OPINIA NR 150/2010
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 5 października 2010 r.
w sprawie poprawek do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „KlinyZachód II” – druk nr 1800.
Na podstawie § 30 ust. 4 Statutu Miasta Krakowa stanowiącego załącznik do uchwały
Nr XLVIII/435/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 1996 r. (tekst jednolity z 2005 r. Dz. Urz.
Województwa Małopolskiego Nr 256 poz. 1804 z późn. zm.) postanawia, co następuje:

Wniesione przez Panią Grażynę Fijałkowską, Radną Miasta Krakowa, poprawki
do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kliny-Zachód II” - druk nr 1800, opiniuje
się odpowiednio:
1. Poprawkę Nr 1 w brzmieniu: „W planie miejscowym Kliny-Zachód wykreśla się
ścieżkę rowerową przebiegającą wzdłuż działki nr 40/8.”
opiniuje się negatywnie
2. Poprawkę Nr 2 w brzmieniu: „W planie miejscowym Kliny-Zachód wykreśla się
ścieżkę rowerową przebiegającą wzdłuż działki nr 40/8. Wprowadza się ścieżkę
na teren działki 1 ZP w południowej jej części do ul. Biedronki i w drogę KDX
do ul. Komuny Paryskiej.”
opiniuje się negatywnie
UZASADNIENIE
Odnośnie poprawek nr 1 i nr 2
Analiza poprawek nr 1 i nr 2 zgłoszonych przez Panią Grażynę Fijałkowską,
w zakresie wykreślenia trasy rowerowej przebiegającej wzdłuż działki nr 40/8
oraz wprowadzenia trasy na teren działki 1ZP w południowej jej części do ul. Biedronki
i w drogę KDX do ul. Komuny Paryskiej, wykazała, że nie jest możliwe jej pozytywne
zaopiniowanie.
W Studium teren działki nr 40/8 znajduje się w przeważającej części w terenach
zieleni publicznej. Wyznaczenie terenów budowlanych nastąpiło po analizie
i zbilansowaniu terenu zieleni publicznej z terenem 5ZP – wyznaczonych również
na działkach prywatnych. Zaprojektowanie trasy rowerowej nastąpiło w wyniku uwag
Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Po wyznaczeniu przebiegu trasy
rowerowej działka pozostaje o szerokości średnio 18,5 m (szerokość od 14 m
na północy do 23 m na południu) – co pozwala na jej zabudowanie.
Wprowadzenie do projektu Uchwały zmian wynikających z tej poprawki
spowoduje potrzebę ponowienia czynności określonych w art. 17 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (z późn. zmianami).
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