
Załącznik do Zarządzenia Nr 1110/2008 
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 czerwca 2008 r. 
 
 

ZAKRES i SPOSÓB ROZPATRZENIA UWAGI WNIESIONEJ DO WYŁO śONEGO 
DO POBLICZNEGO WGL ĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZGOSPODAROWANIA PRZESTRZEN NEGO 

obszaru „Dolina Dłubni – Mogiła” 
 
Projekt planu został wyłoŜony do publicznego wglądu w okresie od 3 kwietnia do 6 maja 2008 r. 
Termin wnoszenia uwag dotyczących projektu planu określony w Ogłoszeniu i Obwieszczeniach w tej sprawie upłynął z dniem 20 maja 2008 r. 
W ww. terminie została złoŜona uwaga wyszczególniona w poniŜszym wykazie. 
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1. 1 16.05.2008 ENION Odział w 
Krakowie, Zakład 
Energetyczny Kraków 

Uwaga dotyczy: 
1. Uwzględnienia istniejącego uzbrojenia energetycznego oraz 

wynikających z jego istnienia ograniczeń w zagospodarowaniu terenu. 
2. Skorygowania tekstu planu - źródło zasilania przedmiotowego obszaru 

stanowi stacja 110/15kV CzyŜyny. 
3. W § 16 ust. 9 punkt 7 naleŜy dopisać, Ŝe lokalizowanie obiektów w 

strefie technicznej linii 110 kV naleŜy uzgadniać w Rejonie Wysokich 
Napięć, Kraków, ul. Prądnicka 74c. 

 

Cały obszar objęty 
planem. 
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uwzględniona 
w zakresie 
punktów 1, 2 
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częściowo 
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w zakresie 
punktu3 

 
 
 
 
 
Uwaga 
częściowo 
nieuwzglę
dniona w 
zakresie 
punktu3 

Odnośnie punktu 3 uwaga częściowo 
nieuwzględniona: 
W miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego nie jest moŜliwe stosowanie 
proponowanego zapisu, gdyŜ stanowi on 
naruszenie zasad legislacyjnych. Zamieszczanie w 
treści planu norm otwartych, odsyłających do 
odrębnych i nie przewidzianych przepisami prawa 
procedur jest niedopuszczalne z punktu widzenia 
obowiązującego porządku prawnego. 
Dotychczasowy zapis tekstu planu nie ogranicza 
uczestnictwa Jednostek zarządzających 
infrastrukturą w określaniu i uzgadnianiu 
przedsięwzięć inwestycyjnych. 
Uwaga częściowo uwzględniona poprzez 
wprowadzenie korekty zapisów projektu planu w 
§ 16 ust. 9, jednak w sposób wynikający z analizy 
moŜliwych zmian zapisów planu w odniesieniu do 
przepisów odrębnych. 

 
 
 
 
 
Wyjaśnienia uzupełniające: 
1. Wprowadzenie zmian w projekcie planu, wynikających z rozstrzygnięcia w sprawie rozpatrzenia uwag (uwzględnionych, częściowo uwzględnionych lub uwzględnionych z zastrzeŜeniem) nastąpi w ramach dalszych czynności sporządzania planu, 

tj. w szczególności określonych w art. 17 pkt 13 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
2. Przywołane w niniejszym załączniku zapisy projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu (m.in. numeracja rozdziałów, paragrafów, ustępów i punktów, a takŜe ich redakcja) pochodzą z edycji projektu planu wyłoŜonego do publicznego wglądu i mogą ulec 

zmianom w wyniku czynności, o których mowa w pkt 1 wyjaśnień. 
3. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta Krakowa o nieuwzględnieniu uwag dotyczących projektu planu nie podlega zaskarŜeniu do sądu administracyjnego. 
4. Ilekroć w treści niniejszego załącznika jest mowa o planie - naleŜy przez to rozumieć sporządzany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Dolina Dłubni – Mogiła” 

 


