
ZARZĄDZENIE Nr 2197/2021 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

z dnia 2 sierpnia 2021 r.  
«TableEnd:SzablonAktyKierowania» 

zmieniające zarządzenie Nr 1956/2021 w sprawie rozpatrzenia uwag i rozpoznania pism 

złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru „Siewna", w tym uwag zgłoszonych w ramach 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu 
 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.  

poz. 713 i 1378, z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784, 922), a także stosownie do przepisów art. 42 

pkt 1 w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 247, 784, 922) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. W załączniku do zarządzenia Nr 1956/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 

14 lipca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i rozpoznania pism złożonych do ponownie 

wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Siewna", w tym uwag zgłoszonych w ramach strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko projektu tego plan, w wierszu Lp. 56 (str. 54), wprowadza się 

następującą zmianę: 

1) wykreśla się z kolumny nr 10: „Ad.1 Uwaga nieuwzględniona”; 

2) wykreśla się z kolumny nr 11: „Ad.1 Przedmiotowa zabudowa usługowa została 

wprowadzona w celu zapewnienia ochrony akustycznej dla zabudowy mieszkaniowej od 

istniejących i projektowanych ciągów komunikacyjnych a także po to by wykluczyć 

konieczność stosowania środków czynnej ochrony przed hałasem komunikacyjnym np. 

ekranów akustycznych. Zastosowane środki ochrony przed nadmiernym hałasem często źle 

wkomponowują się w otaczający krajobraz, tworząc kontrast pomiędzy środowiskiem 

naturalnym, a działalnością człowieka. Jednak poprzez odpowiednie zabiegi na etapie 

planowania przestrzennego  można doprowadzić do sytuacji, że stosowanie środków czynnej 

ochrony przed hałasem komunikacyjnym nie będzie konieczne. Im bardziej zabudowa lub 

teren jest wrażliwy na działanie hałasu powinien się znajdować dalej od drogi pełniącej funkcję 

ruchową. Najbliżej drogi głównej mogą znajdować mało wrażliwe na hałas obiekty 

komercyjne, magazynowe i parkingi, dalej przy drodze zbiorczej powinny się znajdować 

obiekty usługowe i handlowe, a najdalej zabudowa mieszkaniowa, szkoły i szpitale.” 

3) dopisuje się do kolumny nr 9: „Ad.1 Uwaga uwzględniona częściowo”; 

4) dopisuje się do kolumny nr 11: „Ad.1 Uwaga uwzględniona w zakresie zmiany 

przeznaczenia przeważającej części działki nr 1053/1 obr. 43 Krowodrza z Terenu zabudowy 

usługowej o symbolu U.9 na teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami  

o symbolu MW/U.6. Uwaga nieuwzględniona w zakresie południowej części przedmiotowej 

działki o przeznaczeniu pod teren drogi publicznej klasy dojazdowej o symbolu KDD.20 ze 

względu na konieczność wprowadzenia właściwych parametrów drogi publicznej na 

przedmiotowym odcinku.” 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Planowania 

Przestrzennego. 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 


