUNTÓW SĄSIEDNICH.

§ 17.
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Ustala się szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 

warunki zagospodarowania terenów o skomplikowanych warunkach gruntowych i zakaz zabudowy:

1/ dla terenów o skomplikowanych warunkach gruntowych określonych w §5 ust. 1 pkt 15 i oznaczonych na 

Rysunku planu ustala się zakaz realizacji zabudowy kubaturowej oraz inwestycji mogących naruszyć 

strukturę gruntu powodując jego osuwanie; 

NA WSKAZANYCH TERENACH NIE REALIZUJE SIĘ ZABUDOWY KUBATUROWEJ ANI INWESTYCJI 

NARUSZAJĄCYCH STRUKTURY GRUNTU;

2/ na pozostałym obszarze objętym planem ustala się złożone warunki gruntowe (utrudniające 

budownictwo), w obrębie, którego przy realizacji inwestycji kubaturowych nakłada się obowiązek ustalenia 

geotechnicznych warunków obiektów budowlanych, zgodnie z przepisami odrębnymi;

NA PRZEDMIOTOWYM OBSZARZE  NIE REALIZUJE SIĘ ZABUDOWY KUBATUROWEJ

3/ w terenach gdzie występują stoki o nachyleniu powyżej 10° zagrożone erozją i denudacją oznaczone na 

Rysunku planu:

a/ uwzględnić przy realizacji inwestycji zabezpieczenie obiektów przed niestabilnością gruntu poprzez 

stosowanie murów oporowych itp. lub wzmocnienie techniczne konstrukcji obiektów budowlanych,

b/ zakaz realizacji inwestycji mogących naruszyć strukturę gruntu powodując jego osuwanie. 

NA PRZEDMIOTOWYM OBSZARZE  NIE REALIZUJE SIĘ ZABUDOWY KUBATUROWEJ ANI OBIEKTÓW 

WYMAGAJĄCYCH WZMOCNIEŃ TECHNICZNYCH.

ROZDZIAŁ III - Ustalenia szczegółowe 

§ 24.

1. Wyznacza się tereny zieleni urządzonej, oznaczone na Rysunku planu symbolami 1ZP, 2ZP, 3ZP, 4ZP, 

5ZP, 6ZP, 7ZP i 8ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodostępne tereny zieleni urządzonej z 

elementami wyposażenia parku - park potoku Bieżanowskiego.

INWESTYCJA DOTYCZY REWITALIZACJI ISTNIEJĄCEGO PARKU.

2. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 poza podstawowym przeznaczeniem dopuszcza się:

1/ realizację niewyznaczonych na Rysunku planu urządzonych ścieżek pieszych, ścieżek rolkowych i 

rowerowych, ścieżek dydaktycznych, tras dla rowerów górskich i dla narciarstwa biegowego wraz z 

niezbędną infrastrukturą (np. nawierzchnie, elementy zabezpieczające takie jak balustrady, schody 

terenowe, rampy), mostków, kładek pieszo-rowerowych, a w przypadku terenu 7ZP również boiska 

wielofunkcyjnego usytuowanego na działkach 72/1, 77/1 i 78/1;

NA DANYM TERENIE PROJEKTUJE SIĘ ŚCIEŻKI PIESZE O NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ 

UMOŻLIWIAJĄCEJ JAZDĘ NA ROLKACH, ROWERZE, HULAJNODZE ITP., MAŁA ARCHITEKTURĘ ORAZ

MOSTKI (OBJĘTE ODRĘBNYM WNIOSKIEM); 

3. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu:

1/ przy urządzaniu ścieżek pieszych, rolkowych, rowerowych i tras dla narciarstwa biegowego obowiązuje 

wykonanie wszelkich niezbędnych zabezpieczeń takich jak: balustrady, schody terenowe, tablice 

informacyjne itp.;
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PROJEKT ZAKŁADA POZOSTAWIENIE ORAZ REMONT ISTNIEJĄCYCH SCHODÓW, BUDOWĘ TABLIC 

INFORMACYJNYCH. WYKONANIE BALUSTRAD W PRZEDMIOTOWYM ETAPIE NIE JEST WYMAGANE.

2/ przy poszerzeniu i oświetleniu głównych ciągów komunikacji pieszej ustala się maksymalną ochronę 

naturalnego drzewostanu;

PROJEKTOWANE I PRZEBUDOWYWANE CIĄGI PIESZE NIE WYMAGAJĄ WYCINKI ŻADNYCH DRZEW;

3/ w przypadku nowych nasadzeń zieleni w zasięgu stref technicznych sieci i urządzeń infrastruktury 

technicznej wodociągu, gazociągu, sieci ciepłowniczej i linii elektroenergetycznych obowiązują ustalenia § 16

ust. 3, 6, 7 i 8 odpowiednio do sieci;

NIE PROJEKTUJE SIĘ NASADZEŃ W ZASIĘGU STREF TECHNICZNYCH SIECI I URZĄDZEŃ 

INFRASTRUKTURY;

4/ obowiązują zakazy:

a/ realizacji zabudowy kubaturowej trwale związanej z gruntem,

b/ lokalizacji garaży i miejsc postojowych,

c/ lokalizacji obiektów małej gastronomii,

d/ lokalizacji ciągów i urządzeń komunikacyjnych dla motocykli, samochodów terenowych i innych pojazdów 

silnikowych;

NIE PROJEKTUJE SIĘ ŻADNYCH Z POWYŻSZYCH OBIEKTÓW;

5/ wszelkie działania muszą:

a/ być zgodne z zapisami zawartymi w § 16 ust. 3, dotyczącymi zasad zagospodarowania terenów w strefie 

technicznej magistrali wodociągowej,

NIE PROJEKTUJE SIĘ ŻADNEJ ZABUDOWY W PASACH PO 8m OD KRAWĘDZI WODOCIĄGU, NIE 

PROJEKTUJE SIĘ ZADRZEWIEŃ ORAZ MAŁEJ ARCHITEKTURY W PASACH PO 3M OD KRAWĘDZI 

WODOCIĄGU.

b/ być zgodne z zapisami zawartymi w § 16 ust. 6, dotyczącymi zasad zagospodarowania terenów w strefie 

technicznej gazociągu,

NIE DOTYCZY.

c/ być zgodne z zapisami zawartymi w § 16 ust. 7, dotyczącymi zasad zagospodarowania terenów w strefie 

technicznej sieci ciepłowniczej,

NIE PROJEKTUJE SIĘ ŻADNYCH OBIEKTÓW KUBATUROWYCH W  W PASACH PO 3M OD KRAWĘDZI 

CIEPŁOCIĄGU.

d/ być zgodne z zapisami zawartymi w § 16 ust. 8, dotyczącymi zasad zagospodarowania terenów w strefie 

technicznej linii elektroenergetycznej.

NIE DOTYCZY.

4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń w ramach przeznaczenia dopuszczalnego jest spełnienie 

zasady, aby łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowiła 

więcej niż 30% terenu inwestycji.

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA PROJEKTOWANYCH TERENÓW Z PRZEZNACZENIEM DOPUSZCZALNYM 

NIE STANOWI WIĘCEJ NIŻ 30% POWIERZCHNI CAŁEJ INWESTYCJI.

5. Wszystkie podejmowane przedsięwzięcia w zakresie zagospodarowania terenów wyznaczonych w ust. 1 
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stosować łącznie z ustaleniami zawartymi w rozdziale II. 

§ 25.

1. Wyznacza się tereny zieleni urządzonej z usługami, oznaczone na Rysunku planu symbolami 1ZPU i 

2ZPU z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodostępne tereny zieleni urządzonej wraz z usługami 

komercyjnymi służącymi obsłudze funkcji rekreacyjnej park potoku Bieżanowskiego w szczególności 

gastronomii, wypożyczalni sprzętu sportowego i zaplecza sportowo-socjalnego.

PROJEKT DOTYCZY REWITALIZACJI PARKU- OGÓLNODOSTĘPNEGO TERENU ZIELENI 

URZĄDZONEJ;

2. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 poza podstawowym przeznaczeniem dopuszcza się:

1/ elementy wyposażenia parku;

2/ plenerowe galerie sztuki;

3/ niewyznaczone na Rysunku planu dojścia i dojazdy;

4/ niewyznaczone na Rysunku planu urządzone ścieżki piesze, rolkowe i rowerowe, ścieżki dydaktyczne i 

trasy narciarstwa biegowego wraz z niezbędną infrastrukturą (np. nawierzchnie, elementy zabezpieczające 

takie jak balustrady, schody terenowe);

5/ lokalizację ciągów komunikacyjnych dla samochodów dostawczych i innych pojazdów silnikowych 

obsługujących obiekty usługowe, pod warunkiem realizacji ich od strony dróg publicznych bezpośrednio 

przylegających do terenu, w przypadku terenu 1ZPU od strony ulicy Telimeny, a w przypadku terenu 2ZPU

od strony ulicy Jerzmanowskiego;

6/ niewyznaczonych na Rysunku planu mostków i kładek pieszo - rowerowych.

9/ wzdłuż ulicy Ćwiklińskiej w przypadku terenu 1ZPU i ulicy Jerzmanowskiego w przypadku terenu 2ZPU 

realizować zieleń izolacyjną od tych ulic, lecz nie wyższą niż do wysokości 1,5 m, aby nie przesłaniać wglądu

na przestrzeń publiczną z terenu ulic;

10/ obowiązek wydzielenia miejsca pod segregację i składowanie odpadów poza frontową częścią działki 

budowlanej,

NA TERENIE PARKU PROJEKTUJE SIĘ ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY, ŚCIEŻKI SPACEROWE, 

ZIELEŃ IZOLACYJNĄ WZDŁUŻ UL. JERZMANOWSKIEGO ( O WYS. DO 1,5M), MIEJSCE POD 

SEGREGACJĘ I SKŁADOWANIE ODPADÓW POZA FRONTOWĄ CZĘŚCIĄ DZIAŁKI BUDOWLANEJ; 

11/ obowiązują zakazy:

a/ lokalizacji ciągów komunikacyjnych dla motocykli, samochodów terenowych i innych pojazdów 

silnikowych, za wyjątkiem określonym w ust.2 pkt 5,

b/ lokalizacji urządzeń dla motocykli, samochodów terenowych i innych pojazdów silnikowych.

NIE PROJEKTUJE SIĘ ŻADNEGO Z POWYŻSZYCH OBIEKTÓW;

4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń w ramach przeznaczenia dopuszczalnego jest spełnienie 

zasady, aby łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowiła 

więcej niż 30 % powierzchni terenu, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 2.

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA PROJEKTOWANYCH TERENÓW Z PRZEZNACZENIEM DOPUSZCZALNYM 

NIE STANOWI WIĘCEJ NIŻ 30% POWIERZCHNI CAŁEJ INWESTYCJI.
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5. Wszystkie podejmowane przedsięwzięcia w zakresie zagospodarowania terenów wyznaczonych w ust. 1 

stosować łącznie z ustaleniami zawartymi w  rozdziale II. 

§ 29.

1. Wyznacza się tereny wód powierzchniowych, oznaczone na Rysunku planu symbolami 1WS, 2WS i 3WS 

z podstawowym przeznaczeniem na tereny wód powierzchniowych śródlądowych – potok Bieżanowski.

2. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 poza przeznaczeniem podstawowym

dopuszcza się:

1/ lokalizację mostków i kładek pieszych;

W RAMACH CAŁOŚCI INWESTYCJI „REWITALIZACJA I MODERNIZACJA PARKU ALEKSANDRY” 

PRZEWIDUJE SIĘ BUDOWĘ ORAZ PRZEBUDOWĘ ISTNIEJĄCYCH MOSTKÓW. ZAKRES TEN OBJĘTY 

JEST ODRĘBNYM WNIOSKIEM.

2/ techniczne umocnienia brzegów w miejscach intensywnej erozji bocznej.

3. Ustala się następujące warunki zagospodarowania terenów wyznaczonych w ust. 1:

1/ działania inwestycyjne należy prowadzić z zachowaniem istniejącego ukształtowania terenu, szaty 

roślinnej oraz z ograniczeniem ingerencji w istniejący teren;

NIE PRZEWIDUJE SIĘ ZMIAN W UKSZTAŁTOWANIU TERENU ANI SZACIE ROŚLINNEJ.

4. Wszystkie podejmowane przedsięwzięcia w zakresie zagospodarowania terenów wyznaczonych w ust. 1 

stosować łącznie z ustaleniami zawartymi w rozdziale II 

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU JEST ZGODNE Z WYMOGAMI MPZP.

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach planowanego zamierzenia inwestycyjnego projektuje się:

-  realizację  nowych  oraz  modernizację  i  przebudowę  części  istniejących  alejek  spacerowych,  wraz  z

wymianą ich nawierzchni;

-  rozbiórkę  i  budowę  nowych  elementów  małej  architektury:  kosze  na  śmieci,  ławki,  leżaki,  tablice

informacyjne, stojaki rowerowe;

- budowę „bram” wejściowych do parku stanowiących ażurowe pergole obrośnięte zielenią;

- budowę przepustu pomiędzy istniejącymi okresowymi mokradłami z roślinnością wodną typu pałki i trzciny;

-  nasadzenia roślinności  izolacyjnej  do wys.  150 cm w terenie oznaczonym jako 2 ZPU pomiędzy ulicą

Jerzmanowskiego a Parkiem, oraz przy ogrodzeniu garaży od strony zachodniej;

6.1. Główna idea parku

Głównym zamysłem, który wzmocni funkcję parkową terenu poprzez jego lepsze skomunikowanie oraz 

wykorzystanie walorów jakim jest różnorodność zieleni na tym terenie, a także podkreśli znaczenie potoku i 

będzie stanowić główną oś kompozycyjną  jest wprowadzenie alei spacerowej na kierunku północ południe. 

PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11
31-513 KRAKÓW, UL OLSZANSKA 7A, TEL/FAX (12) 411 31 02, E-MAIL BIURO@F-11.PL WWW.F-11.PL



Aleja przebiegać będzie w większości po zachodniej części potoku, przechodzącej na jego drugą stronę 

poprzez projektowane dwa mostki w pobliżu ul. Wielickiej aż do wejścia nr 1. Projektuje się także trzeci 

mostek na istniejącej osi komunikacyjnej „A”. Nawierzchnię alejek projektuje się jako asfaltowe, które są 

najkorzystniejsze dla wózków dziecięcych, inwalidzkich, a także rowerów i rolek. 

Projektuje się również kilka placyków z mała architekturą oraz tablice informacyjne w miejscach szczególnie 

cennych przyrodniczo, które pełnić będą funkcje edukacyjno-ekologiczne.

6.2. Bramy wejściowe do parku

Istotną kwestią  projektową  jest uporządkowanie istniejących wejść  do Parku oraz podkreślenie głównych

wejść poprzez zaprojektowanie bram w formie przestrzennej.

Zaprojektowano je jako stalowe, ażurowe pergole o zwieńczeniu półkolistym, zamknięte bramą z motywem 

geometrycznych form liści. Bramy będą miały charakter symboliczny i nie będą wydzielały ani zagradzały 

dostępu do parku. Pergole i bramy zostaną obsadzone roślinnością pnącą, a po dwóch stronach bramy będą

nasadzone krzewy i rośliny o zróżnicowanej wysokości, płynnie wpisujące formę bramy w krajobraz.

 Projektuje się bramy przy wejściu:

- nr 1 od ul. Wielickiej,

- nr 2 i 3 od strony ul. Jerzmanowskiego,

- nr 6,7,8,9 od strony ul. Aleksandry.

6.3. Mała architektura

Opis projektowanych obiektów małej architektury:

Oznaczen
ie na PZT

Nazwa Opis Zdjęcie poglądowe

Ł1 Ławka z 
oparciem i 
podłokietnika
mi

- Długość:1800 mm;
- Szerokość / głębokość:720 mm;
- Wysokość:870 mm; 
- Stal cynkowana i lakierowana 
proszkowo wg palety RAL na 
kolor antracytowy;
- Drewno egzotyczne IROKO 
olejowane;
- Fundament betonowy.
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F Ławka - fala - długość 6830 mm;
- szerokość 600 mm;
- wysokość 710 mm;
- Stal cynkowana i lakierowana 
proszkowo wg palety RAL na 
kolor antracytowy;
- Drewno egzotyczne IROKO 
olejowane;
- Fundament betonowy.

L Ławka – 
leżanka 
obrotowa

- długość 1190 mm;
- szerokość 1600 mm;
- wysokość 1150 mm;
- Stal cynkowana i lakierowana 
proszkowo wg palety RAL na 
kolor antracytowy;
- Drewno egzotyczne IROKO 
olejowane;
- Fundament betonowy.

ŁH Ławka - 
huśtawka

- długość 2300 mm;
- szerokość 1462 mm;
- wysokość 1800 mm;
- Stal cynkowana i lakierowana 
proszkowo wg palety RAL na 
kolor antracytowy;
- Drewno egzotyczne IROKO 
olejowane;
- Fundament betonowy.

ŁHd Ławka 
huśtawka – 
zestaw 
potrójny

- długość 101260 mm;
- szerokość 1771 mm;
- wysokość 2400 mm;
- Stal cynkowana i lakierowana 
proszkowo wg palety RAL na 
kolor antracytowy;
- Drewno egzotyczne IROKO 
olejowane;
- Fundament betonowy.

K - Wysokość: 60 cm;
- Pojemność: 15 litrów;
- Średnica: 39 cm;
- Materiał: malowana proszkowo 
galwanizowana stal na kolor 
antracytowy;
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SR Stojaki 
rowerowe

- Długość:1260 mm;
- Szerokość / głębokość:50 mm;
- Wysokość:800 mm;
- Stal kwasoodporna 316 
lakierowana na kolor 
antracytowy;

H Hamak - Długość:4100 mm;
- Szerokość / głębokość:1200 
mm;
- Wysokość:1310 mm;
- Stal cynkowana i lakierowana 
proszkowo wg palety RAL.

Hd Hamak duży 
siatkowy

- Długość: 2388 mm;
- Szerokość / głębokość: 2000 
mm;
- Wysokość:1750 mm;
- Siatka z liny polipropylenowej 
ø20mm i oczkiem ok. 
100x100mm, w kolorze zbliżonym
do juty
- Konstrukcja nośna wykonana z 
płaskownik 15x150mm ze 
kwasoodpornej szlifowanej
- Rura zagłówkowa 88,9x3mm ze
stali kwasoodpornej szlifowanej 
304
- Pręt regulacyjny ø20mm ze stali
kwasoodpornej szlifowanej 304
- Pozostałe wsporniki i napinacze
– wszystko ze stali 
kwasoodpornej szlifowanej 304
- Wszystkie normalia ze stali 
kwasoodpornej w gat. 316L
- Stopa instalacyjna z 
możliwością napinania i 
rozciągania
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Hp Huśtawka 
pojedyncza

- Długość: 2000 mm;
- Wysokość:3000 mm;
- Stal cynkowana i lakierowana 
proszkowo wg palety RAL na 
kolor antracytowy;
- siedzisko aluminiowe oblane 
gumą, na łańcuchach;
- Fundament betonowy;

S Stół do gry w 
szachy

- Długość:1915 mm;
- Szerokość / głębokość:1915 
mm;
- Wysokość:720 mm; 
- Stal cynkowana i lakierowana 
proszkowo wg palety RAL;

-Drewno egzotyczne IROKO 
olejowane;

- Beton architektoniczny 
(jasnoszary);

- Fundament betonowy;

ST Stół do gry w 
ping-ponga

- Długość: 2740 mm;
- Szerokość / głębokość:1525 
mm;
- Wysokość: 760 mm; 
- Stal kwasoodporna 304 
szlifowana;

- Beton architektoniczny 
(jasnoszary).

T.I. Tablica 
informacyjna-
1 szt.

- Długość: 520 mm;
- Szerokość / głębokość:50 mm;
- Wysokość: 1800 mm.
- Stal cynkowana i lakierowana 
proszkowo wg palety RAL na 
kolor antracytowy;

- Drewno egzotyczne IROKO 
olejowane;

- Fundament betonowy;

6.4. Nawierzchnie
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Projekt przewiduje przebudowę istniejących alejek poprzez regulację ich szerokości i częściową korektę 
przebiegu oraz wymianę nawierzchni na asfaltową. Zaprojektowano również kilka asfaltowych alejek w 
miejscach istniejących przedeptów- jako kontynuację istniejących ścieżek. Trzy istniejące przedepty wzdłuż 
potoku zostaną przebudowane poprzez zmianę nawierzchni na szutrową, bez obrzeża. 
Nawierzchnie placyków z mała architekturą zaprojektowano ze zrębków drewnianych lub chipsów 
kokosowych.

7.   DANE INFORMUJĄCE O INWESTYCJI:

7.1. Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są 
wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego; 

Przedmiotowy obszar nie jest objęty ochroną konserwatorską ani inną formą ochrony wynikającą z MPZP.

7.2. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdującego się w granicach terenu górniczego;

Obszar nie znajduje się w granicach terenu górniczego.

7.3.  Informację  i  dane  o  charakterze  i  cechach  istniejących  i  przewidywanych  zagrożeń  dla
środowiska  oraz  higieny  i  zdrowia  użytkowników  projektowanych  obiektów  budowlanych  i  ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi;

-  nie  przewiduje  się  wprowadzania  gazów i  pyłów do powietrza  ani  emisji  hałasu,  które  powodowałyby
przekroczenia standardów jakości środowiska w granicach i poza granicami inwestycji.

-  charakter inwestycji  nie wpływa negatywnie na powierzchnię  ziemi,  glebę  oraz wody powierzchniowe i
podziemne,

- masy ziemne powstałe w wyniku wykopów są przeznaczone do wywiezienia.

7.4.  Inne  konieczne  dane  wynikające  ze  specyfiki,  charakteru  i  stopnia  skomplikowania  obiektu
budowlanego lub robót budowlanych;

Brak.

7.5. Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich

Projektowana inwestycja nie powoduje ograniczenia dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z

wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności, dostępu światła dziennego do

pomieszczeń  przeznaczonych  na  pobyt  ludzi.  Nie  będzie  również  powodowała  nadmiernej  uciążliwości

powodowanej  hałasem,  wibracjami,  zakłóceniami  elektrycznymi  ani  promieniowaniem.  Nie  będzie

powodowała niedopuszczalnego zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

8. USTALENIA DOTYCZĄCE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW;

Inwestycja nie wymaga zabezpieczenia p.poż.

9. DOSTĘP DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH;
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Projektowany zespół obiektów małej architektury jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. W celu 
komunikacji osób niepełnosprawnych od strony ul. Jerzmanowskiego zaprojektowano przebudowę 
alejki spacerowej od wejścia nr 4 poprzez jej wydłużenie, co umożliwi zachowanie maksymalnego 
nachylenia 6% przy równoczesnej likwidacji występujących na alejce stopni terenowych.
Od strony ulicy Aleksandry Park jest dostępny bez barier architektonicznych od wejścia nr 9 i 7, a także 
od wejścia przy ul. Wielickiej.

10. WYKAZ AKTÓW I NORM PRAWNYCH:

- Dziennik Ustaw z 2002 r., nr 75, poz 690 (z późn. zm.) – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

- Dziennik Ustaw z 2010 r., nr 109, poz. 719 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i

Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;

- Dziennik Ustaw z 1994 r., nr 89, poz. 414, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (z późn. zm.) Prawo budowlane;

- Dziennik Ustaw z 2003 r., nr 80, poz. 717 O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

- Dziennik Ustaw z 1999 r., nr 43, poz. 430 – Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie;

- Dziennik Ustaw 1985 nr 14 poz. 60 art. 43 ust. 1 ustawy o drogach publicznych z dnia 21.04.1985r

Opracował: 

dr hab. inż. arch. Marcin Furtak, prof. nadzw. PK
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