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Załącznik Nr 2 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 
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planistycznej)
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OZNACZENIE 
NIERUCHOMOŚCI, 
której dotyczy uwaga
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lub inne określenie

terenu objętego uwagą)
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PROJEKTU 

PLANU DLA 
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UWAGA
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nieuwzględnionych, uwzględnionych częściowo
lub uwzględnionych z zastrzeżeniem)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. 1A. 22.05.2013r.
(data wpływu
22.05.2013 r.)

[…]* Składająca uwagę stwierdza, że:
 działki nr 156/6 i 156/7 zostały przeznaczone pod teren 

zieleni, pomimo że nie jest to obszar osuwiskowy,
  działki są uzbrojone, posiadają też WZ i jest do nich 

doprowadzona droga,
 na działkach nr 156/4, 156/5 i 156/8 są już wybudowane 

domy. Działki są uzbrojone i mają doprowadzoną drogę.

dz. nr 156/6, 156/7
obr. 97 Podgórze

Z.22 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).
Należy nadmienić, iż przy sporządzaniu miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego nie mają zastosowania przepisy 
ustawy, oparte o zasadę kontynuacji zabudowy (stosowane przy 
wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy). 
Przepisy ustawy, mówią ponadto, iż organ, który wydał decyzję 
o warunkach zabudowy stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli uchwalono 
plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji, 
przy czym przepisu tego nie stosuje się, jeżeli została wydana 
ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę. 

2. 2A. 03.06.2013r.
(data wpływu
03.06.2013 r.)

[…]* Składający uwagę wnosi o włączenie działki do terenu MN.14.
Składający uwagę w uzasadnieniu podaje następujące 
argumenty:
 posiada wydaną decyzję WZiZT (AU-2/6730.2/3688/2011),
 działka posiada dostęp do drogi publicznej (planowana droga 

wewnętrzna po działkach 50/1 i 50/2),
 istnieje możliwość uzbrojenia działki w media,
 działka przylega bezpośrednio do terenu MN.14.

dz. nr 50/3
obr. 97 Podgórze

Z.13 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).
Należy nadmienić, iż przy sporządzaniu miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego nie mają zastosowania przepisy 
ustawy, oparte o zasadę kontynuacji zabudowy (stosowane przy 
wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy).
Przepisy ustawy, mówią ponadto, iż organ, który wydał decyzję 
o warunkach zabudowy stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli uchwalono 
plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji, 
przy czym przepisu tego nie stosuje się, jeżeli została wydana 
ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę.

3. 3A. 05.06.2013r.
(data wpływu
05.06.2013 r.)

[…]* Składająca uwagę wnosi o ustalenie przeznaczenia działki jako 
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Składająca uwagę w uzasadnieniu podaje następujące 
argumenty:
 działka położona jest w terenie zabudowanym,
 posiada wydaną decyzję WZ (nr AU-2/7331/4128/08 z dnia 

18.11.2008 r.).

dz. nr 113/1
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).
Należy nadmienić, iż przy sporządzaniu miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego nie mają zastosowania przepisy 
ustawy, oparte o zasadę kontynuacji zabudowy (stosowane przy 
wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy).
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Przepisy ustawy, mówią ponadto, iż organ, który wydał decyzję 
o warunkach zabudowy stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli uchwalono 
plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji, 
przy czym przepisu tego nie stosuje się, jeżeli została wydana 
ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę.

4. 4A. 05.06.2013r.
(data wpływu
06.06.2013 r.)

Pełnomocnik […]* Składająca uwagę wnosi o zmianę przeznaczenia działki na 
budowlaną.
Składająca uwagę w uzasadnieniu podaje następujące 
argumenty:
w Studium działka uzyskała przeznaczenie prawie w całości 

jako budowlana,
Składająca uwagę posiada wydane decyzje WZ (nr AU-

2/7331/1043/07 z dnia 04.04.2007 r. oraz AU-2/7331/744/08 
z dnia 27.02.2008 r.),

 do przedmiotowej działki zostały doprowadzone media,
 został wykonany dojazd do drogi publicznej.

dz. nr 142/5
obr. 96 Podgórze

Z.4 Uwaga 
nieuwzględniona 
z zastrzeżeniem

Utrzymuje się ustalenia projektu planu dotyczące przeważającej 
części działki nr 142/5, z zastrzeżeniem, że południową część tej 
działki włącza się do terenu przeznaczonego pod zabudowę 
mieszkaniowa jednorodzinną (MN.3) uwzględniając ściślej 
dyspozycje Studium w zakresie przebiegu granicy terenów 
przeznaczonych do zainwestowania. Przepisy art. 15 ust. 1 ustawy 
wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami 
Studium. Wg. zapisów Studium przeważająca, północną część działki 
nr 142/5 zlokalizowana jest poza wyznaczoną granicą terenów 
przeznaczonych do zainwestowania, w terenach ZO (tereny otwarte, 
w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna).
Należy nadmienić, iż przy sporządzaniu miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego nie mają zastosowania przepisy 
ustawy, oparte o zasadę kontynuacji zabudowy (stosowane przy 
wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy).
Przepisy ustawy, mówią ponadto, iż organ, który wydał decyzję 
o warunkach zabudowy stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli uchwalono 
plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji, 
przy czym przepisu tego nie stosuje się, jeżeli została wydana 
ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę.

5. 5A. 07.06.2013r.
(data wpływu
07.06.2013 r.)

[…]*
[…]*

Składający uwagę wnoszą o zmianę przeznaczenie działek pod 
tereny budowlane.
Składający uwagę w uzasadnieniu podają następujące 
argumenty:
 na działce nr 35/2 znajduje się budynek w trakcie budowy  

(decyzja o pozwoleniu na budowę nr 938/10),
wystąpiono o wydanie decyzji WZ dla działek nr 35/3 i 36, 
w odległości 15-30 m od strony północnej, wschodniej 

i południowej znajdują się domy jednorodzinne i budynki 
gospodarcze.

dz. nr 35/2, 35/3
obr. 97 Podgórze

dz. nr 36
obr. 97 Podgórze

Z.12, Zw.3

Zw.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).
Należy nadmienić, iż przy sporządzaniu miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego nie mają zastosowania przepisy 
ustawy, oparte o zasadę kontynuacji zabudowy (stosowane przy 
wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy).
Przepisy ustawy, mówią ponadto, iż organ, który wydał decyzję 
o warunkach zabudowy stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli uchwalono 
plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji, 
przy czym przepisu tego nie stosuje się, jeżeli została wydana 
ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę.

6. 6A. 07.06.2013r.
(data wpływu
10.06.2013 r.)

[…]* Składający uwagę wnosi o włącznie całej działki do terenu 
MN.16.
Składający uwagę w uzasadnieniu podaje następujące 
argumenty:
 posiada wydaną decyzję WZ nr AU-2/7331/990/09 z dnia 

06.04.2009 r., 
 podpisał umowę z ZIKiT w Krakowie 

nr 131/KZK/S/39142/08 o przebudowę drogi (ul. Na Obrydki) 
– w związku z możliwością realizacji zabudowy.

dz. nr 77
obr. 97 Podgórze

R.4, MN.16 Uwaga 
nieuwzględniona

Przepisy art. 15 ust. 1 ustawy wymagają, aby sporządzany projekt 
planu był zgodny z zapisami Studium. Wg. zapisów Studium 
przeważająca część działki zlokalizowana jest poza wyznaczoną 
granicą terenów przeznaczonych do zainwestowania, w terenach ZO 
(tereny otwarte, w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna).
Należy nadmienić, iż przy sporządzaniu miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego nie mają zastosowania przepisy 
ustawy, oparte o zasadę kontynuacji zabudowy (stosowane przy 
wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy).
Przepisy ustawy, mówią ponadto, iż organ, który wydał decyzję 
o warunkach zabudowy stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli uchwalono 
plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji, 
przy czym przepisu tego nie stosuje się, jeżeli została wydana 
ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę.

7. 7A. 12.06.2013r.
(data wpływu
12.06.2013 r.)

[…]* Składająca uwagę wnosi o wyłączenie działki z produkcji 
rolnej i oznaczenie jako teren budowlany.
Składająca uwagę w uzasadnieniu podaje następujące 
argumenty:
 na działce znajduje się dom, wybudowany zgodnie z decyzją 

WZiZT wydaną w 2005 r. 

dz. nr 81/17
obr. 97 Podgórze

Z.14, MN.16 Uwaga 
nieuwzględniona

Przepisy art. 15 ust. 1 ustawy wymagają, aby sporządzany projekt 
planu był zgodny z zapisami Studium. Wg. zapisów Studium znaczna 
część działka zlokalizowana jest poza wyznaczoną granicą terenów 
przeznaczonych do zainwestowania, w terenach ZO (tereny otwarte, 
w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna).
Należy nadmienić, iż przy sporządzaniu miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego nie mają zastosowania przepisy 
ustawy, oparte o zasadę kontynuacji zabudowy (stosowane przy 
wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy).
Przepisy ustawy, mówią ponadto, iż organ, który wydał decyzję 
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o warunkach zabudowy stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli uchwalono 
plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji, 
przy czym przepisu tego nie stosuje się, jeżeli została wydana 
ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę.

8. 8A. 10.06.2013r.
(data wpływu
13.06.2013 r.)

Pełnomocnik […]* Składający uwagę wnosi o:
1. Ustanowienie służebności gruntowej na części działek 

144/1, 144/2, 144/3 do działki 144 obr. 97 Podgórze,

2. Zakwalifikowanie działek 141, 142, 143 obr. 97 Podgórze 
do terenów z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową 
i budynków użyteczności publicznej.

Składający uwagę w uzasadnieniu podaje następujące 
argumenty:
 dla działki 141 obr.97 Podgórze 22.03.2006r. została wydana 

decyzja WZ dla dwóch budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych z garażami.

dz. nr 144/1, 144/2, 
144/3
obr. 97 Podgórze

dz. nr 141, 142, 143
obr. 97 Podgórze

MN.18, R.4

R.4

Ad 1.
–

Ad 2.
Uwaga 

nieuwzględniona

Ad.1
Punkt nie stanowi uwagi do planu. 

Ad.2.
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).
Należy nadmienić, iż przy sporządzaniu miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego nie mają zastosowania przepisy 
ustawy, oparte o zasadę kontynuacji zabudowy (stosowane przy 
wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy).
Przepisy ustawy, mówią ponadto, iż organ, który wydał decyzję 
o warunkach zabudowy stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli uchwalono 
plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji, 
przy czym przepisu tego nie stosuje się, jeżeli została wydana 
ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę.

9. 9A. 13.06.2013r.
(data wpływu
13.06.2013 r.)

Pełnomocnik […]* Składająca uwagę wnosi o zmianę przeznaczenia działki na 
tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną i o uwzględnienie odpowiednich parametrów 
zabudowy wskazanych w projekcie planu.
Składająca uwagę w uzasadnieniu podaje następujące 
argumenty:
 usytuowanie i charakter działki,
 bezpośrednie sąsiedztwo terenów zabudowanych 

budownictwem jednorodzinnym,
 dostęp do drogi publicznej, przez drogę wewnętrzną oraz 

projektowany zjazd i wewnętrzną drogę dojazdową położona 
na działkach 112/2, 112/3, 112/4,

 na działce znajduje się budynek gospodarczy,
 dla działki 112/4 obr. 96 Podgórze wydano decyzję WZ AU-

2/6730.2/981/2013 z dnia 26.04.2013 r.,
 uzyskano opinie i uzgodnienia wymagane zgodnie z art. 53 

ust. 4 ustawy,
 projektowane zamierzenie nie jest zaliczane do inwestycji 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz nie 
kwalifikuje się do inwestycji, dla których wymagane jest 
sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko,

 działka nie jest wpisana do rejestru zabytków i nie podlega 
ochronie na podstawie przepisów szczególnych,

 na terenie działki występują spadki poniżej 10% i zgodnie 
z wydaną opinią geotechniczną wykonaną przez Geoprojekt, 
nie występują ruchy masowe ziemi.

dz. nr 112/4
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).
Należy nadmienić, iż przy sporządzaniu miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego nie mają zastosowania przepisy 
ustawy, oparte o zasadę kontynuacji zabudowy (stosowane przy 
wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy).
Przepisy ustawy, mówią ponadto, iż organ, który wydał decyzję 
o warunkach zabudowy stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli uchwalono 
plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji, 
przy czym przepisu tego nie stosuje się, jeżeli została wydana 
ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę.

10. 10A. 13.06.2013r.
(data wpływu
14.06.2013 r.)

[…]*
[…]*

Składający uwagę wnoszą o zmianę przeznaczenia działki z 
trenu Z.14 na teren przeznaczony pod zabudowę 
mieszkaniową.
Składający uwagę w uzasadnieniu podają następujące 
argumenty:
 dla przedmiotowej działki została wydana decyzja WZiZT z 

klauzurą ostateczności z dnia 17.04.2012 r.,
 zostały wydane również decyzje o możliwości przyłączenia 

do miejskiej sieci wodociągowej oraz energetycznej,
 w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się domy 

jednorodzinne,
 do działki prowadzi utwardzona droga,
 droga oraz działka 107/2 są ogrodzone ogrodzeniem 

docelowym, zgodnie z przeznaczeniem określonym 

dz. nr 107/2
obr. 97 Podgórze

Z.14 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).
Należy nadmienić, iż przy sporządzaniu miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego nie mają zastosowania przepisy 
ustawy, oparte o zasadę kontynuacji zabudowy (stosowane przy 
wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy).
Przepisy ustawy, mówią ponadto, iż organ, który wydał decyzję 
o warunkach zabudowy stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli uchwalono 
plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji, 
przy czym przepisu tego nie stosuje się, jeżeli została wydana 
ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę.
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w decyzji WZ.
11. 11A. 11.06.2013r.

(data wpływu
14.06.2013 r.)

[…]* Składający uwagę wnosi o włączenie przedmiotowej działki do 
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Składający uwagę w uzasadnieniu podaje następujące 
argumenty:
 na przedmiotowej działce zrealizowano zabudowę na 

podstawie ostatecznej decyzji PMK nr 559/09 z dnia 
20.03.2009 r. znak AU-01-2.RST.73531-75/09 o pozwoleniu 
na budowę i przyjęto do użytkowania decyzją znak: ROiK 
II.5120.95.2013.AWM z dnia 15.03.2013 r. Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie, 

 została wydana decyzja o zmianie użytkowania z S-R IIIb na 
Bp, znak GD-04-3.7406-3-429/10 z dnia 11.10.2010 r. 

dz. nr 120/17
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).
Należy nadmienić, iż przy sporządzaniu miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego nie mają zastosowania przepisy 
ustawy, oparte o zasadę kontynuacji zabudowy (stosowane przy 
wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy).
Przepisy ustawy, mówią ponadto, iż organ, który wydał decyzję 
o warunkach zabudowy stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli uchwalono 
plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji, 
przy czym przepisu tego nie stosuje się, jeżeli została wydana 
ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę.

12. 12A. 10.06.2013r.
(data wpływu
14.06.2013 r.)

[…]* Składająca uwagę wnosi o włączenie przedmiotowej działki do 
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Składająca uwagę w uzasadnieniu podaje następujące 
argumenty:
 decyzją Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11.10.2010 r. 

znak:GD-043.74106-3-428/10, przedmiotowa działka została 
wyłączona z produkcji rolnej,

 na przedmiotowej działce zrealizowano zabudowę na 
podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia 
20.03.2009 r. znak AU-01-2.RST.73531-76/09,

 realizowany budynek jest obiektem niepodpiwniczonym, 
w związku z tym w późniejszym czasie planowana jest 
budowa budynku gospodarczego.

dz. nr 120/16
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).
Należy nadmienić, iż przy sporządzaniu miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego nie mają zastosowania przepisy 
ustawy, oparte o zasadę kontynuacji zabudowy (stosowane przy 
wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy).
Przepisy ustawy, mówią ponadto, iż organ, który wydał decyzję 
o warunkach zabudowy stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli uchwalono 
plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji, 
przy czym przepisu tego nie stosuje się, jeżeli została wydana 
ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę.

13. 13A. 14.06.2013r.
(data wpływu
14.06.2013 r.)

[…]* Składający uwagę nie zgadza się z projektowanym 
przeznaczeniem działek pod tereny rolnicze oraz zieleń 
nieurządzoną, wnosząc o przeznaczenie pod zabudowę 
mieszkaniową z funkcja usługo – techniczną tj. możliwości 
budowy garażów lokali pod usługi wielozakresowe.
Składający uwagę w uzasadnieniu podaje następujące 
argumenty:
 na przedmiotowych działkach posiada decyzję WZ nr AU-

2/7331/2021/2008 z dnia 30.05.2008 r. na budowę 2 domów 
oraz decyzję o pozwoleniu na budowę jednego domu 
jednorodzinnego Nr 2695/2012 z dnia 12.12.2012 r.,

 działki znajdują się przy ul. Gacki należącej do Gminy 
Kraków,

 na wydanej decyzji WZ ul. Gacki jest zaprojektowana jako 
szeroka dwupasmowa jezdnia,

 przy działkach znajduje się infrastruktura techniczna,
 działki są w zasięgu sieci gazowej i kanalizacyjnej,
 sąsiadujące działki są zabudowane lub posiadają pozwolenia 

budowlane,
 działki nie są nieużytkiem, są zadbane z utwardzonym 

dojazdem i wewnętrzną drogą,
 na działkach nie ma drzew, ani krzewów,
 ze względu na niską jakość gleby nie nadają się pod uprawy 

rolne.

dz. nr 327/5, 327/6, 
327/7 (powstałe w 
wyniku podziału 
działki 327/1)
obr. 96 Podgórze

Z.6 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).
Należy nadmienić, iż przy sporządzaniu miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego nie mają zastosowania przepisy 
ustawy, oparte o zasadę kontynuacji zabudowy (stosowane przy 
wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy).
Przepisy ustawy, mówią ponadto, iż organ, który wydał decyzję 
o warunkach zabudowy stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli uchwalono 
plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji, 
przy czym przepisu tego nie stosuje się, jeżeli została wydana 
ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę.

* 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.
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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). 


