Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 2778/2011
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2011-11-23

WYKAZ i SPOSÓB ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU „BRONOWICE MAŁE - TETMAJERA”.
Projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu w okresie od 20 września do 19 października 2011 r.
Termin wnoszenia uwag dotyczących projektu planu określony w ogłoszeniu i obwieszczeniach w tej sprawie upłynął z dniem 2 listopada 2011 r.
W ww. terminie zostały złożone uwagi wyszczególnione w poniższym wykazie.
Złożono .. pisma z uwagami tej samej treści.
Treść oraz informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia uwag zawiera część 1 niniejszego załącznika.
Wykaz osób oraz daty złożenia pism zawiera część 2 niniejszego załącznika.
CZĘŚĆ 1 Załącznika nr 5
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TREŚĆ UWAGI

OZNACZENIE
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KTÓREJ DOTYCZY
UWAGA
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Wnosi o przyłączenie działki 188 zlokalizowanej
przy ul. Tetmajera 54 do obszaru zabudowy
MN.3.5.
Uzasadnienie:
Przedmiotowa działka jest zabudowana
i w projekcie planu została przyłączona
do obszaru zabudowy MN.1.1 tworząc wyraźny
uskok. W obszarze tym maksymalna wysokość
zabudowy to 9 m a wykończenie elewacji i dachu
obwarowane jest szczególnymi warunkami.
Budynek wymaga remontu, a powyższe
ograniczenia mają znaczący wpływ na możliwość
jego wykonania z racji nakładów finansowych
i specyfiki budynku. Przyłączenie tej działki
do obszaru MN.3.5 nie spowoduje znaczących
zmian w planie, a zdecydowanie ułatwi
współwłaścicielom uregulowanie własności
i wykonanie niezbędnych remontów.
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obr. 40
Krowodrza
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UWAGI
(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia uwagi –
w zakresie uwag nieuwzględnionych, uwzględnionych częściowo
lub uwzględnionych z zastrzeżeniem)

8

9

nieuwzględniona

Utrzymuje się dotychczasowe przeznaczenie terenu. Teren MN.1.1
położony jest w granicach najstarszej części Bronowic – tzw. Starej
Wsi, gdzie wprowadzono bardziej restrykcyjne ustalenia
ze względu na obowiązek ochrony historycznego układu Bronowic
Małych.
Projekt planu uzyskał w tym zakresie pozytywne opinie
i uzgodnienia.

CZĘŚĆ 2 Załącznika nr 5
Wykaz osób, które złożyły uwagi oraz daty złożenia pism
Lp.
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31.10.2011
31.10.2011
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* wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) - Biuro Planowania Przestrzennego UMK

Wyjaśnienia uzupełniające:
1. Wprowadzenie zmian w projekcie planu, wynikających z rozstrzygnięcia w sprawie rozpatrzenia uwag (uwzględnionych lub częściowo uwzględnionych) nastąpi w ramach dalszych czynności sporządzania planu, tj. w szczególności określonych w art. 17 pkt
13 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
2. Przywołane w niniejszym załączniku zapisy projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu (m.in. numeracja rozdziałów, paragrafów, ustępów i punktów, a także ich redakcja) pochodzą z edycji projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu i mogą ulec
zmianom w wyniku czynności, o których mowa w pkt 1 wyjaśnień.
3. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym rozstrzygnięcie o nieuwzględnieniu uwag nie podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego.
4. Ilekroć w treści niniejszego załącznika jest mowa o:
- Studium - należy przez to rozumieć Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa,
- planie - należy przez to rozumieć sporządzany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bronowice Małe - Tetmajera”,
- ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (z późn. zmianami).
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