Uzasadnienie
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego,
do ustanowienia, którego uprawnia Radę Miasta Krakowa ustawa z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym oraz ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, zwana dalej „ustawą”.
Uchwała dotycząca uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru „Rybitwy - Północ” jest zakończeniem procedury planistycznej sporządzania planu,
podjętej na podstawie Uchwały Nr VIII/116/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 marca 2007 r.,
podlega przepisom ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, zwanej dalej „ustawą”.
Jako podstawowy cel Planu przyjęto zapewnienie warunków prawnych i przestrzennych
dla realizacji programów inwestycyjnych w terenach przeznaczonych do zabudowy, ochrony
cennych zasobów przyrodniczych i kulturowych obszaru oraz rozwoju funkcji służących
rekreacji i turystyce, a w szczególności:
1) zapewnienia kontynuacji zabudowy w sposób nawiązujący do wartościowych
historycznych układów urbanistycznych dawnych wsi Rybitwy i Przewóz;
2) wprowadzenia zabudowy mieszkaniowej i usługowej na terenach dotychczas
niezabudowanych, a przewidzianych planem do zainwestowania oraz uporządkowanie
terenów z istniejącą zabudową usługową;
3) budowy, przebudowy, rozbudowy elementów układu komunikacyjnego niezbędnego
dla zapewnienia dostępności obszaru jak i właściwego skomunikowania terenów
o określonym przeznaczeniu oraz budowy, przebudowy i rozbudowy sieci i urządzeń
infrastruktury technicznej, niezbędnych dla obsługi obszaru objętego planem;
4) ochrony i zachowania walorów przyrodniczych i krajobrazowych doliny Wisły jako
niezwykle cennego elementu systemu zieleni miejskiej, z punktami i ciągami
widokowymi;
5) ochrony fortu „Lasówka” i jego otoczenia oraz innych walorów zabytkowych
i kulturowych;
6) turystycznego i rekreacyjnego wykorzystania obszarów, w tym poprzez wyznaczenie
dla rozwoju tych funkcji, terenów zieleni ogólnodostępnej oraz poprzez realizację
ścieżek rowerowych i ciągów pieszych.
Projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu. Przeprowadzono publiczną
dyskusję nad przyjętymi w nim rozwiązaniami. W terminie określonym dla składania uwag
dotyczących projektu planu złożono 194 uwagi, które zostały rozpatrzone przez Prezydenta
Miasta Krakowa. Odpowiednio do sposobu rozpatrzenia uwag wprowadzono zmiany do
projektu planu. Zmieniony w ich wyniku projekt planu wymagał ponowienia uzgodnień w
stosownym zakresie.
Rada Miasta Krakowa, podejmując uchwałę w sprawie uchwalenia planu, stwierdza
także zgodność planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta Krakowa. Stwierdzenie to, wg zapisów Studium w tym zakresie,
dotyczy zgodności planu miejscowego z określonymi w Studium: celami rozwoju, zasadami
zrównoważonego rozwoju przestrzennego Krakowa i kształtowania ładu przestrzennego,
granicą terenów przeznaczonych do zabudowy, głównymi kierunkami zagospodarowania,
wyodrębnionych kategorii obszarów, zasadami zagospodarowania i kształtowania zabudowy
i przestrzeni w strefie kształtowania systemu przyrodniczego - z uwzględnieniem przesądzeń
wynikających z istniejącego zainwestowania i wiążących decyzji administracyjnych.

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 4 do uchwały. Zgodnie
z przepisem art. 17 pkt 14 ustawy, Rozstrzygnięcie to obejmuje „listę” uwag dotyczących
projektu planu - nieuwzględnionych lub nieuwzględnionych częściowo 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 5 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 (z późniejszymi zmianami) rozstrzygnięcie
to dotyczy wyłącznie zadań własnych gminy z zakresu infrastruktury technicznej.
Procedura planistyczna sporządzania planu została przeprowadzona zgodnie
z obowiązującymi przepisami ustawy, a projekt planu spełnia wymogi merytoryczne
i formalne do jego uchwalenia.

