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 planu obszaru „Kliny-Zachód II” jest zakończeniem
procedury planistycznej, obejmującej obszar o powierzchni około 29,1 ha, wg granic
wyznaczonych uchwałą Nr L/646/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 września 2008 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru "Kliny-Zachód II”.
Projekt planu (wraz z prognozą oddziaływania na środowisko) dostosowany
do wymagań ustawy, rozporządzeń wykonawczych i do pozostałych przepisów odrębnych,
został poddany opiniowaniu i uzgadnianiu. Wprowadzono odpowiednie zmiany wynikające
z opinii i uzgodnień.
Projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu w okresie od 20 kwietnia
2010 r. do 19 maja 2010 r., w ramach którego przeprowadzono publiczną dyskusję nad
przyjętymi w nim rozwiązaniami.W terminie określonym dla składania uwag dotyczących
projektu planu złożono 26 uwag, które zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa.
W wyniku złożenia i przegłosowania poprawek złożonych przez Radnych Miasta
Krakowa na sesji nr CXI Rady Miasta Krakowaw dniu 6 października 2010 r. wprowadzono
w projekcie planu zmiany. Zgodnie z art. 19 ustawy zmieniony w ich wyniku projekt planu
wymagał ponowienia niektórych czynności procedury planistycznej, w tym ponownego jego
opiniowania i uzgodnień oraz ponownego wyłożenia do publicznego wgląduw zakresie
wprowadzonych zmian.
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został ponownie
wyłożony do publicznego wglądu w zakresie zmian wprowadzonych przez Radę Miasta
Krakowa w okresie od 24maja2011 r. do 21czerwca 2011r. W terminie określonym dla
składania uwag dotyczących projektu planu złożono 18 uwag, które zostały rozpatrzone
przez Prezydenta Miasta Krakowa.
Rada Miasta Krakowa, podejmując uchwałę w sprawie uchwalenia planu, stwierdza
także - zgodnie z przepisami ustawy - zgodność planu z ustaleniami Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa, zwanym dalej „Studium”.
Stwierdzenie to, zgodnie z zapisami 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 dotyczącymi: głównych elementów
kształtujących strukturę przestrzenną Miasta, kluczowych obszarów rozwoju, terenów
o charakterze publicznym, kierunkami zagospodarowania wyodrębnionych kategorii
obszarów, zasadami zagospodarowania i kształtowania zabudowy i przestrzeni w strefach:
zróżnicowanej intensyfikacji zagospodarowania, ochrony wartości kulturowych, ochrony
sylwety Miasta, ochrony i kształtowania krajobrazu.
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. Rozstrzygnięcie to stanowi załącznik Nr 3 (część I i II
do uchwały. Zgodnie z przepisem art. 17 pkt 14 ustawy, Prezydent Miasta Krakowa
przedstawił Radzie Miasta Krakowa, wraz z projektem planu miejscowego, listę
nieuwzględnionych uwag dotyczących projektu planu. Listę obejmującą uwagi

nieuwzględnione przez Prezydenta Miasta Krakowa zawiera Rozstrzygnięcie, o którym
mowa wyżej.
2) Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. Rozstrzygnięcie to stanowi
załącznik Nr 4 do uchwały. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (z późniejszymi zmianami), 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.

