tekst ujednolicony
Uzasadnienie
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stanowi akt prawa miejscowego,
uchwalany przez Radę Miasta Krakowa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz przepisów ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784 i 922)
zwanej dalej ustawą.
Uchwała dotycząca uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Morelowa” stanowi efekt prac zainicjowanych podjęciem przez Radę Miasta Krakowa
Uchwały Nr XV/306/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Morelowa”.
Celem planu jest określenie zasad kształtowania przestrzeni, znajdujących się w sąsiedztwie
lotniska Kraków-Balice, a także:
1) ustalenie warunków kształtowania nowej zabudowy oraz przestrzeni publicznych
w oparciu o przyjętą w Studium politykę przestrzenną;
2) utrwalenie tradycyjnego charakteru willowej dzielnicy i ustalenie warunków jej
zachowania i uzupełnienia zabudową mieszkaniową jednorodzinną;
3) zapewnienie warunków przestrzennych dla rozwoju i uzupełniania usług
z zachowaniem wymogów ładu przestrzennego;
4) wykluczenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy jednorodzinnej
w układzie szeregowym, negatywnie wpływającej na istniejący charakter dzielnicy
oraz powodującej nadmierne dogęszczenie obszaru, już znacznie zainwestowanego;
5) określenie zasad obsługi komunikacyjnej obszaru, w tym warunków w zakresie
parkowania pojazdów.
Projekt planu miejscowego (wraz z prognozą oddziaływania na środowisko),
sporządzony zgodnie z wymaganiami ustawy, rozporządzeń wykonawczych i pozostałych
przepisów odrębnych, został poddany opiniowaniu i uzgadnianiu. Wprowadzono odpowiednie
zmiany wynikające z opinii i uzgodnień.
Następnie projekt planu miejscowego został wyłożony do publicznego wglądu,
w trakcie wyłożenia przeprowadzono publiczną dyskusję nad przyjętymi w nim rozwiązaniami.
W terminie określonym dla składania uwag dotyczących projektu planu złożono 61 uwag, które
zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa. W wyniku rozpatrzenia uwag do
projektu planu wprowadzono zmiany, które wymagały ponownego opiniowania i uzgodnień
ustawowych oraz ponownego wyłożenia części projektu planu do publicznego wglądu.
Po uzyskaniu opinii i uzgodnień projekt planu miejscowego został po raz drugi
wyłożony do publicznego wglądu w zakresie zmian, wynikających z rozpatrzenia uwag,
w trakcie wyłożenia przeprowadzono publiczną dyskusję nad przyjętymi rozwiązaniami.
W terminie określonym dla składania uwag, dotyczących wyłożonej części projektu planu,
złożono 14 uwag, które zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa. W wyniku
rozpatrzenia uwag do projektu planu wprowadzono zmiany, które wymagały ponownego
opiniowania i uzgodnień ustawowych oraz ponownego wyłożenia części projektu planu do
publicznego wglądu.
Po uzyskaniu opinii i uzgodnień projekt planu miejscowego został ponownie, po raz
trzeci wyłożony do publicznego wglądu w zakresie zmian, wynikających z rozpatrzenia uwag,
w trakcie wyłożenia przeprowadzono publiczną dyskusję nad przyjętymi rozwiązaniami.
W terminie określonym dla składania uwag, dotyczących wyłożonej części projektu planu,
złożono 20 uwag, które zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa. Sposób
rozpatrzenia uwag nie wymagał ponowienia procedury planistycznej.

Projekt planu został skierowany do uchwalenia przez Radę Miasta Krakowa. Jednakże
Rada przyjęła poprawki do projektu planu miejscowego co wymusiło konieczność ponowienia
procedury planistycznej. Projekt planu został ponownie poddany opiniowaniu i uzgadnianiu,
oraz w zakresie zmian wprowadzonych poprawkami, został po raz czwarty wyłożony
do publicznego wglądu. W trakcie wyłożenia odbyła się dyskusja publiczna nad dokonanymi
w projekcie planu zmianami. W terminie składania uwag do wyłożonej do publicznego wglądu
części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Morelowa”
nie wpłynęło żadne pismo stanowiące uwagę w rozumieniu przepisów art. 18 ust. 1 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i w związku z tym czynności procedury
planistycznej określone w art. 17 pkt 12 i pkt 13 ww. ustawy nie mają zastosowania.
Rada Miasta Krakowa, podejmując uchwałę w sprawie uchwalenia planu, stwierdza
także, że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta Krakowa (uchwała Nr XII/87/03 z dnia 16 kwietnia 2003 r. zmieniona
uchwałą Nr XCIII/1256/10 z dnia 3 marca 2010 r. zmieniona uchwałą Nr CXII/1700/14 z dnia
9 lipca 2014 r.) zwanego dalej Studium. Zgodnie z przepisami ustawy ustalenia studium są
wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych. W związku z tym
ustalenia Studium, dotyczące kierunków zagospodarowania przestrzennego, zawarte
w Tomie II i Tomie III wraz z rysunkiem Studium - plansze K1-K6 Studium są uwzględniane
łącznie przy sporządzaniu planów miejscowych.
Ocena zgodności projektu planu miejscowego z ustaleniami Studium znajduje się
w Uzasadnieniu rozwiązań zawartych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Morelowa”, które zostało opracowane zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
W związku z faktem, że w ocenie Prezydenta Miasta Krakowa projekt uchwały o planie
jest zgodny z ustaleniami Studium, zostaje przedstawiony Radzie Miasta Krakowa projekt
uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
„Morelowa”.
Zgodnie z przepisami ustawy, w ramach uchwalenia planu Rada Miasta Krakowa
podejmuje również:
1) Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały. Zgodnie
z przepisem art. 17 pkt 14 ustawy, Rozstrzygnięcie to obejmuje „listę” uwag
dotyczących projektu planu - nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa.
2) Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz o zasadach
ich finansowania, stanowiące załącznik Nr 3 do uchwały. Zgodnie z art. 7 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, z uwzględnieniem zapisów art. 18
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716
z późn. zm.) rozstrzygnięcie to dotyczy wyłącznie zadań własnych gminy z zakresu
infrastruktury technicznej.
Ponadto, zgodnie z art. 17 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, do projektu planu została sporządzona Prognoza skutków finansowych.
Opracowanie to jest jednym z elementów dokumentacji prac planistycznych sporządzonej
zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie
wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(Dz. U. Nr 164 poz. 1587).
Procedura planistyczna sporządzania planu została przeprowadzona zgodnie
z obowiązującymi przepisami ustawy, a projekt planu spełnia wymogi merytoryczne
i formalne do jego uchwalenia.

