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Załącznik do Zarządzenia Nr 485/2013
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2013-02-25

WYKAZ I SPOSÓB ROZPATRZENIA UWAGI WNIESIONEJ DO WYŁOŻONEGO PONOWNIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

OBSZARU „SIEWNA - KUŹNICY KOŁŁĄTAJOWSKIEJ”

Projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu w okresie od 19 grudnia 2012 r. do 22 stycznia 2013 r.
Termin wnoszenia uwag dotyczących projektu planu określony w ogłoszeniu i obwieszczeniach w tej sprawie upłynął z dniem 5 lutego 2013 r.
W ww. terminie została złożona uwaga wyszczególniona w poniższym wykazie.

ROZSTRZYGNIĘCIE
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAGILp. NR
uwagi

DATA 
złożenia
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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 

nieruchomości, 
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. 25.01.2013 [...]* Zaplanowana w wersji z pierwszego wyłożenia droga publiczna 

rozwiązywała problemy skomunikowania z drogą publiczną działek: 739, 
746, 747, 748, 749, 750.
Obecna wersja rozwiązuje wyłącznie problemy działki 746, na której 
deweloper postawił budynki w zabudowie szeregowej na sprzedaż. Plan 
obecnie proponowany obarcza miasto kosztami organizacji dojazdu do 
prywatnego, komercyjnego przedsięwzięcia. Sprzeciwiamy się takiemu 
rozwiązaniu sprawy i wnosimy o powrót do dyskusji nad poprzednią wersją 
planu.

Dz. nr 739, 740, 797,   
749, 748, 747/1, 

746/10, 798 obr. 29 
Krowodrza

MN.1,
KDD.1

- nieuwzględniona Rozwiązania przyjęte w planie w edycji 
ponownie wyłożonej do publicznego wglądu 
realizują podstawowy cel sporządzania planu, 
tj. poprawę układu komunikacyjnego 
w obszarze planu. Obsługa komunikacyjna 
wnioskowanych działek może się odbywać 
w oparciu o niewyznaczone w planie drogi 
wewnętrzne oraz dojścia i dojazdy, zgodnie 
z §14 ust. 3 pkt. 3 lit. a planu.

* 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 Babicz - inspektor w Biurze Planowania Przestrzennego UMK

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 „Siewna - Kuźnicy Kołłątajowskiej”, 
- 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).


