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 „Płaszów-Rybitwy” jest zakończeniem procedury planistycznej sporządzania planu,
podjętej na podstawie uchwały Nr CXV/1207/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia
2006 r.
Projekt planu został sporządzony w celu:
1) przeciwdziałanie procesom degradacji przestrzeni i postępującej dekapitalizacji
zabudowy;
2) uporządkowanie istniejących i przyszłych procesów zagospodarowania terenu;
3) zwiększenie dostępności i zapewnienie dogodnych powiązań z innymi dzielnicami
poprzez planowane nowe inwestycje drogowe (Trasa Nowopłaszowska, Trasa
Ciepłownicza, Trasa Nowohucka).
4) ustabilizowanie zasad zagospodarowania przestrzennego poprzez kompleksowe
rozwiązania obejmujące kompozycję funkcjonalno-przestrzenną uwzględniającą
rewitalizacje terenów poprzemysłowych i składowych,
Projekt planu (wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i prognozą skutków
finansowych uchwalenia planu), 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. Przeprowadzono publiczną
dyskusję nad przyjętymi w nim rozwiązaniami. W terminie określonym dla składania uwag
dotyczących projektu planu złożono 89 uwag, które zostały rozpatrzone przez Prezydenta
Miasta Krakowa. Odpowiednio do sposobu rozpatrzenia uwag wprowadzono zmiany
do projektu planu. Wprowadzone zmiany wymagały ponowienia procedury planistycznej
w zakresie uzgodnień oraz wyłożenia części projektu planu do publicznego wglądu. Do
ponownie wyłożonej części projektu planu, w terminie określonym do składania uwag
wpłynęło 19 uwag, które zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa.
Odpowiednio do sposobu rozpatrzenia uwag wprowadzono zmiany do projektu planu.
Wprowadzone zmiany nie wymagały ponowienia procedury planistycznej.
Przygotowany projekt uchwały został przedłożony Radzie Miasta Krakowa do
uchwalenia. Rada Miasta Krakowa przegłosowała część poprawek złożonych do druku. W
wyniku przyjęcia przez Radę Miasta Krakowa poprawek Radnego, wprowadzono zmiany do
projektu planu. Wprowadzone zmiany wymagały w niezbędnym zakresie ponowienia
procedury planistycznej dotyczącej uzgodnień oraz wyłożenia projektu planu do publicznego
wglądu. Do ponownie wyłożonego projektu planu, w terminie określonym do składania uwag
wpłynęło 101 uwag, które zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa.
Rozpatrzenie uwag nie wymagało ponowienia procedury planistycznej.
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 3 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 4 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.
Ponadto, realizując wymóg art. 17 pkt 5 ustawy oraz § 11 Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, do projektu planu została sporządzona
„Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego”. Opracowanie to jest jednym z elementów dokumentacji prac planistycznych
sporządzonej zgodnie z § 12 ww. rozporządzenia.
Procedura planistyczna sporządzania planu została przeprowadzona zgodnie
z obowiązującymi przepisami ustawy, a projekt planu spełnia wymogi merytoryczne
i formalne do jego uchwalenia.

