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Załącznik do Zarządzenia Nr 1246/2006.................
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7.06.2006 r.....

WYKAZ I SPOSÓB ROZPATRZENIA UWAG
WNIESIONYCH DO PONOWNIE WYŁOŻONEJ DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

CZĘŚCI PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU ZABŁOCIE,
W ZAKRESIE ZMIAN WPROWADZONYCH W WYNIKU PRZYJĘCIA PRZEZ RMK POPRAWEK DO DRUKU NR 1151.

Projekt planu w zakresie j.w. został wyłożony do publicznego wglądu w okresie od 10 kwietnia do 12 maja 2006 r.
Wyznaczony termin wnoszenia uwag dotyczących zmian wprowadzonych do projektu planu w wyniku przyjęcia przez RMK poprawek do druku nr 1151 - do dnia 26 maja 2006 r.
W wyżej określonym terminie zostały wniesione uwagi ujęte w niniejszym wykazie.

Rozstrzygniecie 
Prezydenta Miasta Krakowa 
w sprawie rozpatrzenia uwagiLp. Nr 

Uwagi

Data 
wniesienia 
(wpływu) 

uwagi

Nazwisko i imię
 Jednostka -  
organizacja 

(adres zgłaszającego 
uwagi – w aktach)

Treść uwagi
Oznaczenie 

nieruchomości, 
której dotyczy uwaga

Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, 
której dotyczy uwaga

uwaga uwzględniona uwaga 
nieuwzględniona

Uwagi
(informacje, wyjaśnienia sposobu 

rozpatrzenia uwagi)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. 1. 18.05.2006 Rada i Zarząd 

Dzielnicy XIII 
Miasta 
Krakowa

W uchwale NR LX/614/2006 z dnia 9 maja 
2006 r. Rada i Zarząd Dzielnicy XIII wniosła 
uwagi, które w zakresie odnoszącym się do 
zmian projektu planu – podlegających 
ponowieniu czynności określonych w art. 17 
ustawy, dotyczyły: 

1.utrzymania ograniczenia możliwości 
wprowadzania obiektów i urządzeń na 
dachy i elewacje budynków a także 
zabezpieczenia ich estetyki;

2.negatywnej opinii do wszystkich poprawek 
dotyczących zmian zasad ochrony 
konserwatorskiej, tj. zmiany kategorii 
obiektów z „Z” na „E” i zmiany kategorii 
„T” na brak zasad ochrony;

3.utrzymanie zabezpieczenia uporządkowania 
i estetyki małej architektury, napisów, 
znaków i tablic reklamowych.

Ad 1.
cały obszar objęty 
planem

Ad 2.
obiekty zabytkowe 
w terenach: 
B5.MW/U, B6.MW/U, 
B8.U 
i B9.U

Ad 3.
cały obszar objęty 
planem

Ad 1 – przepis projektu planu regulujący te 
zagadnienia zawarty w § 9 w ust. 6 pkt 12 -
został wykreślony z ustaleń projektu planu - w 
wyniku przegłosowania przez Radę Miasta 
Krakowa poprawki nr 2 wniesionej do druku nr 
1151 przez Radnego MK pana Kajetana 
d´Obyrna.

Ad 2 – zapis w tym zakresie został zmieniony
w ustaleniach projektu planu - w wyniku 
przegłosowania przez Radę Miasta Krakowa 
poprawki nr 4 wniesionej do druku nr 1151 
przez Radnego MK pana Kajetana d´Obyrna.

Ad 3 – przepis projektu planu regulujący te 
zagadnienia zawarty w § 12 w ust. 2 pkt 5 -
został wykreślony z ustaleń projektu planu - w 
wyniku przegłosowania przez Radę Miasta 
Krakowa poprawki nr 5 wniesionej do druku nr 
1151 przez Radnego MK pana Kajetana 
d´Obyrna.

uwagi 
nieuwzględnione

Uwagi nie mogą być uwzględnione, ponieważ 
zapisy projektu planu, których one dotyczą, 
zostały skreślone przez Radę Miasta Krakowa 
w wyniku przegłosowanych poprawek do druku 
nr 1151 i w ten sposób zagadnienia 
wyszczególnione w punktach 1-3 zostały 
rozstrzygnięte przez Radę Miasta Krakowa.

W związku z tym Prezydent Miasta Krakowa nie 
może ich uwzględnić, na obecnym etapie 
procedury uchwalania projektu planu wg druku 
nr 1151.

2. 2. 26.05.2006 Towarzystwo
Urbanistów
Polskich
Oddział 
Krakowski

W piśmie z dnia 25 maja 2006 r. – zawarto 
uwagę (pkt 1 a):
 „Nie negując możliwości wprowadzenia 
funkcji mieszkaniowej w dotychczasowych 
zespołach przemysłowych (część B) ochronę 
obiektów poprzemysłowych uważamy za 
dalece niewystarczającą”.

Obiekty zabytkowe
w części B obszaru 
objętego planem.

Zapis w tym zakresie został zmieniony
w ustaleniach projektu planu - w wyniku 
przegłosowania przez Radę Miasta Krakowa 
poprawki nr 4 wniesionej do druku nr 1151 
przez Radnego MK pana Kajetana d´Obyrna.

uwaga
nieuwzględniona

Uwaga nie może być uwzględniona, ponieważ 
zapisy projektu planu, dot. proponowanego wpisu 
do rejestru zabytków obiektów 
poprzemysłowych, zostały skreślone 
(z wyjątkiem obiektu Fabryki Schindlera 
ul. Lipowa 4 ) przez Radę Miasta Krakowa 
w wyniku przegłosowanej poprawki 4  do druku 
nr 1151 i w ten sposób zagadnienia dotyczące 
ochrony zabytków i ich kategorii ochrony zostały 
rozstrzygnięte przez Radę Miasta Krakowa.
W związku z tym Prezydent Miasta Krakowa nie 
może uwagi uwzględnić, na obecnym etapie 
procedury uchwalania projektu planu wg druku 
nr 1151.
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3. 3. 26.05.2006 Drukarnia 
Multipres
Sp. z o.o
ul. Ślusarska 8
30-701 Kraków.

W piśmie z dnia 26 maja 2006 r. – zawarto 
uwagę, która dotyczy pozycji nr 97 w pkt 2b w 
Załączniku Nr 3 do uchwały (druku nr 1151), w 
której wymienia się jako obiekt chroniony 
„budynek z najstarszym kominem fabryki 
wyrobów żelaznych braci Korngoldów”,
podczas gdy w rzeczywistości ten najstarszy 
komin dawnej kuźni nie istnieje.

kwartał B6.MW/U Zapis w tym zakresie został zmieniony
w ustaleniach projektu planu oraz w Zał. Nr 3 
do uchwały - w wyniku przegłosowania przez 
Radę Miasta Krakowa poprawki 4 wniesionej 
do druku nr 1151 przez Radnego Miasta 
Krakowa pana Kajetana d´Obyrna.

uwaga 
uwzględniona

W Załączniku Nr 3 do uchwaly - w poz. 97 w pkt 
2b - skreślono słowa „z najstarszym kominem”.

Uwagi:
1. Zgodnie z art. 7 ustawy, rozstrzygnięcie o nieuwzględnieniu uwag dotyczących projektu planu nie podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego.
2. W okresie ponownego wyłożenia do publicznego wglądu „części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Zabłocie, w zakresie zmian wprowadzonych w wyniku przyjęcia przez 

RMK poprawek do druku nr 1151” - wpłynęło osiemnaście pism. Tylko w trzech pismach znajdowały się uwagi dotyczące zmian w projekcie planu, które były przedmiotem wyłożenia do publicznego wglądu od 
10 kwietnia do 12 maja 2006 roku. Pozostała treść pism nie dotyczyła „części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Zabłocie, w zakresie zmian wprowadzonych w wyniku 
przyjęcia przez RMK poprawek do druku nr 1151” – i nie została ujęta w niniejszym Załączniku, jako nie będąca uwagami i nie podlegająca rozpatrzeniu ze względów formalnych. Odpowiedzi w tym zakresie 
zostaną przekazane Zainteresowanym odrębnymi pismami. 

3. Ilekroć mowa o:
 Planie – należy przez to rozumieć projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Zabłocie”.
 Ustawie – należy prze to rozumieć Ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zmianami).


