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 Załącznik do Zarządzenia Nr 1789/2013 
 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 czerwca 2013 
 
 
 

WYKAZ I SPOSÓB ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU 
PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  

OBSZARU „PARK ALEKSANDRY - POŁUDNIE” 
  
 
Projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu w okresie od 22 kwietnia 2013 r. do 22 maja 2013 r. 
Termin wnoszenia uwag dotyczących projektu planu określony w ogłoszeniu i obwieszczeniach w tej sprawie upłynął z dniem 5 czerwca 2013 r. 
W ww. terminie zostały złożone uwagi wyszczególnione w poniższym wykazie. 
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1. 1. 27.05.2013 Rada i Zarząd 
Dzielnicy XII 
Bieżanów – Prokocim 

Tereny oznaczone „MW” nad Potokiem Bieżanowskim wprowadzić 
z powrotem do Parku Aleksandry jako tereny zieleni urządzonej „ZU” oraz 
zapewnić ochronę parków rzecznych w obszarze doliny rzeki Serafy 
i Malinówki wraz z dopływami. 

MW. 1 MW. 1 - nieuwzględniona W świetle art. 15 ust.1 ustawy projekt planu 
winien być sporządzony zgodnie z zapisami 
Studium, gdyż ustalenia Studium są wiążące 
dla organów gminy przy sporządzaniu planów 
miejscowych (art. 9 ust. 4).  
Wg obwiązującego Studium, teren o którym 
mowa w uwadze znajdują się w terenie 
o przeważającej funkcji mieszkaniowej 
wysokiej intensywności w granicach terenów 
przeznaczonych do zabudowy 
i zainwestowania. 

 

Wyjaśnienia uzupełniające: 

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

2. 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. 

3. 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 „Park Aleksandry - Południe”,  

- ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.). 


