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Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2213/2011 

 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29.09.2011 r. 

  

 

 

 

WYKAZ i SPOSÓB ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PONOWNIE WYŁOŻONEJ DO PUBLICZNEGO WGLĄDU 

CZĘŚCI PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU „PŁASZOWSKA-KRZYWDA”. 
 

 

Projekt planu został wyłożony w części do publicznego wglądu w okresie od 1 do 30 sierpnia 2011 r.  

Termin wnoszenia uwag dotyczących części projektu planu określony w ogłoszeniu i obwieszczeniach w tej sprawie upłynął z dniem 13 września 2011 r. 

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

 

Lp. 
NR 

uwagi 

DATA 

złożenia 

uwagi 

IMIĘ i NAZWISKO 

lub 

NAZWA 

JEDNOSTKI 

ORGANIZA-

CYJNEJ 
(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 lub 

uwzględnionych częściowo) 
UWAGA  

UWZGLĘDNIONA 
UWAGA 

NIEUWZGLĘDNIONA 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 22.08.2011 r. [...]* Podtrzymuje swoje uwagi złożone w trakcie poprzedniego wyłożenia, 

a rozpatrzone pozytywnie / uwzględnione przez Prezydenta Miasta 

Krakowa 

20/2 

obr. 28 Podgórze 

U11 Uwaga 

uwzględniona 

 Uwaga zgodnie z pismem składającego, została 

uwzględniona przez Prezydenta Miasta Krakowa 

w ramach wcześniejszego wyłożenia. 

2 2 12.09.2011 r. [...]* Wnosi o zachowanie wewnętrznych układów komunikacyjnych oraz dróg 

dojazdowych zgodnie z projektem planu. 

20/2, 21/3, 21/5 

obr. 28 Podgórze 

U11, KDW Uwaga 

uwzględniona 

 Utrzymuje się wskazany w projekcie planu 

przebieg dróg. 

3 3 13.09.2011 r. [...]* 

[...]* 

[...]* 

[...]* 

[...]* 

[...]* 

Wnoszą: 

Sprzeciw przeciwko lokalizacji drogi oznaczonej jako KDW, której wjazd 

zaprojektowany jest przy terenie MU5. 

Celowe jest umiejscowienie wjazdu drogi KDW do obsługi terenów U9 

i U11 od strony ulicy Saskiej. 

 

Wnoszą o uzupełnienie §5 pkt. 1 i nadanie mu brzmienia: 

1) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy – linia zabudowy 

z zakazem przekroczenia jej obiektami kubaturowymi, za 

wyjątkiem stacji transformatorowych oraz istniejących budynków 

mieszkalnych w obszarze MU5. 

 MU5, KDW  Uwaga 

nieuwzględniona 

Uwaga nieuwzględniona. Zaproponowany 

w projekcie planu wewnętrzny układ drogowy 

KDW jest wynikiem wprowadzonej przez Radę 

Miasta Krakowa poprawki. Układ ten ma na celu 

zapewnienie niezbędnej obsługi komunikacyjnej 

terenów wskazanych do zainwestowania. 

 

Propozycja zmian dotycząca korekty zapisu § 5 

nie dotyczy zakresu wyłożenia projektu planu, 

w związku z tym nie stanowi uwagi i nie jest 

rozpatrywana. 
* 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. 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. 

2. 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 „Płaszowska-Krzywda”.  

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

 

 

Prezydent Miasta Krakowa 

/ - / 
 


