XC SESJA RADY MIASTA KRAKOWA
20 listopada 2013 r.
Projekt Prezydenta, druk Nr 1485, mamy II czytanie, bardzo proszę o informację na temat
poprawek i autopoprawek.
Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego – p. B. Kaczmarska – Michniak
Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Do druku 1485 nie wpłynęły Ŝadne poprawki.
Natomiast wpłynęła jedna autopoprawka złoŜona przez Prezydenta Miasta Krakowa
dotycząca załącznika Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa o sposobie
rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
polegająca na zmianie pozycji Nr 2 w pierwszej części załącznika Nr 2 w następujący sposób:
w kolumnie Nr 9 dotyczącej rozstrzygnięcia w sprawie rozpatrzenia uwagi przez Radę Miasta
Krakowa wykreśla się treść punktu ad 4 zastępując go symbolem, w kolumnie Nr 10
stanowiącej wyjaśnienia zastępuje się treść punktu ad 4 zdaniem w brzmieniu: uwaga nie
wymaga uwzględnienia przez Radę Miasta Krakowa, poniewaŜ projekt planu został
zmieniony w związku ze zmianą stanowiska organu ochrony zabytków w zakresie
wnioskowanym w uwadze. Państwo otrzymaliście treść autopoprawki wraz z uzasadnieniem,
macie Państwo w swoich materiałach, powyŜsza autopoprawka jest poprawką techniczną, a
projekt planu na ponownym częściowym wyłoŜeniu zawierał w treści rysunku planu zmianę
wynikającą z uzgodnienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, stąd przedmiotowa
autopoprawka nie będzie skutkować ponowieniem procedury planistycznej. Bardzo proszę o
przegłosowanie tej autopoprawki, równieŜ proszę o poddanie pod głosowanie projektu
uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru Stare Podgórze – Limanowskiego wraz z załącznikami, w tym z załącznikiem Nr 2 o
sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu. Prezydent proponuje by rozstrzygnięcia w
sprawie rozpatrzenia uwag pozostały bez zmian i tym samym wniesione uwagi, które nie
zostały uwzględnione przez Prezydenta Miasta Krakowa równieŜ nie zostały uwzględnione
przez Radę Miasta Krakowa zgodnie z załącznikiem Nr 2 do projektu uchwały.
Przewodniczący obrad – p. B. Kośmider
Dziękuję bardzo. Więc mamy autopoprawkę, jej oczywiście nie będziemy głosowali, z samej
natury autopoprawki głosowania się nie odbywa w tej sprawie. Otwieram dyskusję, czy w
sprawie autopoprawki złoŜonej przez Prezydenta i uwag przedstawionych są jakieś wnioski,
prośby i pytania? Nie widzę. Stwierdzam odbycie II czytania. Stwierdzam, iŜ Rada odbyła II
czytanie projektu uchwały według druku 1485, w związku z tym, Ŝe nie wpłynęły Ŝadne
poprawki dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag nieuwzględnionych przez Prezydenta
stwierdzam, iŜ Rada Miasta Krakowa dokonała rozpatrzenia uwag według listy zawartej w
załączniku Nr 2 do projektu uchwały postanawiając tym samym o ich nieuwzględnieniu.
Głosowanie będzie w bloku głosowań, natomiast będę prosił Panią Prezydenta, aby zostały
przygotowane i przekazane do Kancelarii Rady w 6-ciu egzemplarzach stosowne załączniki
graficzne do uchwały podjętej według tego druku, proszę takŜe o przygotowanie wersji
elektronicznej tych załączników z podziałem na sekcje. Głosowanie w bloku głosowań.
Kolejna sprawa:
UCHWALENIE
MIEJSCOWEGO
PLANU
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO OBSZARU STARE PODGÓRZE – KRZEMIONKI.
Projekt Prezydenta, druk Nr 1510, II czytanie, I czytanie odbyliśmy 6 listopada, bardzo proszę
o informację na temat poprawek i autopoprawek.
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Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego – p. B. Kaczmarska – Michniak
Panie Przewodniczący! Wysoka Rado!
Do druku 1510 nie wpłynęły Ŝadne poprawki. W związku z tym proszę o poddanie pod
głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru Stare Podgórze – Krzemionki wraz z załącznikami, w tym z
załącznikiem Nr 2 o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu.
Przewodniczący obrad – p. B. Kośmider
Dziękuję. Czyli w tej sprawie nie mamy poprawek ani autopoprawek. Czy ktoś z Państwa
Radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzam odbycie II czytania projektu uchwały
według druku Nr 1510, w związku z tym, Ŝe nie wpłynęły Ŝadne poprawki dotyczące sposobu
rozpatrzenia uwag nieuwzględnionych przez Prezydenta stwierdzam, iŜ Rada Miasta
Krakowa dokonała rozpatrzenia uwag według listy zawartej w załączniku Nr 2 do projektu
uchwały postanawiając tym samym o ich nieuwzględnieniu. Zwracam się teŜ z prośbą do Pani
Prezydent, aby zostały przygotowane i przekazane do Kancelarii w 6 egzemplarzach
załączniki graficzne czyli mapy do uchwały podejmowanej według druku 1510, proszę takŜe
o przygotowanie w formie elektronicznej załączników graficznych z podziałem na sekcje. To
mamy sprawę druku 1510. Kolejna sprawa, druk 1519:
UCHWALENIE
MIEJSCOWEGO
PLANU
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO OBSZARU RAJSKO.
Projekt Prezydenta, druk Nr 1519, bardzo proszę o informację na temat poprawek i
autopoprawek.
Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego – p. B. Kaczmarska – Michniak
Panie Przewodniczący! Pani Prezydent! Wysoka Rado!
Do druku 1519 nie wpłynęły Ŝadne poprawki. Natomiast wpłynęła jedna autopoprawka
polegająca na tym, Ŝe w miejsce załącznika o sposobie realizacji zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleŜą do zadań własnych gminy oraz o
zasadach ich finansowania stanowiącego załącznik Nr 3 do projektu uchwały Rady Miasta
Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru Rajsko wprowadza się załącznik Nr 3 w nowym brzmieniu, stanowiący załącznik do
autopoprawki. Wniesienie niniejszej autopoprawki uwarunkowane zostało popełnieniem
oczywistej omyłki polegającej na zamieszczeniu błędnych danych w treści załącznika Nr 3 do
projektu uchwały, błędnie zostały podane nazwy ulic. Przedmiotowa autopoprawka nie będzie
skutkować ponowieniem procedury planistycznej. W związku z tym proszę o poddanie pod
głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru Rajsko wraz z załącznikami, w tym z załącznikiem Nr 2 o sposobie
rozpatrzenia uwag do projektu planu. Prezydent proponuje by rozstrzygnięcia w sprawie
rozpatrzenia uwag pozostały bez zmian i tym samym wniesione uwagi, które nie zostały
uwzględnione przez Prezydenta Miasta Krakowa równieŜ nie zostały uwzględnione przez
Radę Miasta Krakowa zgodnie z załącznikiem Nr 2 do projektu planu. Dziękuję.
Przewodniczący obrad – p. B. Kośmider
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję, Pan Radny Pietrus, przypomnę dyskutujemy na temat a
autopoprawki.
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