Załącznik do Zarządzenia Nr 2447/2006
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9.11.2006 r.

SPOSÓB ROZPATRZENIA UWAGI
WNIESIONEJ DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
obszaru „rejon ulicy Pachońskiego”
Projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu w okresie od 11.09.2006 r. do 09.10.2006 r.
Wyznaczony termin wnoszenia uwag dotyczących projektu planu – do dnia 23.10.2006 r.
W wyżej określonym terminie została wniesiona jedna uwaga rozpatrzona wg niniejszego załącznika.

Lp.

1
1.

Nr
uwagi

Data
wniesienia
uwagi

Nazwisko i imię,
nazwa jednostki
organizacyjnej

2
1

3
16.10.2006 r.

4
Rada Dzielnicy IV
Miasta Krakowa
ul. Batalionu Skała „AK” 5
31-273 Kraków

Treść uwagi

5
Uchwała Nr 474/LVI/06 Rady Dzielnicy IV
Miasta Krakowa z dnia 10 października 2006 r.
w sprawie opinii do projektu Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru
„rejon ulicy Pachońskiego”.
Rada Dzielnicy IV Miasta Krakowa pozytywnie
opiniuje projekt miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
„rejon ulicy Pachońskiego” – pod warunkiem
przeznaczenia w terenie MW (mieszkalnictwo
wielorodzinne) 25% miejsca na zieleń rekreacyjną

Określenie
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga
6
przeważająca część
działek nr:
61/9, 61/10, 61/11
oraz fragment
działki nr 61/12
– obr. 42, jedn.
ewid. Krowodrza

Ustalenia
projektu planu
dla
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga
7
teren zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej,
oznaczony
symbolem „MW”

Rozstrzygniecie Prezydenta Miasta
Krakowa w sprawie rozpatrzenia
uwagi
uwaga
uwzględniona

uwaga
nieuwzględniona

8
uwaga
uwzględniona

9

Uwagi
(informacje, wyjaśnienia sposobu rozpatrzenia uwagi)
10
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu,
w § 18 ust. 3 pkt 2, zostanie uzupełniony o zapis
zapewniający minimum 25% udział zieleni związanej
z funkcjami rekreacji w terenie zabudowy wielorodzinnej,
oznaczony symbolem „MW”.

Uwagi:

1. Sposób wprowadzenia zmian w projekcie planu wynikających z rozpatrzenia uwagi nastąpi w ramach czynności określonych w art. 17 pkt 13 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przywołane w rozpatrzeniu uwagi zapisy projektu
uchwały (m.in. numeracja paragrafów, ustępów, konstrukcja zdań itp.) dotyczą edycji projektu z wyłożenia do publicznego wglądu i mogą ulec zmianie.
2. Ilekroć mowa o planie – należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „rejon ulicy Pachońskiego”.
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