Załącznik do Zarządzenia Nr 2428/2007
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.11.2007

SPOSÓB ROZPATRZENIA WNIOSKU
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBSZARU „CRACOVIA”
Termin składania wniosków do planu określony w ogłoszeniu i obwieszczeniach o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu upłynął z dniem 30 października 2007 r.
W ww. terminie został złożony wniosek wyszczególniony w poniższym wykazie.

Lp.

NR
wniosku

DATA
złożenia
wniosku

1

2

3

1.

1

29.10.2007

IMIĘ i NAZWISKO
lub
NAZWA JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNEJ

TREŚĆ WNIOSKU

(adresy w dokumentacji
planistycznej)
4

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

5

Wniosek o uwzględnienie w planie
istniejących pawilonów handlowousługowych.

OZNACZENIE
NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ
DOTYCZY WNIOSEK

(numery działek
lub inne określenie
terenu objętego wnioskiem)
6

działki nr 405/5, 405/6, 405/7,
405/8, 405/14cz
(prawdopodobnie 405/4),
405/13cz strefa 1 A, obr. 14
Kraków

ROZSTRZYGNIĘCIE
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
WNIOSKU
WNIOSEK
UWZGLĘDNIONY
7

WNIOSEK
NIEUWZGLĘDNIO
NY

UWAGI

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

8

9

nieuwzględniony

Zgodnie ze Studium, działki nr 405/5, 405/6, 405/7, 405/8, 405/4cz,
405/13cz znajdują się w obszarze przeznaczonym do zabudowy
i zainwestowania oznaczonym symbolem MU – tereny o przeważającej
funkcji mieszkaniowo – usługowej.
Istniejące obiekty mogłyby być utrzymane i użytkowane jedynie czasowo,
bowiem znajdują się one w strefie miejskiej, kształtowanej jako przestrzeń
o
typowo
miejskim
charakterze.
Główne
kierunki
zmian
w zagospodarowaniu obszarów położonych w strefie miejskiej to przede
wszystkim:
intensyfikacja zainwestowania przy równoczesnym zachowaniu
i ochronie istniejących zespołów zieleni publicznej, placów miejskich
i ciągów zieleni,
restrukturyzacja i modernizacja zdegradowanych obszarów z wymianą
lub rehabilitacją zabudowy i dekompozycją układów urbanistycznych.

* 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

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. – opracowania projektu planu, opiniowania, uzgodnień oraz wyłożenia 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.
2. W związku z powyższym, jako podstawowe kryteria rozpatrzenia wniosków przyjęto, w szczególności:
1) spełnienie warunków formalnych, tj.: termin, forma i sposób złożenia wniosku, położenie terenu objętego wnioskiem (w obszarze planu, poza obszarem planu) oraz przedmiot wniosku (dotyczy, nie dotyczy) regulacji ustalanych i określanych
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (art. 4 ust. 1 ustawy),
2) zapewnienie zgodności projektu planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa.
3. 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 i 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.
4. 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.
5. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym rozstrzygnięcie w sprawie nieuwzględnienia wniosków nie podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego.
6. 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 „Cracovia”.
- ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (z późn. zmianami).
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