UCHWAŁA NR XLIII/764/16
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 11 maja 2016 r.
w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej
przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru „Czyżyny – AWF”, oznaczonej numerem 5
w Załączniku do Zarządzenia Nr 583/2016 z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia
uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru „Czyżyny – AWF”.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2016 r. poz. 446), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830, 1890),
w związku z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze
wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. poz. 774, 1688) oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353)
w związku z uchwałą Nr CXVI/1825/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 września 2014 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Czyżyny –
AWF” Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Nie uwzględnia się uwagi nr 51), złożonej przez Pana (…)* do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru „Czyżyny – AWF”, w której wniesiono o:
1) pozostawienie nieprzekraczalnej linii zabudowy na działkach nr 4, 5, 6 obr. 52 Nowa Huta
w aktualnym przebiegu określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Stare
Czyżyny”,
2) pozostawienie definicji nieprzekraczalnej linii zabudowy dla tych działek w aktualnie obowiązującym
brzmieniu tj. jako „linie poza którą nie można sytuować nowych bądź rozbudowanych budynków lub ich
części” a nie „linie poza którą nie można sytuować nowych bądź rozbudowywanych budynków oraz ich
nadziemnych i podziemnych części”,
3) dopisanie w § 7 ust. 2, stwierdzenia „...oraz zabudowy, która w dniu wejścia w życie przedmiotowego
planu objęta była prawomocnym pozwoleniem na budowę, bądź przyjętym zgłoszeniem zamiaru
budowy...” a w § 7 ust. 3 i 4 oraz wszędzie tam gdzie pojawia się odniesienie do legalnie istniejących
obiektów i urządzeń „...oraz tych, które w dniu wejścia w życie przedmiotowego planu objęte były
prawomocnym pozwoleniem na budowę, bądź przyjętym zgłoszeniem zamiaru budowy”.
2. Uzasadnienie faktyczne i prawne rozpatrzenia uwagi stanowi załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

1)

Uwaga o tym numerze została zawarta w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru „Czyżyny – AWF”, w tabeli pozycja L.p. 5, a pełna treść uwagi znajduje się w
dokumentacji planistycznej.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Krakowa
Sławomir Pietrzyk
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Załącznik do Uchwały Nr XLIII/764/16
Rady Miasta Krakowa
z dnia 11 maja 2016 r.
W uwadze nr 5 wniesiono o:
1) pozostawienie nieprzekraczalnej linii zabudowy na działkach nr 4, 5, 6 obr. 52 Nowa Huta
w aktualnym przebiegu określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Stare
Czyżyny”,
2) pozostawienie definicji nieprzekraczalnej linii zabudowy dla tych działek w aktualnie
obowiązującym brzmieniu tj. jako „linie poza którą nie można sytuować nowych bądź rozbudowanych
budynków lub ich części” a nie „linie poza którą nie można sytuować nowych bądź rozbudowywanych
budynków oraz ich nadziemnych i podziemnych części”,
3) dopisanie w § 7 ust. 2, stwierdzenia „...oraz zabudowy, która w dniu wejścia w życie
przedmiotowego planu objęta była prawomocnym pozwoleniem na budowę, bądź przyjętym zgłoszeniem
zamiaru budowy...” a w § 7 ust. 3 i 4 oraz wszędzie tam gdzie pojawia się odniesienie do legalnie
istniejących obiektów i urządzeń „...oraz tych, które w dniu wejścia w życie przedmiotowego planu objęte
były prawomocnym pozwoleniem na budowę, bądź przyjętym zgłoszeniem zamiaru budowy”.
Odnośnie do postulatów zawartych w uwadze:
Ad 1.
Uwaga nieuwzględniona, gdyż o obowiązku wyznaczenia linii zabudowy stanowi art. 15 ustawy.
W Terenie zabudowy usługowej U.1 wyznaczono nieprzekraczalną linię zabudowy z uwzględnieniem
przepisów odrębnych. Odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy od linii rozgraniczającej Terenu
Komunikacji KDZT.1 wynosi 5 m.
Ustalenia projektu planu w zakresie nieprzekraczalnej linii zabudowy, tj. przesuniecie względem
obowiązującego planu o niecały metr wynikają z ogólnych ustaleń według których wprowadzona linia
wyznaczona została w odległości 5 m od linii rozgraniczających. Dla istniejącej zabudowy zawarto
odpowiednie zapisy w § 7 ust. 2 ustaleń projektu planu.
Ad 2.
Uwaga nieuwzględniona, gdyż ustalona definicja nieprzekraczalnej linii zabudowy jest prawidłowa.
Została utworzona w porozumieniu z jednostką zajmującą się wydawaniem pozwoleń na budowę i jest
stosowana we wszystkich sporządzanych planach miejscowych. Definicja ta jest w ocenie organu
sporządzającego odpowiednia i pozwala na prawidłowe kształtowanie zabudowy.
Ad 3.
Uwaga nieuwzględniona, gdyż inwestycja będąca w toku realizacji na podstawie prawomocnego
pozwolenia na budowę, w momencie wejścia w życie nowego planu jest traktowana jak obiekt istniejący.
Pozwolenie na budowę uprawomocnione przed wejściem planu miejscowego w życie jest nadrzędne nad
ustaleniami tego planu miejscowego.
Według § 7 ust. 2 pkt 1 i 2 ustala się możliwość utrzymania istniejącej zabudowy znajdującej się
w całości lub w części poza wyznaczoną nieprzekraczalną linią zabudowy z dopuszczeniem: prowadzenia
robót budowlanych w tych obiektach, bez możliwości dalszej rozbudowy obiektu poza tę linię (nie
dotyczy docieplenia obiektów budowlanych) oraz nadbudowy obiektu z uwzględnieniem wskaźników
zawartych w ustaleniach szczegółowych, a według § 6 ust. 1 tereny, których przeznaczenie plan
miejscowy zmienia mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania
zgodnie z planem.
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