Załącznik do Zarządzenia Nr 1671/2009
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 lipca 2009 r.

SPOSÓB ROZPATRZENIA UWAGI WNIESIONEJ DO WYŁOśONEJ DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
CZĘŚCI PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU „RUSZCZA”,
W TYM UWAG ZGŁOSZONYCH W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU TEGO PLANU.
Część projektu planu została wyłoŜona do publicznego wglądu w okresie od 2 czerwca do 2 lipca 2009 r.
Termin wnoszenia uwag dotyczących projektu planu określony w Ogłoszeniu i Obwieszczeniach w tej sprawie upłynął z dniem 16 lipca 2009 r.
W ww. terminie została złoŜona uwaga wyszczególniona w poniŜszym wykazie.
Lp.

NR

uwagi

DATA
złoŜenia
uwagi

IMIĘ i NAZWISKO
lub
NAZWA JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNEJ

TREŚĆ UWAGI

(adresy
w dokumentacji
planistycznej)

1.

1

29.06.2009

[...]*

Wnosi o:
1. przeznaczenie działki nr 338 obr. 22
w zakresie
objętym
ponownym
wyłoŜeniem na zabudowę usługową np.:
− zajazd,
− lub dom weselny,
− lub warsztat mechaniczny,
− lub sklep,
− lub motel,
− lub bar – restauracja,
− lub stacja benzynowa
2. przesunięcie linii zabudowy w stronę
ul. Igołomskiej.

OZNACZENIE
NIERUCHOMOŚCI,
KTÓREJ DOTYCZY
UWAGA

USTALENIA
PROJEKTU PLANU
DLA
NIERUCHOMOŚCI,
KTÓREJ DOTYCZY
UWAGA

dz. nr 338
obr. 22 Nowa Huta

MN
KD/G
(w granicach
ponownego
wyłoŜenia)
MN
MN/U.1
KD/L
KDW
(pozostała część
działki)

(numery działek
lub inne określenie
terenu objętego
uwagą)

ROZSTRZYGNIĘCIE
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAGI
UWAGA
UWAGA
UWZGLĘDNIONA NIEUWZGLĘDNIONA

* 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

nieuwzględniona

UWAGI

(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia uwagi)

Ad.1 Projekt planu miejscowego dla przedmiotowej działki ustala
moŜliwość lokalizacji części wnioskowanych usług zarówno od strony
ul. Igołomskiej tj. w terenie MN (Tereny Zabudowy Mieszkaniowej
Jednorodzinnej) - usług z zakresu: handlu detalicznego, gastronomii,
ochrony zdrowia oraz rzemiosła w zakresie nie wymagającym
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko jako wbudowane
w budynki mieszkalne w formie lokalu uŜytkowego oraz od strony
ul. Narcyza Wiatra w terenie MN/U.1 (Tereny Zabudowy
Mieszkaniowej Jednorodzinnej z Usługami) tj. usług z zakresu: handlu
detalicznego, gastronomii, usług zdrowia i rzemiosła nie
wymagającego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
zarówno jako wbudowane w budynki mieszkalne w formie lokalu
uŜytkowego, jak teŜ jako moŜliwe do realizacji obiekty wolnostojące.
Ad. 2 Nieprzekraczalna linia zabudowy nie moŜe być przesunięta
w kierunku południowym, gdyŜ stanowi kontynuację tej linii
od skrzyŜowania w rejonie ul. Rzepakowej aŜ do linii kolejowej,
tj. na całej długości wzdłuŜ południowej granicy projektu planu
miejscowego. Odstępstwo od tej zasady (dla jednej działki)
pozostawałoby w sprzeczności z kształtowaniem ładu przestrzennego.

Wyjaśnienia uzupełniające:
1. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag nie podlega zaskarŜeniu do sądu administracyjnego.

Prezydent Miasta Krakowa
/-/

