Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/619/08
Rady Miasta Krakowa z dnia 27 sierpnia 2008 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAGI
DOTYCZĄCEJ PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBSZARU „DOLINA DŁUBNI - MOGIŁA”
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Dolina
Dłubni – Mogiła” został wyłożony do publicznego wglądu w okresie od 03.04.2008 r.
do 06.05.2008 r. W wyznaczonym terminie wnoszenia uwag dotyczących projektu
planu, tj. do dnia 20.05.2008 r. wpłynęła 1 uwaga.
Ilekroć w niniejszym Rozstrzygnięciu mowa o:
- „projekcie planu”, należy przez to rozumieć projekt miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru „Dolina Dłubni – Mogiła”.
- „ustawie”, należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80 poz. 717 - późn. zm./.
- „Studium”, należy przez to rozumieć Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa.
Prezydent Miasta Krakowa Zarządzeniem Nr 1110/2008 z dnia 06.06.2008 r.
rozpatrzył uwagę dotyczącą projektu planu i wprowadził zmiany do projektu planu
wynikające ze sposobu uwzględnienia uwagi.
W zakresie częściowo nieuwzględnionej uwagi przez Prezydenta Miasta Krakowa
w w/w Zarządzeniu, Rada Miasta Krakowa postanawia przyjąć następujący sposób jej
rozpatrzenia.
1. Uwaga Nr 1
dotyczy całego obszaru planu.
Enion, Oddział w Krakowie, Zakład Energetyczny Kraków
wniósł uwagę, która dotyczyła – w zakresie częściowo nieuwzględnionym przez
Prezydenta Miasta Krakowa punktu 3 uwagi:
3/ Zmiany zapisu § 16 ust. 9 punkt 7, w wyniku, której lokalizowanie obiektów
w strefie technicznej linii 110 kV należałoby uzgadniać w Rejonie Wysokich
Napięć, Kraków, ul. Prądnicka 74c
Prezydent Miasta Krakowa częściowo nie uwzględnił uwagi w zakresie punktu 3.
Uwaga pozostaje częściowo nieuwzględniona w zakresie punktu 3.
Wyjaśnienie:
Ad. 3. W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego nie jest możliwe
stosowanie proponowanego zapisu, gdyż stanowi on naruszenie zasad legislacyjnych.
Zamieszczanie w treści planu norm otwartych, odsyłających do odrębnych i nie
przewidzianych przepisami prawa procedur jest niedopuszczalne z punktu widzenia
obowiązującego porządku prawnego. Dotychczasowy zapis tekstu planu nie ogranicza
uczestnictwa Jednostek zarządzających infrastrukturą w określaniu i uzgadnianiu
przedsięwzięć inwestycyjnych. W związku z tym przeredagowano zapisy § 16 ust. 9
pkt 7 projektu uchwały tak, aby jednoznacznie odnieść je do przepisów odrębnych,
które zapewniają Zarządcy Sieci określanie warunków realizacji inwestycji.

