Edycja do ponownego wyłoŜenia do publicznego wglądu
części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru „BULWARY WISŁY”
w zakresie wprowadzonych zmian wynikających z rozpatrzenia uwag
25.02. – 25.03.2013
Zmiany w tekście planu – w stosunku do edycji wykładanej do publicznego wglądu
w dniach od 28 maja do 26 czerwca 2012 r. oznaczone są kolorem
Zmiany w tekście uchwały nastąpiły w następujących jednostkach redakcyjnych tekstu
planu :
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§5 ust.1 pkt 5 wiersz 5 i 8,
§7 ust. 8, ust. 9,
§9 ust.2 pkt 21,
§10 ust.4 pkt 1,
§11 ust. 1 pkt 2 lit. e
§13 ust.1 pkt 1 lit. od a do g, §13 ust.1 pkt 3 lit.a, lit.b, lit.c, §13 ust.2 pkt 1, §13 ust.2 pkt
1 lit. b, lit. c, lit. d, §13 ust.2 pkt 2 lit.a, lit.b,
§14 ust.3 pkt 5 lit.c, lit.d tiret drugie,
§16 ust.2 pkt 5, pkt 7, pkt 8,
§17 ust.4 pkt 3 lit.i, tiret pierwsze, §17 ust.4 pkt 4 lit.a, §17 ust.5 pkt 6 lit.a,
§18 ust.2 pkt 1 lit.a, lit.b,
§20 ust.3 pkt 2 lit.c, lit.d, §20 ust.4 pkt 3 lit.a, §20 ust.4 pkt 6 lit.a,
§22 ust. 1, §22 ust.2, §22 ust.4 pkt 1 lit.a tiret pierwsze, tiret drugie i tiret trzecie,
§22 ust.4 pkt 1 lit.b,
§24 ust.3 pkt 2, §24 ust.3 pkt 7,
§27 ust.1,
§33 ust.3 pkt 1, lit.a, lit.b, lit.c, §33 ust.3 pkt 2,
§35 ust. 2, §35 ust.7 pkt 2, §35 ust.8 pkt 9, §35 ust.8 pkt 10, §35 ust.8 pkt 11,
§35 ust.9 pkt 2, §35 ust.11 pkt 4 lit. g tiret czwarte, §35 ust.11 pkt 4 lit.h, lit.i,
§35 ust.12 pkt 3 lit.j, lit.k,
§39 ust.3 pkt 2, §39 ust.3 pkt 3,
§ 46.

Na załącznikach graficznych do uchwały zostały wprowadzone zmiany,
uwzględniające zmiany tekstu projektu planu, jak równieŜ zmiany w zakresie:
 zmiany przebiegu „linii regulacyjnej wysokości zabudowy” w terenach U.7 i MW/U.13,
 zmiany ustalenia ochrony zabytków dla jednej kamienicy w terenie MW/U.13,
 zmiany przebiegu „strefy lokalizacji usług” na rzece Wiśle (w rejonie ujścia rzeki Wilgi),
 rezygnacji z oznaczenia „rejonu lokalizacji pali cumowniczych przewidzianych do
awaryjnego cumowania w okresie występowania stanu zagroŜenia powodziowego”,
 zmiany przebiegu nieprzekraczalnej linii zabudowy w terenie U.2,
 objęcia działki przeznaczeniem MW.4,
 objęcia działki przeznaczeniem MN/U.1.
Ponadto do projektu planu wprowadzono – jako element wynikający z odrębnych aktów
prawnych – informację o fakcie wpisania do rejestru zabytków układu urbanistycznego oraz
zespołu zabudowy Kazimierza w obrębie tzw. „nowego miasta” wraz z historycznymi
przedmieściami: Łąką Św. Sebastiana, Podbrzeziem, oraz Polami Kazimierzowskimi –
nr rejestru A-1273/M.

