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WYKAZ i SPOSÓB ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PON OWNIE WYŁO śONEGO DO PUBLICZNEGO WGL ĄDU  
CZĘŚCI PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZGOSPODAROWANIA PRZES TRZENNEGO OBSZARU „MOGIŁA” 

 
 
 
 

Projekt planu został wyłoŜony w części do publicznego wglądu w okresie od 26 lipca 2010 r. do 25 sierpień 2010 r. 
Termin wnoszenia uwag dotyczących części projektu planu określony w ogłoszeniu i obwieszczeniach w tej sprawie upłynął z dniem 8 września 2010 r. 
W ww. terminie zostało złoŜonych 16 pism, z których jedno stanowi uwagę do części projektu planu.  
Pozostałe pisma nie stanowią uwag do części projektu planu ze względu na fakt, iŜ nie odnoszą się do zakresu będącego przedmiotem wyłoŜenia. 
W poniŜszym wykazie zawarto 1 uwagę do części projektu planu podlegającej wyłoŜeniu. 
 
 
 
 

Rozstrzygniecie Prezydenta 
Miasta Krakowa w sprawie 

rozpatrzenia uwagi Lp. 

 
 

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. 07.09.2010r. Grupa  

TAURON ENION 
ul. Dajwór 27  
30 – 560 Kraków 

 
Kwestionuje zapisy paragrafu 39 ust.1 
punkty 14,15,16. 
 
Realizacja nowych sieci wyłącznie 
jako kablowych, spowoduje znaczne 
ograniczenia w realizacji połączeń, a 
budowa sieci kablowej wysokiego 
napięcia (110kV) w obszarach mało 
zurbanizowanych jest ekonomicznie 
nieuzasadniona. Proponujemy 
następny zapis: Realizacja nowych 
sieci niskiego, średniego napięcia 
preferowana w wykonaniu kablowym. 
W przypadkach uzasadnionych 
dopuszcza się budowę linii i stacji 
napowietrznych (zwłaszcza na 
terenach na których występują linie 
napowietrzne). Budowa linii 110 kV 
moŜliwa w wykonaniu kablowym i 
napowietrznym.  
 
 

 zapisy w tekście 
w § 39 pkt 14, 15, 
16 

 
 
 
 
 
 

Uwaga 
nieuwzgledniona  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uwaga dotyczy zmiany w tekście projektu 
planu, zmiana ta  

 wprowadzona została jako poprawka Rady 
Miasta Krakowa (pkt 15, i 16). Odrzucenie 
uwagi, jest utrzymaniem stanowiska Rady 
Miasta w tym zakresie. 
 
Uwaga dotycząca pkt 14 – lokalizacja sieci w 
wykonaniu kablowym w terenach US2 i UP3 
wprowadzona była wcześniej, jako 
uwzględnienie uwag złoŜonych w trakcie 
pierwszego wyłoŜenia projektu planu do 
publicznego wglądu. 



 
Przebudowa istniejących linii 
napowietrznych na kablowe moŜliwa 
jest na wniosek oraz kosztem i 
staraniem inwestora. W naszych 
planach nie przewidujemy 
kablowania istniejących sieci. 
Zgodnie z art. 16 Ustawy Prawo 
energetyczne plany rozwoju powinny 
zapewniać minimalizację nakładów i 
kosztów ponoszonych przez 
przedsiębiorstwo energetyczne. 
Dlatego wnioskujemy o usuniecie 
tego punktu.  
 

 
 
 
 
Wyjaśnienia uzupełniające: 
1. 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. 
Rozpatrzenie uwag objęte niniejszym Zarządzeniem dotyczy tylko uwag wniesionych do części projektu planu, obejmującego zmiany wprowadzone do projektu planu przez Radę Miasta Krakowa, które uzyskały 
pozytywne opinie i uzgodnienia oraz zostały wyłoŜone do publicznego wglądu. 

2. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym rozstrzygnięcie o nieuwzględnieniu uwag nie podlega zaskarŜeniu do sądu administracyjnego. 
3. Ilekroć w treści niniejszego załącznika jest mowa o: 

- Studium - naleŜy przez to rozumieć Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa, 
- planie - naleŜy przez to rozumieć sporządzany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Mogiła”, 
- ustawie - naleŜy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (z późn. zmianami).  
 

 
 
 
 
 
                         Prezydent Miasta Krakowa 
                              / - / 


