Załącznik do zarządzenia Nr 925/2010
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 kwietnia 2010 r.

WYKAZ i SPOSÓB ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOśONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU „GRĘBAŁÓW - LUBOCZA”,
W TYM UWAG ZGŁOSZONYCH W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU TEGO PLANU.

Projekt planu został wyłoŜony do publicznego wglądu w okresie od 24 lutego 2010 r. do 24 marca 2010 r.
Termin wnoszenia uwag dotyczących projektu planu określony w ogłoszeniu i obwieszczeniach w tej sprawie upłynął z dniem 7 kwietnia 2010 r.
W ww. terminie zostały złoŜone uwagi wyszczególnione w poniŜszym wykazie.
IMIĘ i NAZWISKO
lub
NAZWA JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNEJ
(adresy w dokumentacji
planistycznej)

NR
uwagi

DATA
złoŜenia
uwagi

1.

2
1

3
25.03.2010

4
Colorex System Sp. z o.o.
ul. Łuczanowicka 30
31 – 766 Kraków

2.

2

2.04.2010

Enion SA
Oddział w Krakowie
ul. Dajwór 27
30-960 Kraków

Lp.

1

TREŚĆ UWAGI

5
Działając na podstawie przepisu art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zgodnie zgłaszamy uwagi do projektu
mpzp obszaru Grębałów – Lubocza w zakresie drogi KDD – bocznej ul. Darwina
przebiegającej przez działki 23, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 40, 41, 45, 46, 47, 56/6, 58, 60,
62, 63, 64, 65, 67/4, 67/5, 68, 69, 77/1, 77/4, 77/8, 77/9, 77/10 obręb 12 Nowa Huta
wnosząc sprzeciw wobec jej likwidacji. Wnioskodawca występując z niniejszym
wnioskiem wskazuje, Ŝe przedmiotowa droga ma dla prowadzącej przez niego
działalności gospodarczej znaczenie strategiczne albowiem stanowi rozwiązanie kwestii
transportu materiałów i urządzeń koniecznych w toku produkcji.
W związku z ponownym wyłoŜeniem do publicznego wglądu projektu planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru Grębałów – Lubocza ENION SA Oddział w
Krakowie wnosi o uwzględnienie następujących zmian w części opisowej projektu
planu poprzez zamianę treści §23 ust. 7 z brzmienia: W związku z planem przebudowy
napowietrznej linii 110 kV w relacji Lubocza – Niepołomice wraz ze zmianą jej
parametrów oraz serwis; na rysunku planu oznaczono orientacyjną szerokość strefy
technicznej, która w indywidualnych przypadkach moŜe zostać zawęŜona w wyniku
analizy rzeczywistego poziomu pola magnetycznego w środowisku, z godnie z
przepisami odrębnymi na brzmienie: W przypadku przebudowy linii napowietrznej 110
kV relacji Lubocza – Niepołomice wraz ze zmianą parametrów technicznych,
dopuszcza się nacięcie istniejącej linii 110 kV i wprowadzenie jej do stacji
elektroenergetycznej 110 kV Lubocza z zachowaniem pasa zajętości pod budowę i
eksploatację; na rysunku planu oznaczono orientacyjną szerokość strefy technicznej.
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Uwaga nieuwzględniona z powodu zakresu wprowadzonych zmian, wynikających z
przyjęcia przez Radę Miasta Krakowa poprawek wniesionych do projektu planu.

nieuwzględniona

Uwaga nieuwzględniona z powodu zakresu wprowadzonych zmian, wynikających z
przyjęcia przez Radę Miasta Krakowa poprawek wniesionych do projektu planu.

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.
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:
- planie - naleŜy przez to rozumieć sporządzany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Grębałów – Lubocza”.

Prezydent Miasta Krakowa
/-/

