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Załącznik do Zarządzenia Nr 2829/2021 

Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11.10.2021 r. 

 

 

WYKAZ PISM ZŁOŻONYCH DO PONOWNIE WYŁOŻONEJ DO PUBLICZNEGO WGLĄDU  

CZĘŚCI PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU „MORELOWA”  

 

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu części projektu planu odbyło się w okresie od 16 sierpnia 2021 r. do 13 września 2021 r. 

Termin wnoszenia uwag dotyczących wykładanej części projektu planu określony w ogłoszeniu i obwieszczeniach w tej sprawie upłynął z dniem 27 września 2021 r. 

W ww. terminie nie wpłynęła żadna uwaga w rozumieniu przepisów art. 18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

W terminie określonym do wnoszenia uwag zostały złożone pisma nie stanowiące uwag wyszczególnione w poniższym wykazie: 

 

Lp. 

NR 

PIS-

MA 

DATA 

WNIESIENIA  

PISMA 

IMIĘ I NAZWISKO 

lub NAZWA 

JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ 

(adres 

w dokumentacji 
planistycznej) 

TREŚĆ PISMA 

(pełna treść pism znajduje się  

w dokumentacji planistycznej) 

OZNACZENIE 

NIERUCHOMOŚCI, 

KTÓREJ DOTYCZY 

PISMO 

(numery działek 

lub inne określenie 

terenu objętego uwagą) 

PRZEZNA-

CZENIE 

nieruchomości  

w projekcie  

planu 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

W SPRAWIE ROZPOZNANIA PISM 

UWAGI 

(informacje i wyjaśnienia dotyczące pisma) 

DZIAŁKA OBRĘB 
 

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

1.  1.  20.09.2021 r. […]* Nie wnosi zastrzeżeń, co do przeznaczenia terenu składającego się  

z działek ewidencyjnych nr: 69/18 i 69/20 obr. 9 Krowodrza  

pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne MN.2, czyli takie 

jak tereny sąsiadujące z tą nieruchomością. 

69/20 

69/18 

obr. 9 

Krowodrza 

MN/US.1 

KDZ.1 

- Treść pisma nie stanowi uwagi do planu w rozumieniu art. 18 ust. 1 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, gdyż nie 

kwestionuje ustaleń projektu planu. 
2.  2.  22.09.2021 r. […]* 

3.  3.  22.09.2021 r. […]* 

4.  4.  24.09.2021 r. […]* 

5.  5.  24.09.2021 r. […]* 

6.  6.  27.09.2021 r. […]* Wnosi o dopuszczenie zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej  

w ograniczonym stopniu na pozostałej części działki, objętej 

terenami ZPo.3, czyli na działce 2/7 obręb 9 Krowodrza, w taki 

sposób aby była dopuszczona zabudowa pomiędzy budynkami 

znajdującymi się na działkach 389 i 3/1 obręb 9 Krowodrza,  

o parametrach zbliżonych, bądź niższych do tej zabudowy, to jest o 

wysokości 11m dla budynków przekrytych dachem płaskim: 9,5m. 

 

Pismo zawiera uzasadnienie. 

2/7 obr. 9 

Krowodrza 

MN.3 

ZPo.3 

 

- Treść pisma nie stanowi uwagi do planu w rozumieniu art. 18 ust. 1 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, gdyż 

kwestionuje ustalenia nie będące przedmiotem ponownego 

częściowego wyłożenia. 

7.  7.  27.09.2021 r. […]* Wnosi o objęcie działki 30/79 obszarem MN.6 w całości  

i nieposzerzanie istniejącego ciągu drogowego ul. Morelowej 

poprzez objęcie części działki obszarem KDD.4. 

 

Pismo zawiera uzasadnienie. 

30/79 obr. 9 

Krowodrza 

MN.6 

KDD.4 

- Treść pisma nie stanowi uwagi do planu w rozumieniu art. 18 ust. 1 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, gdyż 

kwestionuje ustalenia nie będące przedmiotem ponownego 

częściowego wyłożenia. 

* 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 Karol Pławecki – Inspektor w Wydziale Planowania Przestrzennego 

UMK 

 

 

Wyjaśnienia uzupełniające: 

1. 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 „Morelowa”, 

- ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.).  

2. 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 

po raz czwarty.  

3. Zgodnie z art. 7 ustawy niniejsze rozstrzygnięcie nie podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego.. 


