Załącznik
do Uchwały Nr ………………………….
Rady Miasta Krakowa z dnia …………...

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG
DOTYCZĄCYCH PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBSZARU „GEN. BORA-KOMOROWSKIEGO – REJON KONCENTRACJI USŁUG” W KRAKOWIE
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Gen. Bora-Komorowskiego – Rejon Koncentracji Usług” został wyłożony w części do publicznego wglądu w okresie od 11 lipca 2018r. do 8 sierpnia 2018 r.
Prezydent Miasta Krakowa Zarządzeniem Nr 2172/2018 z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonej do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru "Gen. Bora-Komorowskiego – Rejon Koncentracji Usług" rozpatrzył uwagi dotyczące projektu planu i nie uwzględnił uwag zawartych w poniższym wykazie.

Niniejsze rozstrzygnięcie zgodnie z przepisami art. 20 ust. 1 ustawy, zawiera listę wszystkich uwag nieuwzględnionych w toku procedury planistycznej przez Prezydenta Miasta Krakowa.
W zakresie uwag objętych tym załącznikiem, Rada Miasta Krakowa postanawia przyjąć następujący sposób ich rozpatrzenia:

Lp.

NR
UWAGI

OZNACZENIE
NIERUCHOMOŚCI
KTÓREJ DOTYCZY
UWAGA
(numery działek
lub inne określenie
terenu objętego uwagą)
OBRĘB
DZIAŁKA

IMIĘ I NAZWISKO
lub NAZWA
JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNEJ
(w dokumentacji
planistycznej)

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

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

[…]*
Zarząd Okręgu
Krakowskiego Partii
Razem
Spółdzielnia Ogniwo
reprezentowana przez
[…]*
+ 2 nieczytelne podpisy
[…]*
Zarząd Okręgu
Krakowskiego Partii
Razem
Spółdzielnia Ogniwo
reprezentowana przez
[…]*
+ 2 nieczytelne podpisy

Zwraca się o zwiększenie wskaźnika terenu biologicznie czynnego
w terenie U. 7 z 35% do 50%.

---

---

U.7

Rada Miasta Krakowa nie
uwzględniła wniesionej uwagi

Kwestionowany w uwadze zapis został wprowadzony do projektu planu
w wyniku przegłosowania poprawki przez Radę Miasta Krakowa na CII Sesji
RMK, w dniu 23 maja 2018r. Zmienione w wyniku przegłosowania
poprawek zapisy projektu planu zostały pozytywnie zaopiniowane i
uzgodnione przez właściwe organy ustawowe.

Zwraca się o wprowadzenie zapisu o dopuszczeniu realizacji
maksymalnie 2% wymaganych miejsc parkingowych jako
naziemnych w §16 ust.2 pkt 4), w §17 ust.2 pkt 4), w §18 ust.2 pkt
4), w §19 ust.2 pkt 4), w §20 ust.2 pkt 4), w §21 ust.2 pkt 4), w §22
ust.2 pkt 6) w miejsce zapisu nakazującego realizacje nasadzeń
jednego drzewa na każde 15 naziemnych miejsc postojowych.

---

---

U.1-U.7

Rada Miasta Krakowa nie
uwzględniła wniesionej uwagi

Kwestionowany w uwadze zapis został wprowadzony do projektu planu
w wyniku przegłosowania poprawki przez Radę Miasta Krakowa na CII Sesji
RMK, w dniu 23 maja 2018r. Zmienione w wyniku przegłosowania
poprawek zapisy projektu planu zostały pozytywnie zaopiniowane i
uzgodnione przez właściwe organy ustawowe.

USTALENIA
PROJEKTU
PLANU

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY
MIASTA KRAKOWA
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAGI

UZASADNIENIE STANOWISKA RADY MIASTA KRAKOWA

(Śródmieście)

1.
1.

2.
3.
4.

2.

3.
4.

* wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Marceli Łasocha – inspektor w Biurze Planowania Przestrzennego UMK

Wyjaśnienia uzupełniające:
Ilekroć w treści niniejszego załącznika jest mowa o:
- planie - należy przez to rozumieć sporządzany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Gen. Bora-Komorowskiego – Rejon Koncentracji Usług”.
- ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566 oraz z 2018 r. poz. 1496).
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