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Załącznik do Zarządzenia Nr     

Prezydenta Miasta Krakowa z dnia    
 

 

WYKAZ I SPOSÓB ROZPATRZENIA WNIOSKÓW  

DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

OBSZARU „OGRODNIKI – PRZY TORZE”  
ZŁOŻONYCH W WYNIKU PUBLIKACJI OGŁOSZENIA I OBWIESZCZENIA O PODJĘCIU UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU  

 

Ogłoszenie o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania planu opublikowano w Dzienniku Polskim w dniu 18 grudnia 2020 r. 

Obwieszczenie o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu rozmieszczono na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta Krakowa w dniu 18 grudnia 2020 r. 

Termin składania wniosków do planu, określony w ogłoszeniu i obwieszczeniu upłynął z dniem 29 stycznia 2021 r. 

W ww. terminie zostały złożone (wpłynęły) wnioski wyszczególnione w poniższym zestawieniu.  

Lp. 

DATA 

WNIESIENIA 

WNIOSKU 

IMIĘ I 

NAZWISKO 

lub NAZWA 

JEDNOSTKI 

ORGANIZA-

CYJNEJ 
(adresy 

w dokumentacji 

planistycznej) 

TREŚĆ WNIOSKU 

(pełna treść wniosku w dokumentacji planistycznej) 

OZNACZENIE 

NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ 

DOTYCZY WNIOSEK 

(numery działek 

lub inne określenie 

terenu objętego wnioskiem) 

PRZEZNA-

CZENIE 
NIERUCHO

MOŚCI W 

PROJEKCIE 
PLANU 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA W 

SPRAWIE ROZPATRZENIA 

WNIOSKÓW DO PLANU 

UWAGI 

(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia wniosku – 

w zakresie wniosków nieuwzględnionych lub uwzględnionych 

częściowo) 

DZIAŁKA 
(nr.) 

OBRĘB 
WNIOSEK 

UWZGLĘDNIONY 
WNIOSEK 

NIEUWZGLĘDNIONY 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  29.01.2021 […]* Wnosi o zmianę przeznaczenia z U (usługowego) na MN (mieszkanie 

niskiej intensywności). 

263 30 

Podgórze 

MWn/MN.

2 

Uwzględniony   

2. 29.01.2021 […]* Wnosi o zmianę klasyfikacji terenu objętego planem zagospodarowania 

przestrzennego z U.9 na MN. Mieszkańcy tego obszaru wielokrotnie 

grupowo składali wnioski o jego kwalifikację jako teren pod zabudowę 

jednorodzinną. 

264 30 

Podgórze 

MWn/MN.

2 

Uwzględniony   

3. 29.01.2021 […]* Wnosi o zabudowę jednorodzinna MN. 236/1 30 

Podgórze 

MWn/MN.

1 

Uwzględniony   

4. 29.01.2021 […]* Wnosi o zabudowę mieszkalną i usługową. 236/1 30 

Podgórze 

MWn/MN.

1 

Uwzględniony 

z zastrzeżeniem 

 Zastrzeżenie dotyczy, iż funkcja usługowa dopuszczona została 

jedynie w parterach zabudowy wielorodzinnej lub jako 

zabudowa usługowa wolnostojąca w strefie zwiększania 

udziału funkcji usługowej. Strefa ta pokrywa w zdecydowanej 

większości przedmiotową nieruchomość z wyłączeniem jej 

małej części w południowo zachodnim obszarze działki. 

Ponadto zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem jako 

budynek mieszkalny jednorodzinny - należy rozumieć budynek 

wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, 

szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb 

mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną 

całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż 

dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i 

lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 

30% powierzchni całkowitej budynku. 

* 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 Tomasz Woźniak – inspektor 

w Wydziale Planowania Przestrzennego UMK. 
 

Załączniki: 

−  Zbiór wniosków zamieszczonych w wykazie (znajduje się w dokumentacji planistycznej).  

Wyjaśnienia uzupełniające: 

1. Ilekroć w treści niniejszego załącznika jest mowa o: 

− Studium - należy przez to rozumieć Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa, obowiązującego w dniu sporządzenia planu. 

− planie - należy przez to rozumieć sporządzany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Ogrodniki – Przy Torze”, 

2. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2021 r. poz. 741 ze zm.). 
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3. Przywołane w niniejszym załączniku zapisy projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pochodzą z edycji projektu planu przygotowanego do skierowania do opiniowania i uzgodnień 

zgodnie z art. 17 ust 6 ustawy. Te ustalenia projektu planu mogą ulec zmianie w wyniku uzyskanych opinii i uzgodnień zgodnie z art. 17 pkt 9 ustawy. Rozpatrzenie wniosków nie jest rozstrzygnięciem ostatecznym, bowiem 

w dalszej procedurze planistycznej, na jej kolejnych etapach mogą zaistnieć okoliczności merytoryczne, faktyczne i prawne, które zdecydują o ostatecznych rozstrzygnięciach w planie. 

4. Zgodnie z art. 7 ustawy rozstrzygnięcie o nieuwzględnieniu wniosków nie podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego. 


