PROTOKÓŁ
z dyskusji publicznej przeprowadzonej dnia 18 marca 2013 r. nad rozwiązaniami przyjętymi
w wyłożonej do publicznego wglądu projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru „Swoszowice-Wschód”.
Protokół sporządzono 7 maja 2013 r., w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu
Miasta Krakowa.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), w dniu
18.03.2013 r. przeprowadzono dyskusję publiczną nad przyjętymi rozwiązaniami
w wykładanym do publicznego wglądu projekcie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru „Swoszowice-Wschód”.
I. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
II. Z powodu awarii nagłośnienia brak nagrania, a więc brak stenogramu jako załącznika
do protokołu.
III. Głos w dyskusji zabrali:
- Pani Oliwia Wisłocka-Miarecka - Kierownik Pracowni Urbanistycznej BP
- Pani Bożena Faber – główny specjalista Biura Planowania Przestrzennego
- Pan Paweł Godzina – inspektor Biura Planowania Przestrzennego
- oraz Pan Andrzej Jończyk – radny Dzielnicy X Swoszowice i inne osoby,
których nazwisk nie odnotowano z powodu awarii nagłośnienia
Dyskusję publiczną nad wyłożonym do publicznego wglądu projektem planu
otworzyła Pani Oliwia Wisłocka-Miarcecka Kierownik Pracowni Urbanistycznej Biura
Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, przekazując informacje dotyczące
dotychczasowej procedury i etapu sporządzania planu oraz przedstawiając sporządzającego
projekt planu.
Informacje te objęły:
- wyjaśnienie dotychczasowej procedury planistycznej, podjętej w trybie ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- sposób i termin składania uwag do projektu planu, który zgodnie z Ogłoszeniem
i Obwieszczeniem w tej sprawie określony został na 23 kwietnia 2013 r.,
- wyjaśnienia, że złożone uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu
rozpatrywane będą zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa i procedura nie przewiduje
indywidualnych odpowiedzi na złożone uwagi.
Następnie głos zabrał Pan Paweł Godzina – przedstawiając ustalenia projektu zmiany
planu wyłożonego do publicznego wglądu.
W trakcie dyskusji Pani Bożena Faber oraz Pani Oliwia Wisłocka-Miarecka udzielały
odpowiedzi i wyjaśnień na zadawane pytania.
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Głównymi tematami dyskusji były:
- sposób rozwiązania układu komunikacyjnego,
- informacja o zakresie sporządzenia zmiany planu.
Pani Oliwia Wisłocka-Miarecka zaprosiła na wyłożenie projektu planu do Biura
Planowania Przestrzennego i przypomniała o terminie składania uwag do 23 kwietnia 2013 r.
Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach z przeznaczeniem:
1.
2.
3.

Dla Prezydenta Miasta Krakowa.
Do dokumentacji planistycznej sporządzanego planu.
Do publicznego wglądu.

Protokół zawiera 2 strony.
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