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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1990/2013
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2013-07-05

WYKAZ I SPOSÓB ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU „SOBONIOWICE”

ORAZ UWAG WNIESIONYCH W RAMACH STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU TEGO PLANU
ORAZ W SPRAWIE ROZPOZNANIA PISM ZŁOŻONYCH W TERMINIE SKŁADANIA UWAG.

Projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu w okresie od 29 kwietnia 2013r. do 31 maja 2013r.
Termin wnoszenia uwag dotyczących projektu planu określony w ogłoszeniu i obwieszczeniach w tej sprawie upłynął z dniem 14 czerwca 2013r.
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 zostały złożone uwagi i pisma wyszczególnione w poniższym wykazie.

ROZSTRZYGNIĘCIE
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

W SPRAWIE ROZPATRZENIA 
UWAGI

Lp. NR
uwagi

DATA złożenia
uwagi

IMIĘ i NAZWISKO
lub 

NAZWA JEDNOSTKI 
ORGANIZACYJNEJ

(adresy w dokumentacji 
planistycznej)

TREŚĆ UWAGI
(pełna treść uwag znajduje się w dokumentacji planistycznej)

OZNACZENIE 
NIERUCHOMOŚCI, 
której dotyczy uwaga

(numery działek
lub inne określenie

terenu objętego uwagą)

USTALENIA 
PROJEKTU 

PLANU DLA 
NIERUCHOM
OŚCI, której 

dotyczy uwaga
UWAGA

UWZGLĘDNIONA
UWAGA

NIEUWZGLĘDNIONA

UWAGI
(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia uwagi - w zakresie uwag 

nieuwzględnionych, uwzględnionych częściowo
lub uwzględnionych z zastrzeżeniem)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. 1. 06.05.2013r.
(data wpływu
08.05.2013 r.)

[…}* Składająca uwagę wnosi o zmianę przeznaczenia północnego 
fragmentu działki na tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej MN, a także kwestionuje przyjęte w projekcie 
planu przeznaczenie ww. działki w całości pod tereny rolnicze 
(R.2).
Składająca uwagę w uzasadnieniu podaje następujące 
argumenty:
 działka położona jest w trzeciej linii zabudowy od 

ul. Kuryłowicza i posiada dostęp do drogi publicznej przez 
wydzieloną drogę wewnętrzną (dz. nr 13/4),

 istniejące w sąsiedztwie uzbrojenie terenu jest wystarczające 
do zaopatrzenia planowanej zabudowy w media,

 wg. Studium działka położona jest na pograniczu terenów 
przeznaczonych do zabudowy mieszkaniowej niskiej 
intensywności, więc przeznaczenie północnej części działki 
nie będzie naruszało ustaleń Studium,

 przeznaczenie ww. fragmentu działki pod zabudowę nie 
spowoduje niekorzystnego rozproszenia zabudowy,

 północna część działki posiada dogodne ukształtowanie 
(łagodny południowy stok),

 teren działki znajduje się poza zasięgiem osuwisk, obszarów 
zalewowych i innych niekorzystnych uwarunkowań 
środowiskowych.

dz. nr 13/3 
obr. 97 Podgórze

R.2 Uwaga 
nieuwzględniona

Przepisy art. 15 ust. 1 ustawy wymagają, aby sporządzany projekt 
planu był zgodny z zapisami Studium. Wg. zapisów Studium działka 
zlokalizowana jest poza wyznaczoną granicą terenów przeznaczonych 
do zainwestowania, w terenach ZO (tereny otwarte, w tym rolnicza 
przestrzeń produkcyjna).

2. 2. 08.05.2013r.
(data wpływu
09.05.2013r.)

[…}*
[…}*

Składający uwagę wnoszą o:
- przeznaczenie działki 17/2 pod zabudowę mieszkaniową,
- przeznaczenie północnej części działki 17/3 pod zabudowę 
mieszkaniową.
Składający uwagę w uzasadnieniu podają następujące 
argumenty:
 odpowiednia powierzchnia i kształt nieruchomości,
 dostęp do drogi publicznej oraz do infrastruktury,
 działki sąsiednie są zabudowane budynkami mieszkalnymi, 

a planowany budynek znajdowałby się na jednej linii 
zabudowy z budynkiem stojącym na działce 24/41 oraz 
znacznie powyżej istniejącego budynku na działce 24/44.

dz. nr 17/2
obr. 97 Podgórze

dz. nr 17/3 
obr. 97 Podgórze

MN.11,
Z.12

Z.12

Uwaga 
nieuwzględniona

Przepisy art. 15 ust. 1 ustawy wymagają, aby sporządzany projekt 
planu był zgodny z zapisami Studium. Wg. zapisów Studium działka 
nr 17/3 w całości i działka nr 17/2 w znacznej części zlokalizowane są 
poza wyznaczoną granicą terenów przeznaczonych do 
zainwestowania, w terenach ZO (tereny otwarte, w tym rolnicza 
przestrzeń produkcyjna).

3. 3. 11.05.2013r.
(data wpływu 
16.05.2013r.)

[…}*
[…}*
[…}*

Składający uwagę wnoszą o to, aby działka utraciła charakter 
gruntu rolnego i mogła być zabudowana 2 domami 
jednorodzinnymi. 
Składający uwagę w uzasadnieniu podają następujące 
argumenty:

dz. nr 124
obr. 96 Podgórze

Z.3 Uwaga 
nieuwzględniona

Przepisy art. 15 ust. 1 ustawy wymagają, aby sporządzany projekt 
planu był zgodny z zapisami Studium. Wg. zapisów Studium działka 
zlokalizowana jest poza wyznaczoną granicą terenów przeznaczonych 
do zainwestowania, w terenach ZO (tereny otwarte, w tym rolnicza 
przestrzeń produkcyjna).
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 na przedmiotowej działce nie jest prowadzone gospodarstwo 
rolne, ani produkcja rolnicza,

 na działkach sąsiednich wybudowano w ostatnim czasie domy 
jednorodzinne,

w Sądzie Rejonowym toczy się postępowanie o ustanowienie 
drogi koniecznej prowadzącej od ul. Geologów do 
przedmiotowej działki (sygnatura INs344/10/P).

4. 4. 22.05.2013r.
(data wpływu 
24.05.2013r.)

[…}* Składająca uwagę wnosi o przeznaczenie działki pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną.
Składająca uwagę w uzasadnieniu podaje następujące 
argumenty:
 na działkach sąsiednich wybudowano w ostatnim czasie 

domy jednorodzinne,
 nie prowadzi działalności rolniczej.

dz. nr 116
obr. 96 Podgórze

Z.3,
Zw.1

Uwaga 
nieuwzględniona

Przepisy art. 15 ust. 1 ustawy wymagają, aby sporządzany projekt 
planu był zgodny z zapisami Studium. Wg. zapisów Studium działka 
zlokalizowana jest poza wyznaczoną granicą terenów przeznaczonych 
do zainwestowania, w terenach ZO (tereny otwarte, w tym rolnicza 
przestrzeń produkcyjna).

5. 5. 29.05.2013r.
(data wpływu 
29.05.2013r.)

[…}*
[…}*

Składający uwagę wnoszą o przekształcenie działki z rolnej na 
budowlaną. 
Składający uwagę zaznaczają, że na sąsiednich działkach 
znajduje się budynek mieszkalny w zabudowie bliźniaczej.

dz. nr 67/4
obr. 97 Podgórze

Z.8,
Zw.3

Uwaga 
nieuwzględniona

Przepisy art. 15 ust. 1 ustawy wymagają, aby sporządzany projekt 
planu był zgodny z zapisami Studium. Wg. zapisów Studium działka 
zlokalizowana jest poza wyznaczoną granicą terenów przeznaczonych 
do zainwestowania, w terenach ZO (tereny otwarte, w tym rolnicza 
przestrzeń produkcyjna).

6. 6. 27.05.2013r.
(data wpływu 
31.05.2013r.)

[…}* Składająca uwagę wnosi sprzeciw w związku z projektowanym 
przeznaczeniem działki i zakazem zabudowy.
Składająca uwagę w uzasadnieniu podaje następujące 
argumenty:
 na działce sąsiedniej został wybudowany dom, który jest już 

zamieszkały,
 w tej samej linii zostały wybudowane dwa następne domy, 

przy których trwają prace wykończeniowe.

dz. nr 96/7
obr. 96 Podgórze

Z.1,
ZL.2

Uwaga 
nieuwzględniona

Przepisy art. 15 ust. 1 ustawy wymagają, aby sporządzany projekt 
planu był zgodny z zapisami Studium. Wg. zapisów Studium działka 
zlokalizowana jest poza wyznaczoną granicą terenów przeznaczonych 
do zainwestowania, w terenach ZO (tereny otwarte, w tym rolnicza 
przestrzeń produkcyjna).

7. 7. 27.05.2013r.
(data wpływu 
31.05.2013r.)

[…}*
[…}*

Składający uwagę wnoszą sprzeciw w związku 
z projektowanym przeznaczeniem działki i zakazem zabudowy.
Składający uwagę w uzasadnieniu podają następujące 
argumenty:
 na działkach sąsiednich są wybudowane domy, 
 działki posiadają drogi dojazdowe i są częściowo uzbrojone.

dz. nr 115/3
obr.96 Podgórze

dz. nr 115/5 
obr.96 Podgórze

Z.3

Z.3

Uwaga 
nieuwzględniona

Przepisy art. 15 ust. 1 ustawy wymagają, aby sporządzany projekt 
planu był zgodny z zapisami Studium. Wg. zapisów Studium działki 
zlokalizowane są poza wyznaczoną granicą terenów przeznaczonych 
do zainwestowania, w terenach ZO (tereny otwarte, w tym rolnicza 
przestrzeń produkcyjna) z wyjątkiem części w/w działek  
stanowiących dojazdy, które zlokalizowane są w terenie MN.2.

8. 8. 27.05.2013r.
(data wpływu 
31.05.2013r.)

[…}* Składający uwagę wnosi sprzeciw w związku z projektowanym 
przeznaczeniem działki i zakazem zabudowy.
Składający uwagę w uzasadnieniu podaje następujące 
argumenty:
 na działce sąsiedniej został wybudowany dom, który jest już 

zamieszkały,
w tej samej linii zostały wybudowane dwa następne domy, 

przy których trwają prace wykończeniowe.

dz. nr 96/9
obr. 96 Podgórze

dz. nr 96/10
obr. 96 Podgórze

Z.1,
ZL.2 
Z.1

Uwaga 
nieuwzględniona

Przepisy art. 15 ust. 1 ustawy wymagają, aby sporządzany projekt 
planu był zgodny z zapisami Studium. Wg. zapisów Studium działki 
zlokalizowane są poza wyznaczoną granicą terenów przeznaczonych 
do zainwestowania, w terenach ZO (tereny otwarte, w tym rolnicza 
przestrzeń produkcyjna).

9. 9. 29.05.2013r.
(data wpływu 
29.05.2013r.)

[…}* Składająca uwagę wnosi o przekształcenie działki na 
budowlaną. 
Na działce znajduje się budynek mieszkalny w zabudowie 
bliźniaczej. Budynek został zamieszkany na podstawie decyzji 
o dopuszczeniu do użytkowania warunkowo.
Ponadto w 2008 r. został złożony i rozpatrzony pozytywnie 
wniosek do zmiany Studium w sprawie przekształcenia działki 
na budowlaną. (wniosek nr 2671w załączniku do Zarządzenia 
Nr 1885/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 
28.08.2009 r.)

dz. nr 67/2
obr. 97 Podgórze

Z.8 Uwaga 
nieuwzględniona

Przepisy art. 15 ust. 1 ustawy wymagają, aby sporządzany projekt 
planu był zgodny z zapisami Studium. Wg. zapisów Studium działka 
zlokalizowana jest poza wyznaczoną granicą terenów przeznaczonych 
do zainwestowania, w terenach ZO (tereny otwarte, w tym rolnicza 
przestrzeń produkcyjna).

10. 10. 29.05.2013r.
(data wpływu 
29.05.2013r.)

[…}* Składająca uwagę wnosi o przekształcenie działki na 
budowlaną. 
Na działce znajduje się budynek mieszkalny w zabudowie 
bliźniaczej. Budynek został zamieszkany na podstawie decyzji 
o dopuszczeniu do użytkowania warunkowo.
Ponadto w 2008 r. został złożony i rozpatrzony pozytywnie 
wniosek do zmiany Studium w sprawie przekształcenia działki 
na budowlaną. (wniosek nr 2671w załączniku do Zarządzenia 
Nr 1885/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 
28.08.2009 r.)

dz. nr 67/3
obr.97 Podgórze

Z.8 Uwaga 
nieuwzględniona

Przepisy art. 15 ust. 1 ustawy wymagają, aby sporządzany projekt 
planu był zgodny z zapisami Studium. Wg. zapisów Studium działka 
zlokalizowana jest poza wyznaczoną granicą terenów przeznaczonych 
do zainwestowania, w terenach ZO (tereny otwarte, w tym rolnicza 
przestrzeń produkcyjna).
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11. 11. 03.06.2013r.
(data wpływu 
03.06.2013 r.)

[…}* Składająca uwagę wnosi o przeznaczenie działki w całości pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną MN.13.
Składająca uwagę w uzasadnieniu podaje następujące 
argumenty:
 przedmiotowy teren posiada dostęp do drogi publicznej oraz 

pełną infrastrukturę.

dz. nr 25/15
obr. 97 Podgórze

Z.12,
Zw.3

Uwaga 
nieuwzględniona

Przepisy art. 15 ust. 1 ustawy wymagają, aby sporządzany projekt 
planu był zgodny z zapisami Studium. Wg. zapisów Studium działka 
zlokalizowana jest poza wyznaczoną granicą terenów przeznaczonych 
do zainwestowania, w terenach ZO (tereny otwarte, w tym rolnicza 
przestrzeń produkcyjna).

12. 12. 03.06.2013r.
(data wpływu 
05.06.2013 r.)

[…}* Składający uwagę wnosi o przeznaczenie działki pod 
zabudowę mieszkaniową o charakterze szeregowym, 
bliźniaczym, jednorodzinnym, wielorodzinnym.
Wnioskowana powierzchnia zabudowy do 40% działki, 
szerokość elewacji frontowej do 45 m, wysokość kalenicy do 
15 m, dach dwu lub wielospadowy. 

dz. nr 122
obr. 97 Podgórze

R.4 Uwaga 
nieuwzględniona

Przepisy art. 15 ust. 1 ustawy wymagają, aby sporządzany projekt 
planu był zgodny z zapisami Studium. Wg. zapisów Studium działka 
zlokalizowana jest poza wyznaczoną granicą terenów przeznaczonych 
do zainwestowania, w terenach ZO (tereny otwarte, w tym rolnicza 
przestrzeń produkcyjna).

13. 13. 07.06.2013r.
(data wpływu 
10.06.2013 r.)

[…}* Składający uwagę wnosi o włączenie działki w całości do 
terenu z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną MN.23.
Składający uwagę w uzasadnieniu podaje następujące 
argumenty:
 poszerzenie terenów budowlanych nie pozostaje 

w sprzeczności ze Studium, ponieważ w tekście Studium 
dopuszcza się odstąpienie od zasięgu terenów zielonych, 
w przypadku, gdy nie prowadzi do rozpraszania zabudowy, 
nie zaburza systemów infrastruktury i respektuje ustalenia 
dla stref,

 teren działki nie obejmuje żadnych cennych systemów 
przyrodniczych, nie jest związany z żadnym ciekiem 
wodnym itp.,

 zgodnie z Atlasem Roślinności Rzeczywistej Krakowa, jest 
teren oznaczony nr 43 – zbiorowiska ugorów i odłogów.

dz. nr 213
obr. 97 Podgórze

Z.20, Uwaga 
nieuwzględniona

Przepisy art. 15 ust. 1 ustawy wymagają, aby sporządzany projekt 
planu był zgodny z zapisami Studium. Wg. zapisów Studium działka 
zlokalizowana jest poza wyznaczoną granicą terenów przeznaczonych 
do zainwestowania, w terenach ZO (tereny otwarte, w tym rolnicza 
przestrzeń produkcyjna).

14. 14. 12.06.2013r.
(data wpływu 
12.06.2013 r.)

[…}* Składający uwagę pyta na jakiej podstawie została 
zakwalifikowana jego działka jako osuwisko aktywne i wnosi o 
usunięcie strefy buforowej i przywrócenie statusu terenu wg. 
poprzedniego planu.

dz. nr 91/3
obr. 96 Podgórze

Z.1,
MN.1

Uwaga 
nieuwzględniona
z zastrzeżeniem

Utrzymuje się ustalenia planu dotyczące działki nr 91/3, z zastrze- 
żeniem, że koryguje się przebieg nieprzekraczalnej linii zabudowy od 
strony osuwiska przesuwając ją w głąb działki, w celu zapewnienia 
lepszych warunków lokalizacji zabudowy na działce. 
Odnośnie północnej części działki położonej w projekcie planu poza 
terenami przeznaczonymi pod zabudowę, przepisy art. 15 ust. 1 
ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z 
zapisami Studium. Wg. zapisów Studium przeważająca, północna  
część działki zlokalizowana jest poza wyznaczoną granicą terenów 
przeznaczonych do zainwestowania, w terenach ZO (tereny otwarte, 
w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna).
Odnośnie osuwisk, ich granice zostały wyznaczone na rysunku planu 
na podstawie oficjalnego materiału przekazanego wykonawcy planu w 
formie wniosku do planu przez Geologa Powiatowego. Materiałem 
tym były „Mapy dokumentacyjne osuwisk i terenów zagrożonych 
ruchami masowymi, w skali 1:10 000 Miasto Kraków – Dzielnice I-
VII oraz X-XI”, wykonane w 2011 r. przez PIG Oddział Karpacki w 
Krakowie. Geolog Powiatowy zaopiniował projekt planu, nie wnosząc 
żadnych merytorycznych uwag w zakresie wyznaczonych granic 
osuwisk, ani nie informował o spodziewanych zmianach tych granic.
Strefa buforowa osuwiska określona poprzez ustalenie 
nieprzekraczalnej linii zabudowy od strony tego osuwiska 
wyznaczona została przy zastosowaniu metody, którą wykonawca 
w/w Map dokumentacyjnych osuwisk zalecił w przypadku innego 
osuwiska posiadającego już kartę dokumentacyjną. 

15. 15. 06.06.2013r.
(data wpływu 
12.06.2013 r.)

[…}* Składająca uwagę wnosi o dopuszczenie budowy budynku 
mieszkalno – gospodarczego.

dz. nr 285/1
obr. 96 Podgórze

R.1 Uwaga 
nieuwzględniona

Przepisy art. 15 ust. 1 ustawy wymagają, aby sporządzany projekt 
planu był zgodny z zapisami Studium. Wg. zapisów Studium działka 
zlokalizowana jest poza wyznaczoną granicą terenów przeznaczonych 
do zainwestowania, w terenach ZO (tereny otwarte, w tym rolnicza 
przestrzeń produkcyjna).

16. 16. 11.06.2013r.
(data wpływu 
11.06.2013 r.)

[…}* Składająca uwagę wnosi o zmianę przeznaczenia części działki  
na budowlaną.

dz. nr 257
obr. 97 Podgórze

R.6 Uwaga 
nieuwzględniona

Przepisy art. 15 ust. 1 ustawy wymagają, aby sporządzany projekt 
planu był zgodny z zapisami Studium. Wg. zapisów Studium działka 
zlokalizowana jest poza wyznaczoną granicą terenów przeznaczonych 
do zainwestowania, w terenach ZO (tereny otwarte, w tym rolnicza 
przestrzeń produkcyjna).
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17. 17. 11.06.2013r.
(data wpływu 
11.06.2013 r.)

[…}* Składająca uwagę wnosi o przeznaczenie części działki od 
strony północnej (zał. graficzny) pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną MN.4.
Składająca uwagę w uzasadnieniu podaje następujące 
argumenty:
 działka w całości leży poza terenem osuwiskowym,
 do północno – wschodniej granicy przedmiotowej działki 

przylega działka drogowa,
 w razie uchwalenia planu w obecnej formie wjazd mógłby 

być realizowany jedynie przez  część  przedmiotowej 
działki, która nie jest przeznaczona pod zabudowę.

dz. nr 147
obr. 96 Podgórze

Z.4, 
MN.4

Uwaga 
nieuwzględniona

Przepisy art. 15 ust. 1 ustawy wymagają, aby sporządzany projekt 
planu był zgodny z zapisami Studium. Wg. zapisów Studium działka 
zlokalizowana jest poza wyznaczoną granicą terenów przeznaczonych 
do zainwestowania, w terenach ZO (tereny otwarte, w tym rolnicza 
przestrzeń produkcyjna).

18. 18. 11.06.2013r.
(data wpływu 
12.06.2013 r.)

[…}* Składający uwagę wnosi o przeznaczenie działki w całości pod 
zabudowę mieszkaniową i włączenie do terenu MN.4.
Składający uwagę w uzasadnieniu podaje następujące 
argumenty:
 działka ma dostęp do drogi publicznej, odpowiednią 

powierzchnię oraz ukształtowanie,
 istnieje możliwość uzbrojenia w niezbędne media,
 w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się liczne domy 

jednorodzinne.

dz. nr 144
obr. 96 Podgórze

Z.4,
MN.4

Uwaga 
nieuwzględniona

Przepisy art. 15 ust. 1 ustawy wymagają, aby sporządzany projekt 
planu był zgodny z zapisami Studium. Wg. zapisów Studium działka 
zlokalizowana jest poza wyznaczoną granicą terenów przeznaczonych 
do zainwestowania, w terenach ZO (tereny otwarte, w tym rolnicza 
przestrzeń produkcyjna).

* 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 wyłączyła Barbara Wakulicz, inspektor w Biurze Planowania Przestrzennego UMK

Wyjaśnienia uzupełniające:
1. Wprowadzenie zmian w projekcie planu, wynikających z rozstrzygnięcia w sprawie rozpatrzenia uwag uwzględnionych, nastąpi w ramach dalszych czynności sporządzania planu, tj. w szczególności określonych w art. 17 pkt 13 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W odniesieniu do uwag uwzględnionych zostaną wprowadzone odpowiednie korekty w projekcie planu miejscowego, jednakże ich ostateczne wprowadzenie będzie uzależnione od uzyskania 
niezbędnych, ponownych uzgodnień.

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 i mogą ulec zmianom w wyniku czynności, o których mowa w pkt 1 wyjaśnień.

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.
4. 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 dla obszaru ”Soboniowice” w Krakowie,
- 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 póżn. zm). 


