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Załącznik do Zarządzenia Nr 766/2019 

Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 09.04.2019 r. 

 

 

WYKAZ I SPOSÓB ROZPATRZENIA UWAG  I PISM ZŁOŻONYCH 

DO PONOWNIE WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU W CZĘŚCI  PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

OBSZARU „CENTRUM NOWEJ HUTY II – CZĘŚCI A, B, C” W KRAKOWIE. 
 

Wyłożenie do publicznego wglądu części projektu planu odbyło się w okresie od 5 lutego 2019 r. do 5 marca 2019 r.  

Termin wnoszenia uwag dotyczących wykładanej części projektu planu określony w ogłoszeniu i obwieszczeniach w tej sprawie upłynął z dniem 19 marca 2019 r. 

W ww. terminie zostały złożone uwagi i pisma wyszczególnione w poniższym wykazie. 

 
 

 

 

Lp. 

 

 

 

NR 
UWAGI 

DATA 

WNIESIE-

NIA 

UWAGI 

IMIĘ I NAZWISKO 

lub NAZWA JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ 

(w dokumentacji 

planistycznej) 

TREŚĆ UWAG I PISM 
(pełna treść uwag i pism znajduje się  

w dokumentacji planistycznej) 

OZNACZENIE 

NIERUCHOMOŚCI 

KTÓREJ DOTYCZY 

UWAGA 

(numery działek 

lub inne określenie 

terenu objętego uwagą) 

  PRZEZNA- 

CZENIE 

nieruchomości  

w  

projekcie planu 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAGI 

DO PROJEKTU PLANU 

UWAGI 

(informacje i wyjaśnienia dotyczące 

rozpatrzenia uwag i pism – w zakresie uwag 

nieuwzględnionych) 

DZIAŁKA OBRĘB 
UWAGA 

UWZGLĘDNIONA 

UWAGA 

NIEUWZGLĘDNIONA 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

 
1.  1.  

27.02.2019 […]* 

 W związku z planem zagospodarowania przestrzennego 

związanym z umiejscowieniem hali gimnastycznej prosimy o 

uwzględnienie uwag mieszkańców bloku nr 3 na os. Szklane Domy. 

1. Wariant zakładający powstanie hali na części nowego boiska 

„orlik” odsuwa problem wspólnoty mieszkaniowej os. Szklane 

Domy 2a, a staje się problemem dla mieszkańców bloku nr 3 na os. 

Szklane Domy. Blok numer 3 usytuowany naprzeciw Szkoły 

Podstawowej nr 88 jest blokiem wszystkich mieszkań jedno-

pokojowych narożnych. Nasłonecznienie dla naszego bloku jest 

bardzo ważne z uwagi na problem z ogrzaniem tego typu budynku. 

Nowa hala o takiej kubaturze i wysokości posadowiona na części 

nowego boiska sprawi całkowity brak światła słonecznego na 

parterze oraz znaczne zacienienie budynku. Już w chwili obecnej 

słońce dociera na parter budynku tylko w miesiącach zimowych 

dzięki istniejącym boiskom, czyli odrobinie przestrzeni. 

 

 

 

 

2. Naszym zdaniem usytuowanie nowej hali gimnastycznej na terenie 

starej zadowoli wszystkich mieszkańców sąsiadujących bloków tj. 

nr 3,2a i 1 oraz pozwoli zachować piękne, nowe boisko. Zachowa 

też sporo dotychczasowej przestrzeni tak cennej dla mieszkańców 

i dzięki której mieszka się bardziej komfortowo. Będzie też 

niewielką ingerencją w dotychczasowy układ urbanistyczny. 

Bardzo prosimy o przychylenie się do naszej prośby i 

umiejscowienie nowej hali 

142 45 

Nowa 

Huta 

U.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad.2 

Uwaga 

uwzględniona 

zgodna z projektem 

planu 

Ad.1 

Uwaga 

nieuwzględniona 

  

Ad.1 W projekcie planu pozostawia się 

możliwość lokalizacji nowego obiektu 

sportowego na części nowego boiska „orlik” 

zgodnie z wyznaczonymi na rysunku projektu 

planu w Terenie U.2 nieprzekraczalnymi liniami 

zabudowy, które zostaną skorygowane w ten 

sposób, aby zapewnić odpowiednie przedpole 

przed  budynkiem na os. Szklane Domy 3.   

 

Odnośne zacieniania i przesłaniania światła 

budynku na os. Szklane Domy 3, kwestia ta 

regulowana jest przez przepisy odrębne 

tj. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie i będzie przedmiotem 

analiz na etapie sporządzania projektu 

budowalnego, wykonywanego dla celów 

uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.  

 

Ad.2 

Wyjaśnia się, że projekt planu umożliwia 

realizację nowej sali gimnastycznej poprzez 

rozbudowę i nadbudowę istniejącej sali w 

granicach wyznaczonych poprzez 

nieprzekraczalne linie zabudowy.  

  

2.  2.  15.03.2019 […]* Dyrektor i Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 88 im. St. 

Żeromskiego w Krakowie informuje, że oczekiwania szkoły dotyczące 

proponowanej zmiany planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru „Centrum Nowej Huty II- część A,B,C" zostały spełnione. 

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o szybki termin realizacji, 

zgodnie z planem przygotowanym przez Wydział. 
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45 

Nowa 

Huta 

U.2 --- --- Pismo nie stanowi uwagi w myśl art. 18 ust. 

1ustawy, gdyż nie kwestionuje ustaleń projektu 

planu. 

3.  3.  18.03.2019 […]*  Wniosek dotyczy części C projektu planu zagospodarowania 

przestrzennego tj. obszaru działek 15 i 20/21 obr. 48 Nowa Huta - 

będących w trwałym zarządzie Zespołu Państwowych Szkół 

15 

20/21 

48  

Nowa 

Huta 

U.4 Uwaga 

uwzględniona 

z zastrzeżeniem 

 Zastrzeżenie: Ostateczne uwzględnienie uwagi 

będzie uzależnione od uzyskania pozytywnych  

opinii i uzgodnień, w tym m.in. od Regionalnego 
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Muzycznych im. M. Karłowicza w Krakowie os. Centrum E 2, 31-934 

Kraków:  §19pkt. 2.4 

Na terenie U4 wnioskujemy o umożliwienie lokalizacji kondygnacji 

podziemnych w budynkach. 
W związku z planowaną rozbudową Zespół Państwowych Szkół 
Muzycznych im. M. Karłowicza w Krakowie, zwraca się z uprzejmą 
prośbą o rozpatrzenie uwagi dotyczącej nowelizacji planu 
zagospodarowania przestrzennego części C projektu, który obejmuje 
obszar działek 15 i 20/21 obr. Nowa Huta. 
W następstwie zastrzeżeń i wątpliwości, które do poprzedniej uwagi 
miał Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa 
informujemy, że jesteśmy w trakcie opracowywania dokumentacji 
geologiczno-inżynierskiej na potrzeby planowania przestrzennego 
zgodnie z § 20 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18.07.2016 
r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji 
geologiczno- inżynierskiej. 
Dyrekcja Szkoły jest w stałym kontakcie z Dyrekcją w/w Wydziału, a 
wnioski i zalecenia powstałe w wyniku opracowywanej dokumentacji 
umożliwią podjęcie decyzji w sprawie lokalizacji kondygnacji 
podziemnych na terenie U.4. 

Szkoła nie przewiduje budowania parkingów/garaży podziemnych, a 

możliwość lokalizacji kondygnacji podziemnych jest niezbędna do 

prawidłowego funkcjonowania budynku. 

 

Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Geologa 

Powiatowego.  

4.  4.  19.03.2019 […]* I. W zakresie sposobu zagospodarowania: 

Wnoszę o: 

1. utrzymanie zakazu wznoszenia nowych budynków - 

tj. wykluczenie budowy hali wolnostojącej, 

 

 

2. dopuszczenie w projekcie możliwości rozbudowy i nadbudowy 

istniejącej sali gimnastycznej, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. rozbudowanie infrastruktury sportowej na wolnym powietrzu 

przeznaczonej do ćwiczeń fizycznych oraz zajęć grupowych dla 

uczniów oraz dorosłych mieszkańców osiedla. 

 

 

 

 

 

II. W zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu 

Wnoszę o: 

1. przywrócenie / zabezpieczenie na tym terenie obszaru 

biologicznie czynnego , którego wskaźnik wynosi 50%, 
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45 

Nowa 

Huta 

U.2  

 

 

 

 

 

Ad.I.2 

Uwaga 

uwzględniona 

zgodna z 

projektem planu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad.I.3 

--- 

 

 

 

 

 

 

Ad.II.1 

--- 

 

 

 

 

 

 

Ad.I.1 

Uwaga 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad.I.3  

---- 

 

 

 

 

 

 

Ad.II.1 

--- 

 

 

 

 

 

 

Ad.I.1 Uwaga nieuwzględniona, gdyż nie 

zostanie  wprowadzony wnioskowany zapis, 

ponieważ uniemożliwiłoby to realizację nowego 

obiektu budowlanego sportowo - rekreacyjnego 

dla potrzeb istniejącej na terenie U.2 Szkoły 

Podstawowej. W projekcie planu w Terenie U.2 

pozostawia się możliwość lokalizacji obiektów 

budowlanych z zakresu sportu i rekreacji wraz z 

niezbędnym zapleczem.  

Wyjaśnia się, że nieprzekraczalne linie 

zabudowy na rysunku projektu planu w Terenie 

U.2 zostaną skorygowane w ten sposób, aby 

zapewnić odpowiednie przedpole przed  

budynkiem os. Szklane Domy 1 i os. Szklane 

Domy 3.  Przed budynkiem os. Szklane Domy 2a 

zostało takie przedpole wprowadzone w wyniku 

rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu 

na I jego wyłożeniu do publicznego wglądu. 

Takie rozwiązanie zostało uzgodnione z 

Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorem 

Zabytków.  

 

 

Ad.I.3 Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu 

przepisów art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym, gdyż nie 

dotyczy części projektu planu podlegającej 

ponownemu wyłożeniu do publicznego wglądu. 

 

 

 

Ad.II.1 Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu 

przepisów art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym, gdyż nie 

dotyczy części projektu planu podlegającej 

ponownemu wyłożeniu do publicznego wglądu. 

Wyjaśnia się, że w projekcie planu dla Terenu 

U.2 ustalono minimalny wskaźnik terenu 
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2. dostosowanie rozmiarów sali gimnastycznej w zakresie 

rozbudowy i nadbudowy do otoczenia.  

 

 

 

 

 

 

III. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

Wnoszę o: 

1. uznanie za priorytet ochronę układu architektury osiedla Szklane 

Domy w projektowanej zmianie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Centrum Nowej Huty II - 

części B, ponieważ teren szkoły znajduje się na wewnętrznym 

obszarze osiedla. 

 

 

 

2. uzupełnienie Decyzji Wojewódzkiego Małopolskiego 

Konserwatora Zabytków o wpisie do rejestru zabytków 

nieruchomych układ urbanistyczny dzielnicy Nowej Huty w 

Krakowie   o istniejące uchwały a także plany i strategie Rady 

Miasta Krakowa ukierunkowane na ochronę zabytków. 

 

Uwaga zawiera obszerny wstęp i uzasadnienie.  

 

 

Ad.II.2 

Uwaga 

uwzględniona 

zgodna z 

projektem planu 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. III.1 

Uwaga 

uwzględniona 

zgodna z 

projektem planu 

 

 

 

 

 

 

 

Ad.III.2  

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad.III.2 

--- 

biologicznie czynnego wynoszący 50%, który 

pozostaje bez zmian.  

 

Ad.II.2 Projekt planu umożliwia rozbudowę 

i nadbudowę istniejącej sali gimnastycznej, 

ujętej w gminnej ewidencji zabytków według 

parametrów określonych w ustaleniach projektu 

planu, które dostosowane są do istniejącej 

zabudowy. Ostateczny kształt i rozmiar sali 

gimnastycznej zostanie określony w projekcie 

architektonicznym przedłożonym do decyzji 

administracyjnej. Możliwości inwestycyjne w 

terenie U.2 zostały uzgodnione z Małopolskim 

Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.   

  

Ad.III.1. 

Projekt planu miejscowego realizuje założony 

cel, którym jest umożliwienie rozbudowy 

placówek oświatowych zlokalizowanych na 

obszarze historycznego centrum Nowej Huty. 

Realizacja tych inwestycji wpłynie na poprawę 

warunków nauki oraz poszerzenie oferty 

edukacyjnej Miasta, a także przyczyni się do 

rozwoju dzielnicy. Możliwości inwestycyjne w 

terenie U.2 zostały uzgodnione z Małopolskim 

Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 

 

Ad.III.2 Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu 

przepisów art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym, gdyż nie 

dotyczy części projektu planu podlegającej 

ponownemu wyłożeniu do publicznego wglądu. 

Wyjaśnia się, że zgodnie z zapisami projektu 

planu §10 ust 1 w celu ochrony dziedzictwa 

kulturowego, zabytków i ochrony historycznego 

układu urbanistycznego dzielnicy Nowa Huta, 

oraz dóbr kultury współczesnej uwzględnia się 

układ urbanistyczny dzielnicy Nowa Huta – 

wpisany do rejestru zabytków – nr rej. A-1132 

z dnia 30.12.2004 r.  Prezydent Miasta Krakowa 

nie ma kompetencji uzupełniania decyzji innego 

organu jakim jest Wojewódzki Małopolski 

Konserwator Zabytków.     

5.  5.  19.03.2019 […]* Wprowadzić pełny zakaz budowy wolnostojącej hali sportowej w 

miejscu istniejącego boiska wielofunkcyjnego „Orlik. 

 

Uwaga zawiera uzasadnienie.  
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45 

Nowa 

Huta 

U.2  Uwaga 

nieuwzględniona 

 

Uwaga nieuwzględniona, gdyż nie zostanie  

wprowadzony wnioskowany zapis, ponieważ 

uniemożliwiłoby to realizację nowego obiektu 

budowlanego sportowo - rekreacyjnego dla 

potrzeb istniejącej na terenie U.2 Szkoły 

Podstawowej. W projekcie planu pozostawia się 

możliwość lokalizacji nowego obiektu 

sportowego w Terenie U.2 zgodnie z 

wyznaczonymi na rysunku projektu planu 

nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, które 

zostaną skorygowane w ten sposób, aby 

zapewnić odpowiednie przedpole przed  

budynkiem os. Szklane Domy 1.   

 

6.  6.  19.03.2019 […]* Wnoszę o utrzymanie zakazu lokalizacji nowych budynków, który 

wprowadzono na tym obszarze Uchwałą Nr XC1I/1362/13 Rady 

Miasta Krakowa z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

„Centrum Nowej Huty” w Krakowie. 
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45 

Nowa 

Huta 

U.2  Uwaga 

nieuwzględniona 

 

Uwaga nieuwzględniona, gdyż nie zostanie  

wprowadzony wnioskowany zapis, ponieważ 

uniemożliwiłoby to realizację nowego obiektu 

budowlanego sportowo - rekreacyjnego dla 

potrzeb istniejącej na terenie U.2 Szkoły 
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W tym celu proponuję: 

- uchwalić zakaz lokalizacji nowych budynków w zapisach planu 

zagospodarowania przestrzennego w obszarze U.2.   

- uchwalić zakaz likwidacji istniejącej infrastruktury sportowej na 

wolnym powietrzu służącej do zajęć sportowych dla uczniów szkoły 

podstawowej, w tym w szczególności istniejącego „boiska 

wielofunkcyjnego typu „Orlik”, 

- wskazać jako jedyną dopuszczalną możliwość rozbudowę' 

i nadbudowę istniejącej sali gimnastycznej. 

 

Uwaga zawiera uzasadnienie. 

 

Podstawowej. Projekt planu miejscowego 

realizuje założony cel, którym jest umożliwienie 

rozbudowy placówek oświatowych 

zlokalizowanych na obszarze historycznego 

centrum Nowej Huty. Realizacja tych inwestycji 

wpłynie na poprawę warunków nauki oraz 

poszerzenie oferty edukacyjnej Miasta, a także 

przyczyni się do rozwoju dzielnicy.  W projekcie 

planu pozostawia się możliwość lokalizacji 

nowego obiektu sportowego na części nowego 

boiska „orlik” w Terenie U.2 zgodnie z 

wyznaczonymi na rysunku projektu planu 

nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, które 

zostaną skorygowane w ten sposób, aby 

zapewnić odpowiednie przedpole przed  

budynkiem os. Szklane Domy 1.  Projekt planu 

umożliwia rozbudowę i nadbudowę istniejącej 

sali gimnastycznej, ujętej w gminnej ewidencji 

zabytków według parametrów określonych 

w ustaleniach projektu planu, które dostosowane 

są do istniejącej zabudowy. Ostateczny kształt 

i rozmiar sali gimnastycznej zostanie określony 

w projekcie architektonicznym przedłożonym do 

decyzji administracyjnej. Możliwości 

inwestycyjne w terenie U.2 zostały uzgodnione z 

Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorem 

Zabytków.   

7.  7.  19.03.2019 […]* Utrzymanie zakazu lokalizacji nowych budynków, który wprowadzono 

na tym obszarze Uchwałą Nr XCII/1362/13 Rady Miasta Krakowa z 

dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Plam 

Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru „ Centrum Nowej Huty” w 

Krakowie. 

W tym celu proponuję wprowadzenie do treści nowego planu zapisu 

uniemożliwiającego budowę nowych budynków na terenie całej działki 

nr 142 obręb 45 Nowa Huta oznaczonej w projekcie planu jako obszar 

U.2. 
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45 

Nowa 

Huta 

U.2  Uwaga 

nieuwzględniona 

  

Uwaga nieuwzględniona, gdyż nie zostanie  

wprowadzony wnioskowany zapis, ponieważ 

uniemożliwiłoby to realizację nowego obiektu 

budowlanego sportowo - rekreacyjnego dla 

potrzeb istniejącej na terenie U.2 Szkoły 

Podstawowej. Projekt planu miejscowego 

realizuje założony cel, którym jest umożliwienie 

rozbudowy placówek oświatowych 

zlokalizowanych na obszarze historycznego 

centrum Nowej Huty. Realizacja tych inwestycji 

wpłynie na poprawę warunków nauki oraz 

poszerzenie oferty edukacyjnej Miasta, a także 

przyczyni się do rozwoju dzielnicy.  W projekcie 

planu pozostawia się możliwość lokalizacji 

nowego obiektu sportowego na części nowego 

boiska „orlik” w Terenie U.2 zgodnie z 

wyznaczonymi na rysunku projektu planu 

nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, które 

zostaną skorygowane w ten sposób, aby 

zapewnić odpowiednie przedpole przed  

budynkiem os. Szklane Domy 1. 

8.  8.  20.03.2019 

(Data 

wpływu do 

Urzędu 

Miasta 

Krakowa) 

[…]* Przedmiot i zakres uwagi i wniosków: 

Zgodnie z art. 1 ust 3 ustawy z dn. 27.03.2003 o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym „Ustalając przeznaczenie terenu lub 

określając potencjalny sposób zagospodarowania i korzystania z terenu, 

organ waży interes publiczny i interesy prywatne, w tym zgłaszane w 

postaci wniosków i uwag, zmierzające do ochrony istniejącego stanu 

zagospodarowania terenu, jak i zmian w zakresie jego 

zagospodarowania, a także analizy ekonomiczne, środowiskowe i 

społeczne ”. 

Na wstępie wskazuję, iż w całości podtrzymuję swoje wnioski i uwagi 

wyrażone jeszcze na etapie ogłoszenia o przystąpieniu do prac nad 

pierwszym projektem przedmiotowego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, a także te które zostały zgłoszone w 

ramach wniosków i uwag z dn 9.10.2018 r. do pierwszego projektu 
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45 

Nowa 

Huta 

U.2 ---- ---- Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu 

przepisów art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym, gdyż 

zostało złożone po terminie składania uwag do 

wyłożonego w części do publicznego wglądu 

projektu planu określonym w stosowanym 

obwieszczeniu i ogłoszeniu Prezydenta Miasta 

Krakowa. 

Wyjaśnia się, że wnioski do planu zostały 

rozpatrzone Zarządzeniem Nr 1531/2018 

Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15.06.2018 r.  

Uwagi do pierwszego wyłożenia projektu planu 

do publicznego wglądu zostały rozpatrzone 

Zarządzeniem Nr 3072/2018 Prezydenta Miasta 
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miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

"Centrum Nowej Huty II - części А, В, C". (…) 

Jednym z rozwiązań jest budowa SALI GIMNASTYCZNEJ, a nie 

HALI SPORTOWEJ na miejscu aktualnie istniejącego orlika 

szkolnego z ewentualnym przesunięciem orlika w miejsce aktualnego 

boiska asfaltowego, niemniej to rozwiązanie ujawni niegospodarność i 

brak planowania włodarzy miasta. 

Drugim rozwiązaniem jest rozbudowa istniejącej sali gimnastycznej 

(patrz: załącznik nr 4 pisma z 9,10,2018 r.) - ALE nie do rozmiarów 

hali sportowej, lecz zwykłej sali gimnastycznej, w której (według słów 

obecnej dyrektor szkoły) mają być przeprowadzane wyłącznie lekcje 

wf-u i zajęcia sportowe dla uczniów. Rozwiązanie takie jest 

organizacyjnie i technicznie możliwe jedynie w drodze punktowych 

zmian w aktualnie obowiązującym mpzp, a nie w drodze jego 

całkowitej zmiany powodującej dopuszczenie zabudowy na całym 

obszarze określanym w projekcie planu częścią B.  Wystarczy bowiem 

zlikwidować strefę zieleni pomiędzy obecną salą gimnastyczną a 

budynkiem mieszkalnym os. Szklane Domy 2A, co umożliwi 

rozszerzenie aktualnej sali gimnastycznej. Ponadto należy również 

zlikwidować lub ograniczyć część strefy zieleni pomiędzy ul. Gardy-

Godlewskiego a obecną salą gimnastyczną, i dalej przedłużyć salę 

gimnastyczną w głąb terenu szkoły. 

W zakresie zaś określonej w projekcie planu całkowitej likwidacji pasa 

zieleni pomiędzy wschodnią częścią budynku os. Szklane Domy 2A a 

aktualnym asfaltowym boiskiem szkolnym wskazują, że takie działanie 

spowoduje tylko i wyłącznie całkowite zabetonowanie tego obszaru i 

pozbawienie go i tak już niewielkiej ilości zieleni z tej strony budynku. 

Dodatkowo, dopuszczenie na tym terenie zabudowy mającej stanowić 

niejako zaplecze dla obiektów sportowych będzie prowadzić w istocie 

do zagospodarowania tego obszaru pod ewentualny parking i tym 

samym do całkowitego już zabetonowania tej części bezpośrednio pod 

oknami lokatorów. Ze swej strony postuluję poszerzenie tego obszaru 

zieleni co najmniej dwukrotnie i odpowiednie go zagospodarowanie 

zielenią niską właściwie skomponowaną dla celów estetycznych. 

(…) 

Pismo zawiera obszerne uzasadnienie.  

Krakowa z dnia 19.11.2018 r.  Zagadnienia 

poruszane w piśmie nawiązują do zagadnień 

poruszanych w pozostałych uwagach, których 

rozpatrzenie będzie skutkowało częściową 

zmianą ustaleń projektu planu dla terenu U.2.  

9.  9.  22.03.2019 […]* Opiniuje pozytywnie projekt miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Centrum Nowej Huty II – części A, B, C”.  

   ---- ---- Pismo nie stanowi uwagi w myśl art. 18 ust. 

1ustawy, gdyż nie kwestionuje ustaleń projektu 

planu. 

* 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 2016 r. poz. 922); jawność wyłączył Stanisław Prochwicz, Główny specjalista w Wydziale 

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 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 „Centrum Nowej Huty II – części A, B, C”, 

- ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60 i 235).  

4. Ustalenia projektu planu mogą ulec zmianie w wyniku uzyskanych opinii i uzgodnień zgodnie z art. 17 pkt. 13 ustawy.  


