
 

Kraków, October 19, 2016 

 

 

Question set I.3: 

 

 

Pytanie nr 1: 

W uwarunkowaniach i wytycznych zawarto następującą informację: 

„W zakresie istniejącej zabudowy wprowadzono ochronę konserwatorską parterowego 

budynku usytuowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 173/17 – w 

szczególności ochronę formy architektonicznej budynku, kształtu dachu, pierwotnej 

artykulacji i kompozycji elewacji, w tym formy i kolorystyki stolarki okiennej (z jej 

zachowaniem lub odtworzeniem). Jest to budynek wzniesiony w okresie 

międzywojennym, włączony do wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków (oznaczony 

jako E2).  

W najnowszej koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dopuszcza 

się wyburzenie, bez konieczności odbudowy, pozostałych budynków aktualnie istniejących 

na działkach nr 173/17 i 173/21, przy czym rozbiórkę budynku oznaczonego na rysunku 

planu symbolem „K2" (relikty garażu usytuowanego na granicy działek 172/17 i 173/20) 

poprzedzić musi pełna inwentaryzacja architektoniczna i fotograficzna. Istnieje także 

możliwość (ale nie jest to konieczność) ewentualnego wykorzystania części drewnianej 

konstrukcji garażu jako świadka historycznego przeznaczenia terenu." 

Mam ogromny problem ze zlokalizowaniem wspomnianych budynków na załączonym 

podkładzie dwg. Nie odnajduję tam E2, ani K2. Czy budynek E2 to ten, który wskazuję na 

przesłanym w załączniku screenie? Który z budynków to K2? 

Odpowiedź: 

Obiekty oznaczone symbolami „E2” i „K2” – zaznaczone zostały na mapce sytuacyjnej 

zamieszczonej poniżej. 

Question no. 1: 

In the conditions and requirements we find the following information: 

As for already existing buildings, the one story building situated in the north-western 

corner of plot 173/17 is listed for conservation –and in particular the protection of the 

architectural form of the building, the shape of the roof, the original articulation and 

composition of the elevation, including the form and color scheme of the window joinery 

(which is to be preserved or recreated). It is a building constructed in the inter-war 

period, included in the provincial and municipal register of monuments (marked as E2).  

The newest draft of the local development plan permits the demolition of the buildings 

currently existing on plots173/17 and 173/21, however, the removal of the building 

marked with the symbol “K2” (the remains of a garage on the border of plots 172/17 and 

173/20) should be preceded by full architectural and photographic inventory. There is 

also a possibility (but it is not a necessity) to use part of the wooden structure of the 

garage as a historical witness of the past of the area. 

I have great difficulty finding these buildings on the attached dwg base. I cannot find 

neither E2, nor K2. Is building E2 the one I marked on the attached screenshot? Which of 

the buildings is K2? 

Answer: 

The buildings marked with the symbols „E2” and „K2” have been marked on the layout 

drawing featured below. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



Pytanie nr 2: 

Prosimy o jednoznaczne wskazanie budynku objętego ochroną konserwatorską na działce 

173/17, opisanego w „Uwarunkowania i wytyczne urbanistyczne architektoniczne 

kulturowe środowiskowe" oraz potwierdzenie czy wymagane jest jego zachowanie. 

Odpowiedź: 

Budynek „E2” jest budynkiem przeznaczonym do zachowania – jest objęty ochroną 

konserwatorską. Pozostałe obiekty istniejące na działkach wyznaczonych dla inwestycji 

przeznaczone są do wyburzenia. Obiekt oznaczony symbolem „E2”– zaznaczony został na 

mapce sytuacyjnej opublikowanej pod odpowiedzią na pytanie nr 1. 

Question no. 2: 

Please clarify which of the buildings on plot 173/17 is the one listed as a protected 

building described in the “Urban, architectural, cultural and environmental conditions and 

requirements” and whether it should be preserved? 

Answer: 

Building “E2” is a building that should be preserved – it is listed for conservation. Other 

buildings on the sites designated for the project are to be demolished. The building 

marked with the symbol “E2” has been marked on the layout drawing under the answer 

to question no.1.  

 

 

 

Pytanie nr 3: 

W załączniku 2.4 pt. “Uwarunkowania i wytyczne urbanistyczne, architektoniczne, 

kulturowe i środowiskowe” napisano: “W zakresie istniejącej zabudowy wprowadzono 

ochronę konserwatorską parterowego budynku usytuowanego w północno-zachodnim 

narożniku działki nr 173/17”. Nie jesteśmy pewni, o którym narożniku i którym budynku 

mowa. 

Czy możemy prosić o podanie dokładnej lokalizacji parterowego budynku objętego 

ochroną? O który z nich chodzi? 

Odpowiedź: 

Obiekt oznaczony symbolem „E2”– zaznaczony został na mapce sytuacyjnej 

opublikowanej pod odpowiedzią na pytanie nr 1. 

Question no. 3: 

The attachment 2.4 "urban, architectural, cultural and environmental conditions and 

requirements" says: «the one story building situated in the north-western corner of plot 

173/17 is listed for conservation...». We have some problems to recognize which corner 

and which building talks about.  

Is it possibile to have the precise localization of the one story building to be preserved? 

Which of those buildings is it?  

Answer: 

The building marked with the symbol “E2” has been marked on the layout drawing under 

the answer to question no.1.  

 

 


