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Załącznik do Zarządzenia Nr 1605/2012 

 

Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2012-06-12 

 

SPOSÓB ROZPATRZENIA WNIOSKU 

DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

OBSZARU „SIEWNA – KUŹNICY KOŁŁĄTAJOWSKIEJ” 

 

Ogłoszenie o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania planu opublikowano w Tygodniku Grodzkim w dniu 23 grudnia 2011 r. 

Obwieszczenia o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu rozmieszczono na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta Krakowa 23 grudnia 2011 r. 

Termin składania wniosków do planu określony w ogłoszeniu i obwieszczeniach o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu upłynął z dniem 16 stycznia 2012 r.  

Zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Prezydent Miasta Krakowa sporządza projekt planu rozpatrując wnioski, które wpłynęły w terminie podanym w ogłoszeniu 

i obwieszczeniu. 

W ww. terminie został złożony (wpłynął) wniosek wyszczególniony w poniższym wykazie. 

 

Lp NR 
wniosku 

DATA 

złożenia 

wniosku 

IMIĘ i NAZWISKO 

lub 

NAZWA 

JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ 

(adresy 

w dokumentacji 

planistycznej) 

TREŚĆ WNIOSKU 

(pełnia treść wniosku znajduje się w dokumentacji planistycznej)
 

OZNACZENIE 

NIERUCHOMOŚCI, 

KTÓREJ 

DOTYCZY 

WNIOSEK 

(numery działek 

lub inne 

określenie 

terenu objętego 

wnioskiem) 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

W SPRAWIE ROZPATRZENIA WNIOSKU 
UWAGI 

(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia wniosku 

- w zakresie wniosków nieuwzględnionych, 

uwzględnionych częściowo lub uwzględnionych 

z zastrzeżeniem) WNIOSEK 
UWZGLĘDNIONY 

WNIOSEK 
NIEUWZGLĘDNIONY 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 1. 03.01.2012 [...]* Wnioskuje o: 

1. przeznaczenie działki nr 749 pod zabudowę szeregową lub M3  

2. aby działka nr 797 wraz z jej przedłużeniem po działkach nr 743 i 744 

do drogi 12 KD(D) stały się drogą publiczną. 

Dz. Nr 749 

obr. 29 

Krowodrza 

Dz. 797, 743 i 

744 obr. 29 

Krowodrza  

Ad.1 Częściowo 

uwzględniony 

 

 

 

 

Ad.2 Częściowo 

uwzględniony 

Ad.1 Częściowo 

nieuwzględniony 

 

 

 

 

Ad.2 Częściowo 

nieuwzględniony 

1. Większość działki nr 749 została w projekcie 

planu przeznaczona jako Teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej - MN.1 (w tym w 

formie szeregowej). Niewielki fragment działki 

został przeznaczony pod teren dróg publicznych 

klasy dojazdowej KDd.1. 

2. Część działki nr 797 została przeznaczona na 

teren dróg publicznych klasy dojazdowej KDd.1 

(w relacji północ-południe). Pozostała część 

działki znajduje się w przeznaczeniu MN.1 – 

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Część działek nr 743 i 744 zostało przeznaczone 

pod teren dróg publicznych klasy dojazdowej 

KDd.1. Pozostałą część działek przeznaczono 

pod teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej – MN.1. 
* 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. Ilekroć w treści niniejszego załącznika jest mowa o: 

 Studium - należy przez to rozumieć Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa, obowiązującego w dniu sporządzenia planu. 

 planie - należy przez to rozumieć sporządzany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Siewna – Kuźnicy Kołłątajowskiej”, 

 ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 Nr 80, poz. 717, z późn. zmianami). 

2. Przywołane w niniejszym załączniku zapisy projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pochodzą z edycji projektu planu przygotowanej do skierowania do opiniowania 

i uzgodnień zgodnie z art. 17 ust 6 ustawy. Te ustalenia projektu planu mogą ulec zmianie w wyniku uzyskanych opinii i uzgodnień zgodnie z art. 17 pkt 9 ustawy. Rozpatrzenie wniosków nie jest 

rozstrzygnięciem ostatecznym, bowiem w dalszej procedurze planistycznej, na jej kolejnych etapach mogą zaistnieć okoliczności merytoryczne, faktyczne i prawne, które zdecydują o ostatecznych 

rozstrzygnięciach w planie. 

3. Zgodnie z art. 7 ustawy rozstrzygnięcie o nieuwzględnieniu wniosków nie podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego. 


