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Załącznik do Zarządzenia Nr 2444/2016
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21.09.2016 r.

WYKAZ I SPOSÓB ROZPOZNANIA PISMA ZŁOŻONEGO
DO PONOWNIE WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU 

„BRONOWICE - WESELE” W KRAKOWIE

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu odbyło się w okresie od 26 lipca 2016 r. do 24 sierpnia 2016 r. 
Termin wnoszenia uwag dotyczących projektu planu określony w ogłoszeniu i obwieszczeniach w tej sprawie upłynął z dniem 7 września 2016 r.
W ww. terminie nie wpłynęła żadna uwaga w rozumieniu przepisów art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
W terminie określonym do wnoszenia uwag zostało złożone pismo nie stanowiące uwagi wyszczególnione w poniższym wykazie.
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1. 07.09.2016 […]* Co z obiektami które noszą znamiona zabytkowych 
(charakterystyczne dla danego miejsca) a co do których 
nie zostało zakończone postępowanie administracyjne 
w PINB Kraków. Czy ustalenia Planu Miejscowego, 
które nie odnoszą się do w/w będą sankcjonować stan 
który powstał bezprawnie.
Nadmienia, że z treści ostatecznego planu będą 
korzystać wszystkie instytucje: Sądy Cywilne, 
Administracyjne, Architektura … itp. dlatego uwaga 
ta jest zasadna

378/8, 
378/15 
obr.2 

Krowodrza

MN/MWn.4 -- -- Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu przepisów art. 18 ust. 1 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

* Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.); jawność wyłączyła Agata Walczak, Inspektor w Biurze Planowania Przestrzennego UMK.

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 „Bronowice - Wesele”,
- ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961 i 1250).


