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Uwagi i wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
"Stare Podgórze - Wzgórze Lasoty" 

oraz wykonywanej dla niego prognozy oddziaływania na środowisko, 
w związku z ogłoszeniem Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 września 2011 r. 

Reprezentując Fundację Wspierania Rozwoju Wspinaczki „ Wspinka" 
wnioskuję, by w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru "Stare Podgórze - Wzgórze Lasoty" lokalizacje poszczególnych kategorii 
terenów pokrywały się z wystawionym do wglądu projektem miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego tego obszaru . Wnioskuję również, aby opisy 
funkcji i parametrów tych kategorii ujęte w planie zawierały zaproponowane w 
projekcie opisy, za wyjątkiem opisu kategorii obszaru oznaczonego jako ZP.2 dla 
którego wnioskuję o dodanie zapisu w pkt. 2 ust. 2) o następującej treści : 

„c) utrzymania, przebudowy i rozbudowy istniejącej infrastruktury 
wspinaczkowej." 

UZASADNIENIE 
Część muru skalnego „Kamieniołomu pod Benedyktem", którego główne 

spiętrzenie zlokalizowane jest na działce nr 430/4 obr 13, położona jest także na 
sąsiedniej działce nr 430/9 obr. 13. Zostało to ustalone na podstawie pomiarów 
geodezyjnych, przeprowadzonych przez współpracującego z Fundacją WSPINKA 
geodetę w dniu 10 listopada 2012 roku . Działka nr 430/9 obr. 13 wchodzi w skład 
obszaru oznaczonego jako ZP.2. 

Wprowadzenie do opisu kategorii ZP.2 zapisu o który wnioskuję, umożliwi 
kompleksowe zagospodarowanie ścian skalnych „Kamieniołomu pod Benedyktem" 
na cele wspinaczkowe w ramach planowanego przez Fundację WSPINKA 
przedsięwzięcia utworzenia parku rekreacyjno-sportowego dostępnego dla 
wszystkich. Równocześnie umożliwi to przeprowadzenie prac zabezpieczających 
ściany skalne oraz terenu ponad tą ścianą, mających na celu zapewnienie 
bezpieczeństwa i ochronę przed spadającymi kamieniami. 
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