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Załącznik do Zarządzenia Nr 1302/2013
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2013-05-10

WYKAZ i SPOSÓB ROZPATRZENIA UWAG I PISM WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU 
PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU „BIEŻANÓW - DROŻDŻOWNIA”

Projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu w okresie: od 11 marca 2013r. do 09 kwietnia 2013 r. 
Termin wnoszenia uwag dotyczących projektu planu określony w ogłoszeniu i obwieszczeniach w tej sprawie upłynął z 23 kwietnia 2013 r.
Zgodnie z przepisami ustawy w ww. terminie uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do publicznego wglądu.
W terminie określonym do wnoszenia uwag została złożona uwaga wyszczególniona w poniższym wykazie:
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TAURON 
Dystrybucja S.A.

Po zapoznaniu się z wyłożonym projektem planu zagospodarowania 
przestrzennego (…) wnosimy następującą uwagę:
W §10 ust.2 pkt 1 należy dopisać za wyjątki sieci i urządzeń 
elektroenergetycznych.

Cały obszar planu Cały obszar 
planu

nieuwzględniona W §10 zawarto zapis zakazujący lokalizacji 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko w rozumieniu przepisów 
odrębnych, za wyjątkiem:
a) dróg publicznych i parkingów,
b) sieci i urządzeń zaopatrzenia w wodę,
c) sieci i urządzeń kanalizacji,
d) sieci i urządzeń zaopatrzenia w gaz,
e) sieci i urządzeń telekomunikacji,
f) inwestycji celu publicznego z zakresu 

łączności publicznej,
g) zbiorników retencyjnych,
h) stadionów.
Zgodnie z Rozporządzeniem RM w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko, zakaz ten dotyczy stacji i linii 
napowietrznych o napięciu znamionowym 110 i 
więcej kV. Ze względu na lokalizację na tym 
terenie suchego zbiornia retencyjnego na 
przedmiotowym terenie nie przewiduje się 
lokalizacji tego typu inwestycji. 

Wyjaśnienia uzupełniające:
1. 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 ”Bieżanów - Drożdżownia” w Krakowie,
- ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.).

2. Przywołane w niniejszym załączniku zapisy projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu (m.in. oznaczenia terenów, numeracja rozdziałów, paragrafów, ustępów i punktów, a także ich redakcja) pochodzą z edycji projektu planu wyłożonego do 
publicznego wglądu.

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.


