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Załącznik nr 5 do zarządzenia Nr 1374/2009 

Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 czerwca 2009 r. 

 

 

WYKAZ i SPOSÓB ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU  

PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU „ŁUCZANOWICE”,  

W TYM UWAG ZGŁOSZONYCH W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU TEGO PLANU.  

 

 

 

Projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu w okresie od 24.04 do19.05.2009 r. 

Termin wnoszenia uwag dotyczących projektu planu określony w ogłoszeniu i obwieszczeniach w tej sprawie upłynął z dniem 2.06.2009 r. 

W ww. terminie zostały złożone uwagi wyszczególnione w poniższym wykazie. 

 
 

Złożono 2 pisma z uwagami tej samej treści. 

Treść oraz informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia uwag zawiera część 1 niniejszego załącznika. 

Wykaz osób oraz daty złożenia pism zawiera część 2 niniejszego załącznika. 

 

CZĘŚĆ 1 Załącznika nr 5 

NR 

uwagi 

DATA 

złożenia 

uwagi 

IMIĘ i NAZWISKO 

lub  

NAZWA JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ 

(adresy  w dokumentacji 

planistycznej) 

TREŚĆ UWAGI 

OZNACZENIE 

NIERUCHOMOŚCI, 

KTÓREJ DOTYCZY 

UWAGA 

(numery działek 

lub inne określenie 

terenu objętego 

uwagą) 

USTALENIA 

PROJEKTU PLANU 

DLA 

NIERUCHOMOŚCI, 

KTÓREJ DOTYCZY 

UWAGA 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAGI UWAGI 

(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia uwagi – 

w zakresie uwag nieuwzględnionych, uwzględnionych częściowo 

lub uwzględnionych z zastrzeżeniem) 
UWAGA 

UWZGLĘDNIONA 

UWAGA 

NIEUWZGLĘDNIONA 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Uwagi 

l.p. 1-2 

wg 

części 2 

załączni-

ka  

Wg części 2 

załącznika  

Wg części 2 załącznika  Wnosi o: dokonanie korekty i przeznaczenie 

działki nr 118 obręb 14 jako terenu zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej (MN).  

Uważamy, że przedmiotowa działka w pełni 

spełnia wymogi, które dają podstawę 

na przeznaczenie jej jako terenu do 

zabudowy jednorodzinnej. Działka ta ma 

dostęp do drogi publicznej. W stosunkowo 

bliskiej odległości od niej znajdują się tereny 

zabudowy jednorodzinnej a poszerzając linię 

zabudowy terenu nie spowoduje 

to naruszenia żadnych przepisów 

o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. Istniejąca już zabudowa 

działek dostępnych z tej samej drogi 

publicznej pozwoli na określenie na naszej 

działce zabudowy w zakresie cech 

i wskaźników kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu, linii zabudowy 

i intensywności wykorzystania terenu. 

Pragniemy zaznaczyć, że działkę 

tę odziedziczyliśmy w wyniku postępowania 

spadkowego (jest kilku spadkobierców) 

i pragniemy przeznaczyć ją dla siebie 

względnie, niektórzy dla swoich dzieci pod 

budowę domków jednorodzinnych. 

 

dz. nr 118 obręb 14 

Nowa Huta  

R  nieuwzględniona W projekcie planu dz. nr 118 znajduje się w terenach rolniczych R; 

zgodnie ze studium poza terenami wskazanymi do zabudowy 

i zainwestowania – w terenach otwartych ZO obejmujących 

również rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których 

obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.  
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CZĘŚĆ 2 Załącznika nr 5 

Wykaz osób, które złożyły uwagi oraz daty złożenia pism 

Lp. 
NR 

uwagi 

DATA 

złożenia 

uwagi 

IMIĘ i NAZWISKO 

lub  

NAZWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ 

(adresy w dokumentacji planistycznej) 

1 2 3 4 

1.  44 20.05.2009 [...]*, [...]*, [...]*, [...]* 

2.  48 20.05.2009 [...]*, [...]*, [...]*, [...]*, [...]*, [...]* 

* wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr. 101, poz. 926 z późn. zm.); jawność wyłączył Tomasz Gdula - podinspektor w Biurze Planowania Przestrzennego UMK 
 
 
Wyjaśnienia uzupełniające: 

1. Wprowadzenie zmian w projekcie planu, wynikających z rozstrzygnięcia w sprawie rozpatrzenia uwag (uwzględnionych, częściowo uwzględnionych lub uwzględnionych z zastrzeżeniem) 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 także ich redakcja) pochodzą z edycji projektu planu wyłożonego 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 o nieuwzględnieniu uwag nie podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego. 

4. Ilekroć w treści niniejszego załącznika jest mowa o: 

- Studium - należy przez to rozumieć Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa, 

- planie - należy przez to rozumieć sporządzany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Łuczanowice”.  

- ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (z późn. zmianami).  

 
 

Prezydent Miasta Krakowa 

/ - / 
 


