LXV SESJA RADY MIASTA KRAKOWA
4 marzec 2009 r.
projektu uchwały według druku 1008 i określam termin wprowadzania autopoprawek na 10
marca br. to jest wtorek, godzina 15,oo i ostateczny termin zgłaszania poprawek na 12 marca
br. to jest czwartek, godzina 15,oo. Następny punkt porządku obrad:
UCHWALENIE
MIEJSCOWEGO
PLANU
PRZESTRZENNEGO OBSZARU „POSZERZENIE
CZERWONY”

ZAGOSPODAROWANIA
CMENTARZA PRĄDNIK

Projekt Prezydenta Miasta Krakowa według druku nr 1013, referuje Pani Magdalena
Jaśkiewicz z tego co widzę, zapraszam.
Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego – p. M. Jaśkiewicz
Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie!
Szanowni Państwo!
Projekt uchwały według druku 1013 to projekt uchwały o miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego poszerzenie Cmentarza Prądnik Czerwony. Prace nad tym
planem rozpoczęła uchwała Rady Miasta Krakowa z czerwca 2007 r. a była podjęta w
związku z realizacją polityki rozwoju cmentarnictwa w Krakowie i związana była z
koniecznością opracowania uchwalenia planu miejscowego dla poszerzenia cmentarza dla,
którego niemożliwe było wydanie decyzji o warunkach zabudowy ze względu na konieczność
zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze. Dzisiaj oczywiście to
uwarunkowanie nie istnieje jednak mniej procedura planu przeprowadzana zgodnie z
przepisami obowiązującej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym została
przeprowadzona i projekt planu jest możliwy do uchwalenia. Praca nad projektem planu i
procedura sporządzania planu została zakończona już w ubiegłym roku niemniej jednak ze
względu na wejście w życie nowych przepisów 15 listopada 2008 r. związanych z
opracowaniem prognoz środowiskowych oraz udziałem społeczeństwa w postępowaniu w
sprawie oceny oddziaływania na środowisko konieczne było uzupełnienie dokumentacji
formalnoprawnej tego planu o stanowisko Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska a także
stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Po uzyskaniu tych
dodatkowych stanowisk projekt planu spełnia wymagania określone ustawą o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym i uchwała może być podjęta przez Wysoką Radę. Dla
informacji podam Państwu, że do tego planu nie zostały złożone żadne uwagi podczas
wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu. Dziękuję.
Przewodnicząca obrad – p. M. Patena
Dziękuję bardzo. Pozytywną opinię Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony
Środowiska mamy. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa, Pań i Panów Radnych chce zabrać
głos? Nie. A zatem stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie projektu i określam termin
wprowadzania autopoprawek na 10 marca br. to jest wtorek i ostateczny termin zgłaszania
poprawek – uwaga – na 11 marca, czyli w środę a nie tak jak to jest w zwyczaju na czwartek
zwracam Państwu Radnym uwagę, że do środy mamy czas. I jeszcze raz termin
wprowadzania autopoprawek na 10 marca br. godzina 15,oo, ostateczny termin zgłaszania
poprawek na 11 marca, to jest środa, godzina 15,oo. Następny punkt naszego porządku obrad,
projekt uchwały według druku 1017 to jest:
UCHWALENIE
MIEJSCOWEGO
PLANU
PRZESTRZENNEGO OBSZARU „KLINY POŁUDNIE”

ZAGOSPODAROWANIA
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