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Załącznik do Zarządzenia Nr 843/2016
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11.04.2016 r. 

WYKAZ I SPOSÓB ROZPATRZENIA UWAG I PISM ZŁOŻONYCH
DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU „RYNEK KROWODERSKI” W KRAKOWIE

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu odbyło się w okresie od 8 lutego 2016 r. do 7 marca 2016 r. 
Termin wnoszenia uwag dotyczących wykładanego projektu planu określony w ogłoszeniu i obwieszczeniach w tej sprawie upłynął z dniem 21 marca 2016 r.
W ww. terminie zostały złożone uwagi i pisma wyszczególnione w poniższym wykazie.
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DZIAŁKA OBRĘB

  PRZEZNA-
CZENIE 

nierucho-
mości 

w 
projekcie 

planu UWAGA 
UWZGLĘDNIONA

UWAGA 
NIEUWZGLĘD-

NIONA

UWAGI
(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia uwag i pism – 

w zakresie uwag nieuwzględnionych, uwzględnionych częściowo)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
1. 1. 16.02.2016 [...]* Koncepcja ustanowienia terenu zielonego z ławkami na 

terenie obecnego, koszmarnego parkingu wzdłuż ul. 
Królewskiej jest znakomita, natomiast projektowanie 
większych budynków usługowych jest drogą prowadzącą 
jedynie do nasilenia i tak już potężnych trudności 
parkingowych. Można tam co najwyżej postawić maleńki 
pawilonik z przeznaczeniem na lokalik kawiarniano-
cukierniczy do obsługi podróżnych oczekujących na kolejne 
połączenie komunikacyjne oraz do obsługi spotkań 
mieszkańców okolicznych budynków.

848/2 4 KP.1 --- --- Wniesione pismo nie stanowi uwagi, ponieważ nie kwestionuje 
ustaleń projektu planu, w związku z czym nie podlega rozpatrzeniu 
przez Prezydenta Miasta Krakowa.

2. 2. 19.02.2016 [...]*

3. 3. 19.02.2016 [...]*
4. 4. 19.02.2016 [...]*
5. 5. 19.02.2016 [...]*

6. 6. 19.02.2016 [...]*
7. 7. 19.02.2016 [...]*

8. 8. 19.02.2016 [...]*

9. 9. 19.02.2016 [...]*

10. 10. 19.02.2016 [...]*

11. 11. 19.02.2016 [...]*

12. 12. 19.02.2016 [...]*
13. 13. 19.02.2016 [...]*

Dziękuje za uwzględnienie uwag złożonych podczas I 
wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu.

737/2, 
737/9, 
776/3

4 ZPz.5 --- --- Wniesione pismo nie stanowi uwagi, ponieważ nie kwestionuje 
ustaleń projektu planu, w związku z czym nie podlega rozpatrzeniu 
przez Prezydenta Miasta Krakowa.

14. 14. 18.03.2016 [...]* (§ 16, p.3, pp. 6, d) Proponuje zmianę wskaźnika 
intensywności zabudowy na 2,0 – 5,0, dzięki czemu możliwa 
byłaby zmiana sposobu użytkowania pozostałego 
nieużytkowanego poddasza. Obecnie intensywność w 
budynkach przy ul. Królewskiej 58-64 kształtuje się już na 
poziomie 4,8, ponieważ poddasza w tych budynkach są 
częściowo zagospodarowane. Na chwilę obecną wskaźnik 

803/4 4 MW.4 nieuwzględniona Wskaźnik intensywności zabudowy rozumiany jako parametr, 
wyrażony jako udział powierzchni całkowitej zabudowy w 
powierzchni terenu działki budowlanej objętej projektem 
zagospodarowania terenu do decyzji o pozwoleniu na budowę albo 
zgłoszenia, został ustalony w projekcie planu optymalnie. Natomiast 
prowadzenie robót budowlanych na działkach ewidencyjnych, które 
nie mogą zostać zagospodarowane zgodnie z ustaleniami projektu 



2

intensywności zabudowy w terenach zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej w obszarach MW.4 jest 
podany jako 2,0 – 4,0. Niestety jest on niezgodny ze stanem 
istniejącym, w związku z tym wyklucza on na terenie działki 
803/4 możliwość adaptacji poddasza na cele mieszkalne.

planu, zostało w maksymalnym stopniu ograniczone, celem 
wykluczenia możliwości powstania zabudowy o niskim standardzie 
jakości życia, rozumianym jako niezapewniającym ustalonych 
planem wymogów środowiskowych, społecznych i ekonomicznych.

 
15. 15. 18.03.2016 [...]* Wnosi następujące uwagi:

1) Zmianę zapisu ustaleń planu polegającą na 
określeniu, że linie rozgraniczające przeznaczenia 
terenu są jednocześnie nieprzekraczalnymi liniami 
zabudowy. Pozwoli to na realne wykorzystanie 
całości obszaru przeznaczenia MW.9 a nie tylko 
hipotetyczne wykorzystanie go w ramach zabudowy 
wewnątrz kwartałów.

2) Rozwiązaniem alternatywnym dla powyższego 
może być określenie nieprzekraczalnej linii 
zabudowy bezpośrednio na linii rozgraniczającej 
przeznaczenia terenu wewnątrz kwartału zabudowy.
Tylko takie rozwiązanie umożliwi w praktyce 
realizację nowego lub przebudowę istniejącego 
obiektu. W przypadku pozostawienia linii 
nieprzekraczalnej jak dotychczas wyznaczenie 
terenu o przeznaczeniu MW jest bezcelowe, gdyż 
zostaje on w praktyce pozbawiony możliwości 
zabudowy.

3) Ponadto wnosimy o określenie wskaźnika zabudowy 
na poziomie 2,0-2,5 oraz określenie powierzchni 
biologicznie czynnej na poziomie 20%.
Zwraca uwagę, że wewnątrz kwartału znajduje się 
już wydzielony liniami zabudowy teren zielony 
oznaczony symbolem ZPz.4. Pełni on funkcję 
wewnątrz kwartałowego terenu zielonego. 
Zmniejszenie możliwości zabudowy w ramach 
przeznaczenia MW w ramach wskaźnika 
biologicznie czynnego przeczy zasadzie 
zagęszczania i racjonalnego wykorzystania 
przestrzeni miejskiej określonego w Studium.

136/20, 
137/1,
138,

269/4

4 MW.9 Ad.1
nieuwzględniona

Ad. 2 
nieuwzględniona

Ad.3 
nieuwzględniona

Ad.1, ad.2
Nieprzekraczalna linia zabudowy została wyznaczona zgodnie z 
wymaganiami zachowania ładu przestrzennego. Jest to również 
realizacja zapisanych w Studium kierunków zmian w strukturze 
przestrzennej obszaru, a mianowicie „Ochrona układu istniejących 
przestrzeni publicznych, w tym wnętrz kwartałów zabudowy oraz 
kształtowanie istniejących i tworzenie nowych placów i skwerów 
miejskich”. Wyznaczone w projekcie planu nieprzekraczalne linie 
zabudowy w Terenie MW.9, umożliwiają rozbudowę istniejącego 
budynku lub lokalizację nowego zgodnie z ustaleniami § 17 ust.3 
pkt1.

Ad.3.
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).
Wskaźnik minimalnej wielkości powierzchni biologicznie czynnej 
30% został ustalony w dostosowaniu do zapisanych w Studium 
standardów przestrzennych dla zabudowy mieszkaniowej w tym 
obszarze.
Nie podnosi się wyznaczonego w projekcie planu wskaźnika 
intensywności zabudowy, ze względu na konieczność dostosowania 
go do innych parametrów zabudowy ustalonych w projekcie planu, tj. 
maksymalnej wysokości zabudowy i minimalnego wskaźnika terenu 
biologicznie czynnego.

16. 16. 18.03.2016 [...]* (§ 16, p.3, pp. 3) Zapis mówiący o dopuszczeniu sposobu 
użytkowania poddaszy na funkcję mieszkaniową nie może 
mieć równocześnie sztywnego obostrzenia „bez zmiany 
gabarytów budynków”, gdy w innych punktach dopuszcza się 
zmianę gabarytów, bo takimi są podniesienie kalenicy, 
podniesienie ścianki kolankowej lub budowa lukarn. 
Proponujemy wykreślenie tego punktu lub dopisanie bez 
zmian gabarytów, ale „w powierzchni zabudowy budynków”.

803/4 4 MW.4 nieuwzględniona Ustalenie w projekcie planu dotyczące zakazu zmiany gabarytów 
budynku, wynika ze wskazań Miejskiego Konserwatora Zabytków 
oraz z opracowania pn. „Kraków, Rynek Krowoderski – konsultacje 
problemowe dotyczące niezbędnego zakresu regulacji do 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego” wykonanym 
przez Pracownie Konserwacji Zabytków „Arkona”. Dopuszczenie 
zmiany sposobu użytkowania poddasza na funkcję mieszkaniową bez 
zmiany gabarytów budynków - § 16 ust. 3 pkt 3 odnosi się do 
wszystkich budynków w obszarze objętym planem, natomiast § 16 
ust. 3 pkt 4 dotyczy wyłącznie obiektów oznaczonych na rysunku 
planu w odniesieniu do których dopuszczono zmianę sposobu 
użytkowania poddaszy z możliwością zmiany gabarytu budynku.  
Niemniej ze względu na wątpliwości interpretacyjne ww. ustaleń, 
zostaną one przeredagowane.

17. 17. 18.03.2016 [...]* (§ 16, p.4, pp. 4, d) Przeznaczenie terenu MW.4 zespołu 
zabudowy na osiedlu „Licht und Luft” w pp. d) 
Niespójność zapisów dotyczących nakazu ochrony bryły 
i kształtu dachu z dopuszczeniem zmiany sposobu 
użytkowania poddasza i możliwości podniesienia w elewacji 
tylnej ścianki kolankowej na całej szerokości budynku. 
Proponujemy zmianę zapisu dotyczącego nakazu ochrony 

803/4 4 MW.4 nieuwzględniona Ustalenie w projekcie planu dotyczące zakazu zmiany gabarytów 
budynku, wynika ze wskazań Miejskiego Konserwatora Zabytków 
oraz z opracowania pn. „Kraków, Rynek Krowoderski – konsultacje 
problemowe dotyczące niezbędnego zakresu regulacji do 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego” wykonanym 
przez Pracownie Konserwacji Zabytków „Arkona”. W ramach 
ochrony bryły, dopuszczona została zmiana sposobu użytkowania 
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bryły, gabarytów i kształtu dachu poprzez dopisanie, 
że dotyczy to części frontowej budynku. Natomiast 
pozostawienie wszystkich dopuszczeń zaproponowanych 
w części elewacji tylnej budynku, tak, aby była 
jednoznaczność i spójność nakazów i dopuszczeń ww. 
paragrafach.

poddasza poprzez podniesienie w elewacji tylnej, ścianki kolankowej 
na całej szerokości budynku. Należy wskazać iż projekt planu 
uzyskał uzgodnienie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
Niemniej ze względu na wątpliwości interpretacyjne ww. ustaleń, 
zostaną one przeredagowane.

18. 18. 18.03.2016 [...]* (§ 16, p.3, pp. 6, d) W terenach zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej w obszarach MW.4 – wskaźnik intensywności 
zabudowy jest podany jako 2,0 – 4,0. Jest on niezgodny ze 
stanem istniejącym i wyklucza w obszarze działki 803/4 
możliwość adaptacji poddasza na cele mieszkalne. Już w tym 
momencie intensywność w budynkach przy ul. Królewskiej 
58-64 wynosi 4,8, ponieważ obecnie są częściowo 
zagospodarowywane poddasza na tych budynkach. 
Proponujemy zmianę wskaźnika na 2,0 -5,0, co da możliwość 
zmiany sposobu użytkowania pozostałego nieużytkowego 
poddasza i będzie spójne z zapisami dopuszczającymi 
zagospodarowanie poddaszy w tym obszarze.

803/4 4 MW.4 nieuwzględniona Wskaźnik intensywności zabudowy rozumiany jako parametr, 
wyrażony jako udział powierzchni całkowitej zabudowy w 
powierzchni terenu działki budowlanej objętej projektem 
zagospodarowania terenu do decyzji o pozwoleniu na budowę albo 
zgłoszenia, został ustalony w projekcie planu optymalnie. Natomiast 
prowadzenie robót budowlanych na działkach ewidencyjnych, które 
nie mogą zostać zagospodarowane zgodnie z ustaleniami projektu 
planu, zostało w maksymalnym stopniu ograniczone, celem 
wykluczenia możliwości powstania zabudowy o niskim standardzie 
jakości życia, rozumianym jako niezapewniającym ustalonych 
planem wymogów środowiskowych, społecznych i ekonomicznych.

19. 19. 21.03.2016 [...]* Wnosi wraz z uzasadnieniem o:
1. Zmianę przedłożonego do wglądu projektu planu 

polegającą na zaliczeniu terenu obecnego parkingu 
przy ul. Królewskiej (działka o nr ewid. 848/2) do 
kategorii MW.2, a nie do kategorii KP.1 jak 
określono w udostępnionym projekcie.

2. Ponowne opracowanie i wyłożenie projektu planu 
dla całego obszaru Łobzów o powierzchni 410,83 ha 
oznaczonego nr 7 w Studium Uwarunkowań 
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
Miasta Krakowa, zawierającego wymieniony na 
wstępie obszar o powierzchni 14,1 ha.

Uwagi merytoryczno – formalne:
3. Koncepcja budowy „Rynku Krowoderskiego” na 

działce 848/2 budzi zdecydowany sprzeciw samej 
Spółdzielni jak i znaczącej większości jej członków 
zamieszkałych w tej dzielnicy miasta, a przede 
wszystkim zamieszkałych w rozpatrywanym 
obszarze.

4. Projektem planu winien być objęty cały obszar 
ŁOBZÓW o powierzchni 410, 83 ha oznaczony nr 7 
w Studium, a nie niewielki wycinek o powierzchni 
14,1 ha, bo tylko wtedy można ogarnąć wszystkie 
kierunki i koncepcje zmian w strukturze 
przestrzennej rejonu.

5. W § 7 ust.2 pkt 3 lit. b wprowadzono zapis że teren 
KDZT.2 wraz z terenem KP.1 – tzw. Rynek 
Krowoderski wymaga integracji przestrzeni placu z 
przyszłą stacją metra, pomimo, że budowy metra w 
Krakowie nie przewidziano w kierunkach 
zagospodarowania przestrzennego miasta zawartych 
w Studium. Zapis ten jest sprzeczny z treścią §21 
ust. 2 pkt 2 lit. b i c z uwagi na ewidentną kolizję 

848/2 4 KP.1 Ad.1 
nieuwzględniona

Ad.2
nieuwzględniona

Ad.3
nieuwzględniona

Ad.4
nieuwzględniona

Ad.5
nieuwzględniona

Ad.1, ad.3
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).
 Studium  wskazuje jako kierunki zmian w strukturze przestrzennej 
jednostki urbanistycznej nr 7 – Łobzów, w której znajduje się obszar 
objęty sporządzanym projektem planu: „Teren parkingu przy ul. 
Królewskiej pomiędzy al. Kijowską a ul. Nowowiejską do 
przekształcenia w kierunku reprezentacyjnej przestrzeni publicznej – 
placu miejskiego tzw. Rynku Krowoderskiego z garażem 
podziemnym”, co oznacza że nie ma możliwości przeznaczenia 
wnioskowanego terenu pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.
Ponadto wskazuje się iż teren działki 848/2 nie posiadał 
przeznaczenia pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną w 
poprzednich dokumentach planistycznych. 

Ad.2, ad.4
O podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu 
miejscowego dla danego obszaru decyduje Rada Miasta Krakowa 
stosowną uchwałą, po uprzednim wykonaniu przez Prezydenta 
Miasta Krakowa analizy dotyczącej zasadności przystąpienia do 
sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań 
z ustaleniami Studium (art. 14 ust. 5 ustawy). Docelowo cały obszar 
Miasta, za wyjątkiem terenów zamkniętych, zostanie objęty planami 
miejscowymi, niemniej ich sporządzanie następuje w kolejności 
wynikającej z zapisów Studium.
Ponadto wskazuje się iż w obrębie Strukturalnej Jednostki 
Urbanistycznej nr 7 – Łobzów  obowiązują miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego „Żabiniec Południe”( w części), 
„Linia tramwajowa od pętli Krowodrza Górka do Górki Narodowej 
Zachód” (w części), „Młynówka Królewska Grottgera” oraz są 
obecnie sporządzane projekty miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego obszarów „Rynek Krowoderski”,
„Młynówka Królewska Grottgera II”, „Łobzów – rejon ulic 
Wrocławskiej i Łokietka”.

Ad.5.
Budowa metra w Krakowie została przewidziana w Studium – Tom 
II – Rozdział II.6.2 Rozwój systemu transportu osób oraz na planszy 
K4 – Systemy transportu – kierunki i zasady rozwoju. Ustalenia § 7 
ust.2 pkt 3 lit. b nie są więc sprzeczne z kierunkami rozwoju Miasta 
Krakowa przyjętymi w dokumencie Studium. 
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techniczną dopuszczonych do realizacji na terenie 
działki 848/2 : parkingu podziemnego jedno lub 
wielokondygnacyjnego z podziemną stacją metra.

6. Sztuczne powiększenie szerokości planowanego 
Rynku Krowoderskiego, poprzez włączenie do jego 
obszaru terenu drogi publicznej oznaczonego 
symbolem KDZT.2 jest zaprzeczeniem wyjaśnień 
udzielonych przez BPP w wykazie i sposobie 
rozpatrzenia uwag i pism złożonych do pierwotnego 
projektu mpzp obszaru Rynek Krowoderski 
mówiących, że (…) place i rynki z reguły wyłączone 
są z ruchu pojazdów  i ograniczają się do ruchu 
pieszego. Rynek to miejsce w przestrzeni miejskiej, 
które nie powinno być zdominowane przez 
komunikację samochodową i tramwajową.

7. Zarówno miasto Kraków jak i jego dzielnica 
Krowodrza posiadają wystarczającą ilość rynków i 
placów miejskich, często zupełnie 
niewykorzystywanych np. Plac Inwalidów i obecnie 
przy narastającym w całej Europie zagrożeniu 
terrorystycznym – niezmiernie ryzykownym oraz 
wręcz niebezpiecznym dla mieszkańców jest 
tworzenie nowych enklaw przestrzeni publicznych 
generujących znaczne natężenie ruchu ludzi oraz ich 
skupienie. Działania władz i służb miejskich winny 
koncentrować się na zadaniach poprawiających ład i 
bezpieczeństwo mieszkańców (…)

Ad.7
--

Ad.6
nieuwzględniona

Ad.7
--

Ad.6
Ustalenia projektu planu zawarte w § 7 ust.2 pkt 3 o treści: teren 
KDZT.2 wraz z terenem KP.1 – tzw. Rynek Krowoderski – wymaga 
kształtowania jako przestrzeń publiczna z zielenią urządzoną, nie są 
zaprzeczeniem przytoczonej w uwadze definicji, użytej we 
wcześniejszym uzasadnieniu rozpatrzenia uwag. Tzw. Rynek 
Krowoderski nie będzie zdominowany przez komunikację 
samochodową i tramwajową, która jest niezbędna w tej części miasta, 
a będzie stanowiła dopełnienie funkcji placu jak to ma miejsce w 
innych rejonach Krakowa. Można wymienić co najmniej kilka 
placów na których istnieje komunikacja samochodowa i tramwajowa 
np. Plac Inwalidów, Plac Bohaterów Getta, Plac Centralny itd. 

Ad.7
Pismo w zakresie punktu 7 nie stanowi uwagi, ponieważ nie 
kwestionuje ustaleń planu lecz dotyczy całego obszaru Miasta 

20. 20. 17.03.2016 [...]* 1. ZPz.9 uzupełnić zielenią cały obszar.

2. MW.7 wzdłuż bloków zaznaczyć istniejącą zieleń. 

3. MW.1 zachować istniejącą zieleń. 

- - ZPz.9
MW.7
MW.1

Ad.1
nieuwzględniona

Ad.2 
nieuwzględniona

Ad.3 
nieuwzględniona

Ad.1
Z treści uwagi można wnosić, że dotyczy ona powiększenia 
wyznaczonego Terenu zieleni urządzonej ZPz.9 znajdującego się 
wewnątrz kwartału zabudowy (MW.5). Nie uwzględnia się postulatu 
z uwagi na to iż istniejąca zieleń jest chroniona w planie poprzez 
ustalenia § 8 ust.1 pkt 3 w brzmieniu:  W zakresie ochrony wartości 
przyrodniczych, krajobrazowych i ochrony zieleni ustala się nakaz 
ochrony, kształtowania i uzupełnienia zieleni wewnątrz kwartałów 
zabudowy oraz poprzez ustalenia § 16 ust.3 pkt 1 i 2 tj. zakaz 
lokalizacji nowej zabudowy oraz zakaz rozbudowy istniejących 
obiektów.

Ad.2
Z treści uwagi można wnosić, że dotyczy ona wprowadzenia nowych 
terenów zieleni poza linia rozgraniczającą Terenu MW.7, w Terenie 
Komunikacji oznaczonym symbolem KDL.3 – Aleja Kijowska. Nie 
uwzględnia się uwagi gdyż w Terenie Komunikacji KDL.3 - terenie 
drogi publicznej dopuszcza się między innymi zieleń towarzyszącą 
obiektom budowlanym. Istniejąca zieleń w Terenie KDL.3 jest 
chroniona w planie poprzez ustalenia § 8 ust.1 pkt 1 w brzmieniu:  W 
zakresie ochrony wartości przyrodniczych, krajobrazowych i ochrony 
zieleni ustala się nakaz utrzymania i kształtowania zieleni ze 
szczególnym uwzględnieniem zieleni w pasach drogowych w oparciu 
o obowiązujące standardy zakładania i pielęgnacji terenów zieleni.

Ad.3
Istniejąca zieleń w wyznaczonym Terenie MW.1 jest chroniona w 
planie poprzez ustalenia § 8 ust.1 pkt 3 w brzmieniu:  W zakresie 
ochrony wartości przyrodniczych, krajobrazowych i ochrony zieleni 
ustala się nakaz ochrony, kształtowania i uzupełnienia zieleni 
wewnątrz kwartałów zabudowy oraz poprzez ustalenia § 16 ust.3 pkt 
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1 i 2 tj. zakaz lokalizacji nowej zabudowy oraz zakaz rozbudowy 
istniejących obiektów.

* 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 wyłączył Stanisław Prochwicz, 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 ponownie wyłożonego do publicznego wglądu. 
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 „Rynek Krowoderski”,
- ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm). 
- rozporządzeniu - należy przez to rozumieć Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. 2003 nr 164 poz. 1587).


