UCHWAŁA NR LXVII/1673/17
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji wniesiona przez (wyłączenie jawności w zakresie danych
osobowych: na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. z 2015 poz. 2058 z późn. zm.); jawność wyłączyła Marta Kucharyk Kierownik
Referatu Obsługi Sesji i Komisji RMK w Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa),
dotyczącej podjęcia przez Radę Miasta Krakowa uchwały o uwzględnieniu uwag Spółki do
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Nowa Huta
Przyszłości – Igołomska Północ”, dotyczących brzmienia § 16 ust. 2 pkt 2 projektu uchwały
Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia ww. planu miejscowego, w którym ustala się
maksymalną długość elewacji budynków m.in. na terenie oznaczonym symbolem U.3 na 200 m,
przy dopuszczeniu zwiększenia długości elewacji budynków do 400 m pod warunkiem podziału
na segmenty o maksymalnej długości 150 m i zachowania minimalnej odległości pomiędzy
przewiązkami wynoszącej 10 m, poprzez niezamieszczenie w planie ww. zapisu w ogóle,
ewentualnie poprzez określenie maksymalnej długości elewacji na terenach oznaczonych
symbolem U.3 na 400 m oraz o wynikającej z powyższego konieczności dokonania zmian
w przedstawionym do uchwalenia projekcie ww. planu miejscowego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy
z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195 z późn. zm.) Rada Miasta Krakowa
uchwala co następuje:
§ 1. 1. Po rozpatrzeniu petycji wniesionej przez (wyłączenie jawności w zakresie danych
osobowych: na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej( Dz. U. z 2015 poz. 2058 z późn. zm.); jawność wyłączyła Marta Kucharyk Kierownik
Referatu Obsługi Sesji i Komisji RMK w Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa) dotyczącej
podjęcia przez Radę Miasta Krakowa uchwały o uwzględnieniu uwag Spółki do projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Nowa Huta Przyszłości – Igołomska
Północ”, dotyczących brzmienia § 16 ust. 2 pkt 2 projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie
uchwalenia ww. planu miejscowego, w którym ustala się maksymalną długość elewacji budynków
m.in. na terenie oznaczonym symbolem U.3 na 200 m, przy dopuszczeniu zwiększenia długości
elewacji budynków do 400 m pod warunkiem podziału na segmenty o maksymalnej długości 150 m
i zachowania minimalnej odległości pomiędzy przewiązkami wynoszącej 10 m, poprzez
niezamieszczenie w planie ww. zapisu w ogóle, ewentualnie poprzez określenie maksymalnej
długości elewacji na terenach oznaczonych symbolem U.3 na 400 m oraz o wynikającej z powyższego
konieczności dokonania zmian w przedstawionym do uchwalenia projekcie ww. planu miejscowego,
Rada Miasta Krakowa nie uwzględniła złożonej petycji.
2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa do poinformowania składającego
petycję o sposobie jej rozpatrzenia.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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