Załącznik do Zarządzenia Nr 1263/2006
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8.06.2006 r.

WYKAZ i SPOSÓB ROZPATRZENIA WNIOSKÓW DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBSZARU „CMENTARZ GRĘBAŁÓW”
Ogłoszenie o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania planu opublikowano w Tygodniku Grodzkim Dziennika Polskiego w dniu 14 kwiecień 2006 r.
Obwieszczenie o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu rozmieszczono na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta Krakowa w dniu 14 kwiecień 2006 r.
Termin składania wniosków do planu, określony w ogłoszeniu i obwieszczeniu upłynął z dniem 19 maja 2006 r.
W ww. terminie zostały złożone (wpłynęły) wnioski wyszczególnione w poniższym zestawieniu.
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1
1.

2.

3.

DATA
WPŁYWU
WNIOSKU

2
20.04.2006

02.05.2006

02.05.2006

NAZWISKO I IMIĘ
lub NAZWA
JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNEJ

(adres wg odrębnego
wykazu - w aktach)
3
Soft Net – systemy
bankowe

[...]* i [...]*

[...]* i [...]*

TREŚĆ WNIOSKU

OZNACZENIE
NIERUCHOMOŚCI,
KTÓREJ DOTYCZY
WNIOSEK

4
5
Wniosek o:
Działka nr 6; obręb 11 przy
- zmianę przeznaczenia działki nr 6, obręb 11 ul. Kobierzyńskiej.
przy ul. Kocmyrzowskiej na działalność
komercyjną, usługową i handlową, ze
szczególnym uwzględnieniem usług
motoryzacyjnych i sprzedaży paliw.

Wniosek o:
- utrzymanie dotychczasowego
wykorzystywania działki pod uprawy
warzywniczo kwiatowe i sadownicze,
z czasem przechodzące na zieleń parkową.

Działka nr 5, obręb 11
przy zbiegu ulic
Kocmyrzowskiej i Darwina.

Wniosek o:
- przekwalifikowanie działek na budowlane.

Działki nr 7 i 8,
obręb nr 11.

ROZSTRZYGNIĘCIE
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
WNIOSKÓW DO PLANU
WNIOSEK
UWZGLĘDNIONY

WNIOSEK
NIEUWZGLĘDNIONY

6

7

Wniosek
uwzględniony
częściowo
z zastrzeżeniem

4.

08.05.2006

[...]*

Wniosek o:
- przekształcenie działki na budowlanokomercyjną.

8
Działka nr 6 położona jest poza terenem, wskazanym w Studium pod rozbudowę
cmentarza Grębałów.
Lokalizacja wnioskowanych usług komercyjnych, zwłaszcza z zakresu usług
motoryzacyjnych i sprzedaży paliw - w bezpośrednim sąsiedztwie ul. Kocmyrzowskiej, na
skrzyżowaniu z ul Darwina znajduje uzasadnienie; przy tym, na wschodniej części działki
należy liczyć się z potrzebą wydzielenia części terenu pod miejsca parkingowe dla potrzeb
cmentarza.
Zakres uwzględnienia wniosku i warunki zagospodarowania zostaną określone
w zależności od wyniku dalszych prac i czynności planistycznych.
Działka nr 5 położona jest poza terenem, wskazanym w Studium pod rozbudowę cmentarza
Grębałów,
Utrzymanie istniejącego zagospodarowania działki zabudową mieszkalno-gospodarczą
wraz z wykorzystywaniem jej w znacznej części pod uprawy ogrodniczo-kwiatowe będzie
możliwe do wprowadzenia w projekcie planu, jednakże należy przewidzieć pasy terenu
wzdłuż ulic na ich ew. poszerzenie.
Zakres uwzględnienia wniosku i warunki zagospodarowania zostaną określone
w zależności od wyniku dalszych prac i czynności planistycznych.

Wniosek
uwzględniony
z zastrzeżeniem

Wniosek
uwzględniony
z zastrzeżeniem
w zakresie działki
nr 8

UWAGI
(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia wniosku
- dotyczy wniosków nieuwzględnionych, częściowo uwzględnionych, lub uwzględnionych
z zastrzeżeniem)

Wniosek
nieuwzględniony
w zakresie działki
nr 7

Działka nr 15, obręb 11
Nowa Huta, przy
ul. Darwina Karola.
Wniosek
nieuwzględniony

1) Działka nr 8 położona jest poza terenem, wskazanym w Studium pod rozbudowę
cmentarza Grębałów; istnieje możliwość przeznaczenia jej pod zabudowę usługową bez
funkcji mieszkalnej.
Zakres uwzględnienia wniosku dla działki nr 8 i warunki zagospodarowania zostaną
określone w zależności od wyniku dalszych prac i czynności planistycznych.
2) Działka nr 7 położona jest w terenie, wskazanym w Studium pod rozbudowę cmentarza
Grębałów.
Kierunki rozwoju cmentarnictwa zostały określone Uchwałą Rady Miasta Krakowa
nr CXIX/1050/98 z dnia 3 czerwca 1998 roku. Jednym z kierunków rozwoju inwestycji
cmentarnych jest poszerzenie istniejących cmentarzy, w tym cmentarza Grębałów.
Działka nr 15 położona jest w terenie, wskazanym w Studium pod rozbudowę cmentarza
Grębałów.
Kierunki rozwoju cmentarnictwa zostały określone Uchwałą Rady Miasta Krakowa
nr CXIX/1050/98 z dnia 3 czerwca 1998 roku. Jednym z kierunków rozwoju inwestycji
cmentarnych jest poszerzenie istniejących cmentarzy, w tym cmentarza Grębałów.
Uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność przyszłego projektu planu
z ustaleniami Studium, a zgodnie z Art.20 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym plan miejscowy ma być zgodny ze Studium.
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5.

6.

10.05.2006

15.05.2006

[...]*

[...]*

Wniosek o:
- utrzymanie na działce zakładu
kamieniarskiego

Działka nr 84/2,
obręb 11 Nowa Huta.

Działka położona w terenie wskazanym w Studium pod tereny zieleni publicznej ZP,
z główną ich funkcją jako ogólniedostępne ogrody i parki miejskie oraz cmentarze.
Dla istniejących, w pasie terenów położonym po południowej stronie ul. Darwina zakładów kamieniarskich związanych z obsługą cmentarza istnieje możliwość ustalenia
dopuszczenia utrzymania funkcji usługowych przy warunku zagospodarowaniu ich
w sposób umożliwiający również utrzymanie części terenu jako zieleni publicznej.
Zakres uwzględnienia wniosku i warunki zagospodarowania zostaną określone
w zależności od wyniku dalszych prac i czynności planistycznych.

Wniosek
uwzględniony
częściowo
z zastrzeżeniem

Wniosek o:
Działka nr54/5;
- zmianę przeznaczenia działki z rolnej na
obręb11 Nowa Huta.
komercyjną z przeznaczeniem na działalność
usługową związaną z obsługą cmentarza.

Działka położona w terenie wskazanym w Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa pod tereny zieleni publicznej ZP,
z główną ich funkcją jako ogólniedostępne ogrody i parki miejskie oraz cmentarze.
Istnieje możliwość dopuszczenia funkcji usługowych związanych z obsługą cmentarza na
tej małej działce - przylega ona bezpośrednio do aktualnie funkcjonującego placu
handlowego przed głównym wejściem na teren cmentarza (od strony północnej), jednakże
w przypadku realizacji modernizacji ul. Kocmyrzowskiej może zaistnieć potrzeba
wykorzystania działek w tym obszarze na cele rozwiązań komunikacyjnych.
Zakres uwzględnienia wniosku i warunki zagospodarowania zostaną określone
w zależności od wyniku dalszych prac i czynności planistycznych.

Wniosek
uwzględniony
z zastrzeżeniem

7.

15.05.2006

[...]*

Wniosek o:
Działka nr 39/1;
- zmianę przeznaczenia działki z rolnej na
obręb11 Nowa Huta.
komercyjną z przeznaczeniem na działalność
usługową związaną z obsługą cmentarza.
Wniosek
nieuwzględniony

8.

9.

15.05.2006

15.05.2006

[...]*

Zakład Kamieniarski

[...]*

10.

18.05.2006

[...]*

Wniosek o:
Działka nr 36;
- zmianę przeznaczenia działki z rolnej na
obręb11 Nowa Huta.
komercyjną z przeznaczeniem na działalność
usługową związaną z obsługą cmentarza.

Wniosek o:
a) przeznaczenie północnej części działki
nr 69 na działalność usługową,
b) przekwalifikowanie południowej części
działki nr 69 z gruntu rolnego (1133m2) na
grunt budowlany pod budynek socjalny.

Wg załączonych dokumentów
nastąpił podział działek;
z działki 614/10,
wyodrębniono dz. nr 614/18 i
nr 614/17, z których pow.
działki nr 614/18 odpowiada
uwidocznionej w naszych
mapach ewid. pow. dz. nr 69

Wniosek o:
- pozostawienie dotychczasowego
użytkowania działki nr 79 w postaci
warsztatu kamieniarskiego.

Działka nr 79; obręb 11 Nowa
Huta.

Wniosek
uwzględniony
częściowo
z zastrzeżeniem

Wniosek
uwzględniony
częściowo
z zastrzeżeniem

Wniosek
uwzględniony
częściowo
z zastrzeżeniem

Działka położona w terenie wskazanym w Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa pod tereny zieleni publicznej ZP,
z główną ich funkcją jako ogólniedostępne ogrody i parki miejskie oraz cmentarze.
Ze względu na znaczne potrzeby obsługi w zakresie miejsc parkingowych dla
rozbudowywanego cmentarza teren działki nr 39/1 niezbędny jest dla tej funkcji.
Studium dopuszcza możliwość korekty wyznaczonej w Studium granicy terenów
przeznaczonych do zainwestowania, pod warunkiem realizacji zasad zrównoważonego
rozwoju i kształtowania ładu przestrzennego.
Zakres przeznaczenia terenu określony zostanie na późniejszym etapie sporządzania planu,
w zależności od wyniku dalszych prac i czynności planistycznych przy zastosowaniu zapisu
ustaleń .
Działka położona w terenie wskazanym w Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa pod tereny zieleni publicznej ZP,
z główną ich funkcją jako ogólniedostępne ogrody i parki miejskie oraz cmentarze.
Istnieje możliwość dopuszczenia funkcji usługowych związanych z obsługą cmentarza na
wschodniej części tej działki - przylega ona bezpośrednio do aktualnie funkcjonującego
placu handlowego przed głównym wejściem na teren cmentarza (od strony północnej) część zachodnia może być potrzebna dla potrzeb rozwiązań komunikacyjnych w związku
z planowaną modernizacją ul. Kocmyrzowskiej.
Zakres uwzględnienia wniosku i warunki zagospodarowania zostaną określone
w zależności od wyniku dalszych prac i czynności planistycznych.
Działki położone w terenie wskazanym w Studium pod tereny zieleni publicznej ZP,
z główną ich funkcją jako ogólniedostępne ogrody i parki miejskie oraz cmentarze.
Dla istniejących, w pasie terenów położonym po południowej stronie ul. Darwina zakładów kamieniarskich związanych z obsługą cmentarza istnieje możliwość ustalenia
dopuszczenia utrzymania funkcji usługowych (zakładu kamieniarskiego w północnej części
działki, a budowy budynku socjalnego ewentualnie w jej części południowej) przy warunku
zagospodarowaniu ich w sposób umożliwiający również utrzymanie części terenu jako
zieleni publicznej..
Zakres uwzględnienia wniosku i warunki zagospodarowania zostaną określone
w zależności od wyniku dalszych prac i czynności planistycznych.
Działka położona w terenie wskazanym w Studium pod tereny zieleni publicznej ZP,
z główną ich funkcją jako ogólniedostępne ogrody i parki miejskie oraz cmentarze.
Dla istniejących, w pasie terenów położonym po południowej stronie ul. Darwina zakładów kamieniarskich związanych z obsługą cmentarza istnieje możliwość ustalenia
dopuszczenia utrzymania funkcji usługowych przy warunku zagospodarowaniu ich
w sposób umożliwiający również utrzymanie części terenu jako zieleni publicznej.
Zakres uwzględnienia wniosku i warunki zagospodarowania zostaną określone
w zależności od wyniku dalszych prac i czynności planistycznych.
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11.

18.05.2006

[...]*
[...]*

Wniosek o:
- przekwalifikowanie działki z rolnej na
budowlano - komercyjną.

Działka nr 12; obręb 11 Nowa
Huta.

Wniosek
nieuwzględniony

12.

13.

17.05.2006

19.05.2006

[...]*

[...]*
[...]*
[...]*

Wniosek o:
- pozostawienie dotychczasowego
przeznaczenia działki pod działalność
usługową skupiającą się przy zakładzie
kamieniarsko-betoniarskim.

Działka nr 75; obręb 11 Nowa
Huta.

Wniosek o:
- przekwalifikowanie działki z rolnej na
działkę budowlano-komercyjną.

Działka nr 20; obręb 11 Nowa
Huta.

Działka położona w terenie wskazanym w Studium pod tereny zieleni publicznej ZP,
z główną ich funkcją jako ogólniedostępne ogrody i parki miejskie oraz cmentarze.
Dla istniejących, w pasie terenów położonym po południowej stronie ul. Darwina zakładów kamieniarskich związanych z obsługą cmentarza istnieje możliwość ustalenia
dopuszczenia utrzymania funkcji usługowych przy warunku zagospodarowaniu ich
w sposób umożliwiający również utrzymanie części terenu jako zieleni publicznej
Zakres uwzględnienia wniosku i warunki zagospodarowania zostaną określone
w zależności od wyniku dalszych prac i czynności planistycznych.

Wniosek
uwzględniony
częściowo
z zastrzeżeniem

Wniosek
nieuwzględniony

14.

15.

16.

17.

19.05.2006

19.05.2006

19.05.2006

19.05.2006

Wniosek o:
- pozostawienie działki nr 61
w dotychczasowym użytkowaniu –
komercyjno – mieszkaniowym.

Działka nr 61; obręb 11 Nowa
Huta.

Wniosek o:
- pozostawienie dotychczasowego
przeznaczenia działki pod działalność
usługową skupiającą się przy warsztacie
kamieniarskim.

Działka nr 84/1; obręb 11
Nowa Huta.

[...]*
[...]*
[...]*

Wniosek o:
- przeznaczenie działki pod działalność
komercyjną.

Działka nr 71; obręb 11 Nowa
Huta.

[...]*

Wniosek o:
- przeznaczenie działki pod działalność
komercyjną.

Działka nr 72; obręb 11 Nowa
Huta.

[...]*

[...]*

Wniosek
uwzględniony
częściowo
z zastrzeżeniem

Wniosek
uwzględniony
częściowo
z zastrzeżeniem

Wniosek
uwzględniony
częściowo
z zastrzeżeniem

Wniosek
uwzględniony
częściowo
z zastrzeżeniem

Działka nr 12 położona jest w terenie, wskazanym w Studium pod rozbudowę cmentarza
Grębałów.
Kierunki rozwoju cmentarnictwa zostały określone Uchwałą Rady Miasta Krakowa
Nr CXIX/1050/98 z dnia 3 czerwca 1998 roku. Jednym z kierunków rozwoju inwestycji
cmentarnych jest poszerzenie istniejących cmentarzy, w tym cmentarza Grębałów.
Uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność przyszłego projektu planu
z ustaleniami Studium, a zgodnie z Art.20 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym plan miejscowy ma być zgodny ze Studium.

Działka nr 12 położona jest w terenie, wskazanym w Studium pod rozbudowę cmentarza
Grębałów.
Kierunki rozwoju cmentarnictwa zostały określone Uchwałą Rady Miasta Krakowa
nr CXIX/1050/98 z dnia 3 czerwca 1998 roku. Jednym z kierunków rozwoju inwestycji
cmentarnych jest poszerzenie istniejących cmentarzy, w tym cmentarza Grębałów.
Uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność przyszłego projektu planu
z ustaleniami Studium, a zgodnie z Art.20 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym plan miejscowy ma być zgodny ze Studium.
Działka położona w terenie wskazanym w Studium pod tereny zieleni publicznej ZP,
z główną ich funkcją jako ogólniedostępne ogrody i parki miejskie oraz cmentarze.
Dla istniejących, w pasie terenów położonym po południowej stronie ul. Darwina zakładów kamieniarskich związanych z obsługą cmentarza istnieje możliwość ustalenia
dopuszczenia utrzymania funkcji usługowych przy warunku zagospodarowaniu ich
w sposób umożliwiający również utrzymanie części terenu jako zieleni publicznej
Zakres uwzględnienia wniosku i warunki zagospodarowania zostaną określone
w zależności od wyniku dalszych prac i czynności planistycznych.
Działka położona w terenie wskazanym w Studium pod tereny zieleni publicznej ZP,
z główną ich funkcją jako ogólniedostępne ogrody i parki miejskie oraz cmentarze.
Dla istniejących, w pasie terenów położonym po południowej stronie ul. Darwina zakładów kamieniarskich związanych z obsługą cmentarza istnieje możliwość ustalenia
dopuszczenia utrzymania funkcji usługowych przy warunku zagospodarowaniu ich
w sposób umożliwiający również utrzymanie części terenu jako zieleni publicznej.
Zakres uwzględnienia wniosku i warunki zagospodarowania zostaną określone
w zależności od wyniku dalszych prac i czynności planistycznych.
Działka położona w terenie wskazanym w Studium pod tereny zieleni publicznej ZP,
z główną ich funkcją jako ogólniedostępne ogrody i parki miejskie oraz cmentarze.
Dla istniejących, w pasie terenów położonym po południowej stronie ul. Darwina zakładów kamieniarskich związanych z obsługą cmentarza istnieje możliwość ustalenia
dopuszczenia utrzymania funkcji usługowych przy warunku zagospodarowaniu ich
w sposób umożliwiający również utrzymanie części terenu jako zieleni publicznej.
Zakres uwzględnienia wniosku i warunki zagospodarowania zostaną określone
w zależności od wyniku dalszych prac i czynności planistycznych.
Działka położona w terenie wskazanym w Studium pod tereny zieleni publicznej ZP,
z główną ich funkcją jako ogólnie dostępne ogrody i parki miejskie oraz cmentarze.
Dla istniejących, w pasie terenów położonym po południowej stronie ul. Darwina zakładów kamieniarskich związanych z obsługą cmentarza istnieje możliwość ustalenia
dopuszczenia utrzymania funkcji usługowych przy warunku zagospodarowaniu ich
w sposób umożliwiający również utrzymanie części terenu jako zieleni publicznej
Zakres uwzględnienia wniosku i warunki zagospodarowania zostaną określone
w zależności od wyniku dalszych prac i czynności planistycznych.
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18.

19.

20.

19.05.2006

19.05.2006

19.05.2006

[...]*

[...]*

[...]*

Działka nr 65; obręb 11 Nowa
Wniosek o:
a) przeznaczenie działki pod usługi związane Huta.
z obsługą zieleni publicznej-cmentarza
Grębałów,
b) dopuszczenie zabudowy kubaturowej
obejmującej obiekty usługowe
(kamieniarstwo itp.), handlowe,
rzemieślnicze i gastronomii,
c) dopuszczenie możliwości urządzenia
parkingu płatnego.

Działka nr 67; obręb 11 Nowa
Wniosek o:
a) przeznaczenie działki pod usługi związane Huta.
z obsługą zieleni publicznej-cmentarza
Grębałów,
b) dopuszczenie zabudowy kubaturowej
obejmującej obiekty usługowe
(kamieniarstwo itp.), handlowe,
rzemieślnicze i gastronomii,
c) dopuszczenie możliwości urządzenia
parkingu płatnego.

Ad. a) i b) Działka położona w terenie wskazanym w Studium pod tereny zieleni publicznej
ZP, z główną ich funkcją jako ogólniedostępne ogrody i parki miejskie oraz cmentarze.
Dla istniejących, w pasie terenów położonym po południowej stronie ul. Darwina zakładów kamieniarskich związanych z obsługą cmentarza, istnieje możliwość
ustalenia dopuszczenia utrzymania funkcji usługowych przy warunku
zagospodarowaniu ich w sposób umożliwiający również utrzymanie części terenu jako
zieleni publicznej.
Zakres uwzględnienia wniosku i warunki zagospodarowania zostaną określone
w zależności od wyniku dalszych prac i czynności planistycznych.
Ad. c) Zakres uwzględnienia wniosku, dotyczący możliwości urządzenia parkingu, może
być uściślony w zależności od wyniku dalszych prac i czynności planistycznych, w
szczególności uzgodnień w zakresie obsługi komunikacyjnej i parkingowej.

Wniosek
uwzględniony
częściowo
z zastrzeżeniem

Ad. a) i b) Działka położona w terenie wskazanym w Studium pod tereny zieleni publicznej
ZP, z główną ich funkcją jako ogólniedostępne ogrody i parki miejskie oraz cmentarze.
Dla istniejących, w pasie terenów położonym po południowej stronie ul. Darwina zakładów kamieniarskich związanych z obsługą cmentarza, istnieje możliwość
ustalenia dopuszczenia utrzymania funkcji usługowych przy warunku
zagospodarowaniu ich w sposób umożliwiający również utrzymanie części terenu jako
zieleni publicznej
Zakres uwzględnienia wniosku i warunki zagospodarowania zostaną określone
w zależności od wyniku dalszych prac i czynności planistycznych.
Ad. c) Zakres uwzględnienia wniosku, dotyczący możliwości urządzenia parkingu, może
być uściślony w zależności od wyniku dalszych prac i czynności planistycznych, w
szczególności uzgodnień w zakresie obsługi komunikacyjnej i parkingowej.

Wniosek
uwzględniony
częściowo
z zastrzeżeniem

Działka nr 16; obręb 11 Nowa
Huta.

Wniosek o:
- przekwalifikowanie działki z rolnej na
działkę budowlano-komercyjną.

Wniosek
nieuwzględniony

21.

19.05.2006

[...]*
Zakład Pogrzebowy
„Rekordia”
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[...]*
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Wniosek o:
- pozostawienie dotychczasowego
użytkowania działki pod działalność
gospodarczą: miejsca ekspozycji i składu
nagrobków.

Działka nr 80; obręb 11 Nowa
Huta.

Wniosek o :
- włączenie terenu znajdującego się przy
ul. Darwina 14 do planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru
„Cmentarz Grębałów” i przeznaczenie go
pod działalność komercyjno-budowlaną.

Pod adresem Darwina 14
znajdują się działki
o numerach: 85/3 i 85/2; obręb
11 Nowa Huta.

Wniosek o :
- zmianę przeznaczenia
ul. Darwina - na budowlaną

Działka nr 81; obręb 11 Nowa

działki

Wniosek
uwzględniony
częściowo
z zastrzeżeniem

Wniosek
uwzględniony
częściowo
z zastrzeżeniem

przy Huta.
Wniosek
uwzględniony
częściowo
z zastrzeżeniem

Działka nr 12 położona jest w terenie, wskazanym w Studium pod rozbudowę cmentarza
Grębałów.
Kierunki rozwoju cmentarnictwa zostały określone Uchwałą Rady Miasta Krakowa
nr CXIX/1050/98 z dnia 3 czerwca 1998 roku. Jednym z kierunków rozwoju inwestycji
cmentarnych jest poszerzenie istniejących cmentarzy, w tym cmentarza Grębałów.
Uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność przyszłego projektu planu
z ustaleniami Studium, a zgodnie z Art.20 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym plan miejscowy ma być zgodny ze Studium.
Działka położona w terenie wskazanym w Studium pod tereny zieleni publicznej ZP,
z główną ich funkcją jako ogólniedostępne ogrody i parki miejskie oraz cmentarze.
Dla istniejących, w pasie terenów położonym po południowej stronie ul. Darwina zakładów kamieniarskich związanych z obsługą cmentarza istnieje możliwość ustalenia
dopuszczenia utrzymania funkcji usługowych przy warunku zagospodarowaniu ich
w sposób umożliwiający również utrzymanie części terenu jako zieleni publicznej.
Zakres uwzględnienia wniosku i warunki zagospodarowania zostaną określone w
zależności od wyniku dalszych prac i czynności planistycznych.
Teren wnioskowanych działek nr 85/3 i 85/2 objęty jest granicami sporządzanego planu.
Działki położone w terenie wskazanym w Studium pod tereny zieleni publicznej ZP,
z główną ich funkcją jako ogólniedostępne ogrody i parki miejskie oraz cmentarze.
Dla istniejących, w pasie terenów położonym po południowej stronie ul. Darwina zakładów kamieniarskich związanych z obsługą cmentarza istnieje możliwość ustalenia
dopuszczenia utrzymania funkcji usługowych przy warunku zagospodarowaniu ich
w sposób umożliwiający również utrzymanie części terenu jako zieleni publicznej.
Zakres uwzględnienia wniosku i warunki zagospodarowania zostaną określone
w zależności od wyniku dalszych prac i czynności planistycznych.
Działki położone w terenie wskazanym w Studium pod tereny zieleni publicznej ZP,
z główną ich funkcją jako ogólniedostępne ogrody i parki miejskie oraz cmentarze.
Dla istniejących, w pasie terenów położonym po południowej stronie ul. Darwina zakładów kamieniarskich związanych z obsługą cmentarza istnieje możliwość ustalenia
dopuszczenia utrzymania funkcji usługowych przy warunku zagospodarowaniu ich
w sposób umożliwiający również utrzymanie części terenu jako zieleni publicznej.
Zakres uwzględnienia wniosku i warunki zagospodarowania zostaną określone
w zależności od wyniku dalszych prac i czynności planistycznych.
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18.05.2006

Małopolski Cech
Rzemieślników i
Przedsiębiorców
Budowlanych w Krakowie

W nawiązaniu do Programu wspierania pas terenów położonych po
rozwoju przedsiębiorczości w zakresie południowej stronie
małych i średnich przedsiębiorstw Cech ul. Darwina
wnosi sprzeciw dla poszerzenia cmentarza
kosztem kilkunastu zakładów kamieniarskich
zlokalizowanych przy ul. Darwina i której
usytuowanie w środku cmentarza uważa za
decyzje nieprzemyślaną. Dalsze żądania będą
dotyczyć rekompensaty finansowej za
likwidacje firm i wskazania nowych terenów
dla tej branży.

Wniosek
uwzględniony
częściowo
z zastrzeżeniem

Działki położone w terenie wskazanym w Studium pod tereny zieleni publicznej ZP,
z główną ich funkcją jako ogólniedostępne ogrody i parki miejskie oraz cmentarze.
Dla istniejących, w pasie terenów położonym po południowej stronie ul. Darwina zakładów kamieniarskich związanych z obsługą cmentarza istnieje możliwość ustalenia
dopuszczenia utrzymania funkcji usługowych przy warunku zagospodarowaniu ich
w sposób umożliwiający również utrzymanie części terenu jako zieleni publicznej.
Zakres uwzględnienia wniosku i warunki zagospodarowania zostaną określone
w zależności od wyniku dalszych prac i czynności planistycznych.

* wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr. 101, poz. 926 z późn. zm.); jawność wyłączył Tomasz Gdula - podinspektor w Biurze Planowania Przestrzennego UMK

…………………………………....
Załącznik

- zbiór wniosków zamieszczonych w wykazie.
Wyjaśnienia uzupełniające
1. Umiejscowienie - wg przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zwanej dalej „ustawą” - rozpatrzenia wniosków do planu w początkowej fazie procedury planistycznej powoduje, że kryteria rozpatrywania wniosków
do planu na tym etapie sporządzania planu, muszą być ogólne i odniesione w szczególności do wymagań formalno-prawnych. Rozpatrzenie wniosków do planu na tym etapie nie jest ostatecznym rozstrzygnięciem, bowiem w dalszej procedurze
planistycznej, na jej kolejnych etapach (m.in. - opiniowanie, uzgodnienia oraz wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu) mogą zaistnieć okoliczności merytoryczne, faktyczne i prawne, które zdecydują o końcowym uwzględnieniu lub
nie uwzględnieniu wniosku, w ostatecznym projekcie planu.
W związku z tym, w rozpatrywaniu wniosków do planu na wstępnym etapie można odnosić się głównie do zgodności z przepisami ustawy, w tym przede wszystkim, w zakresie spełnienia formalno-prawnych wymagań dotyczących przedmiotu,
zakresu, sposobu i terminu złożenia wniosku. Obecne rozpatrzenie wniosków do planu, ma zatem przede wszystkim charakter ich kwalifikacji do wykorzystania i odpowiedniego uwzględnienia w dalszym procesie sporządzania planu, przy
uwzględnieniu w szczególności zapewnienia zgodności projektu planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa.
Obecne rozpatrzenie wniosków do planu nie ogranicza uczestnictwa zainteresowanych (w tym wnioskodawców) w dalszym procesie sporządzania planu. Zgodnie z ustawą zainteresowani mają możliwość udziału w dalszym procesie
planistycznym, w szczególności na etapie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu oraz w publicznej dyskusji nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu. Będą mogli wówczas zapoznać się ze sposobem i zakresem uwzględnienia
wykorzystania ich wniosków do planu oraz składać uwagi do projektu planu, podlegające rozpatrzeniu przez Prezydenta Miasta Krakowa, a później (na etapie uchwalania planu) rozstrzygnięciom Rady Miasta Krakowa.
2. Nieuwzględnienie wniosków z powodu niezgodności ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa ma charakter wstępny. Zgodnie z ustaleniami Studium granica między terenami wskazanymi do
zainwestowania, a otwartymi ma charakter orientacyjny i jej ostateczny przebieg może ulec zmianie na dalszym etapie prac nad planem - w przypadkach określonych w Studium.
3. Rozpatrzenie wniosków nie obejmuje terenów (działek lub części działek) położonych poza obszarem objętym planem. W ww. przypadkach zainteresowani otrzymują odrębną odpowiedź.
4. Ilekroć w treści wykazu mowa jest o Studium – należy przez to rozumieć Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa uchwalone 16.04.2003 r. Uchwałą RMK Nr XII/87/03.
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