
 1
 

 

                        Załącznik do Zarządzenia Nr 3230/2012 
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2012-11-08 

 
WYKAZ I SPOSÓB ROZPATRZENIA WNIOSKÓW 

DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „STARE PODGÓRZE - KRZEMIONKI”  
 
Ogłoszenie o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania planu opublikowano w Gazecie Wyborczej w dniu 19 sierpnia 2011 r. 
Obwieszczenie o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu rozmieszczono na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta Krakowa w dniu 19 sierpnia 2011 r. 
Termin składania wniosków do planu określony w ogłoszeniu i obwieszczeniach o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu upłynął z dniem 31 października 2011 r. 
Wnioski do planu można było składać w terminie od 19 sierpnia 2011 r. do 31 października 2011 r. 
W ww. terminie zostały złożone (wpłynęły) wnioski wyszczególnione w poniższym wykazie. 
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NR 
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DATA 

złożenia 
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NAZWA JEDNOSTKI 
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(pełna treść wniosku znajduje się w dokumentacji planistycznej) 
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NIERUCHOMOŚCI, 
KTÓREJ DOTYCZY 
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(numery działek 
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ROZSTRZYGNIĘCIE 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 
W SPRAWIE ROZPATRZENIA 

WNIOSKU 

 
 
 

UWAGI 
(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia wniosku –  

w zakresie wniosków nieuwzględnionych, uwzględnionych częściowo 
lub uwzględnionych z zastrzeżeniem) 

 
WNIOSEK 

UWZGLĘDNIONY 
 

 
WNIOSEK 

NIEUWZGLĘDNIONY 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
1. 1. 19.09.2011 Klub Sportowy 

„KORONA”  
 

Wniosek dotyczy: 
1) lokalizacji terenów usług sportu z obiektami i urządzeniami 

towarzyszącymi m.in. planowaną halą sportową z garażem 
podziemnym, usługami gastronomii, spa itp 
z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i nadbudowy 
istniejących obiektów, maksymalna wysokość nowo 
projektowanych obiektów do 18 m; 

2) lokalizacji terenów zabudowy mieszkaniowej 
z dopuszczeniem garaży podziemnych, z maksymalną 
wysokością budynków do 13 m; 

3) lokalizacji istniejących i planowanych urządzeń sportowych 
(boisk , bieżni, trybun, itd) z możliwością przebudowy 
i rozbudowy istniejących 

4) obsługi komunikacyjnej (dróg i parkingów); 
5) dopuszczenia podziału nieruchomości-minimalna wielkość 

działki wydzielonej 3500m2; 
 
 
 
6) dopuszczenia wskaźnika 20% powierzchni biologicznie 

czynnej (z założeniem syntetycznych nawierzchni boisk, 
bieżni itp. 
w nawiązaniu do poniższych założeń: 

−−−− powierzchnia obecnie zainwestowana (budynki, boisko, 
parkingi, dojazdy o ok. 32000 m2 

−−−− proj. rozbudowa istn. budynku – pow. zabudowy 
ok. 800 m2 

−−−− proj. budynek hali sportowej – pow. zabudowy ok. 1900 m2 
−−−− proj. bud. mieszkalne, o łącznej pow. zabudowy ok. 

3300 m2, pow. całkowitej 13200 m2, ilości kondygnacji 
nadziemnych - maks. 4, 

−−−− projektowane parkingi podziemne dwukondygnacyjne, 
pod budynkami i terenem o pow. całkowitej ok. 27500 m2, 

−−−− powierzchnia projektowanych dojazdów ok. 3500 m2 
 

Dz. 441/3  
obr. 12 Podgórze 

Wniosek 
uwzględniony 

w zakresie  
pkt 3, 4  

oraz częściowo  
w zakresie pkt 6 

Wniosek  
nieuwzględniony  

w zakresie 
 pkt 1, 2, 5  

oraz częściowo  
w zakresie pkt 6 

Ad. 1 i 2.  
Zakres nieuwzględnienia wniosku dotyczy: 
−−−− lokalizacji nowej hali sportowej o pow. zabudowy ok. 

1900 m2 wysokości zabudowy do 18 m,  
−−−− lokalizacji zabudowy wielorodzinnej z garażami 

podziemnymi o łącznej pow. zabudowy ok. 3300 m2, 
pow. całkowitej 13200 m2, ilości kondygnacji 
nadziemnych - maks. 4, 

Zespół sportowy stadionu miejskiego został wpisany do 
gminnej ewidencji zabytków. Ochroną objęte zostały m.in.: 
budynek klubowy z wieżą zegarową, stadion z trybunami, 
urządzenia sportowe, tzw. okrąglak i mała architektura, 
brama wejściowa i ogrodzenia. 
 
Ad. 5 
Ze względu na specyfikę obszaru planu, który jako układ 
urbanistyczny Podgórza, wpisany jest do rejestru zabytków 
i podlega ochronie konserwatorskiej, projekt planu 
nie ustala wielkości nowo-wydzielanych działek. 
 
Ad. 6 
Zakres nieuwzględnienia wniosku dotyczy: 
−−−− projektowanych parkingów podziemnych 

dwukondygnacyjnych, pod budynkami i terenem 
o pow. całkowitej ok. 27500 m2, 

−−−− powierzchni projektowanych dojazdów ok. 3500 m2. 
Projekt planu zawierający rozwiązania obejmujące m.in. 
zakres uwzględnionego wniosku podlegał będzie 
opiniowaniu i uzgodnieniom ustawowym i może ulec 
zmianie. 
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2. 2. 12.10.2011 Polska Prowincja 
Zakonu Pijarów 
 

Wniosek dotyczy: 
Przeznaczenia działki pod zabudowę mieszkaniową 
wielorodzinną (MW) z dopuszczeniem usług 
(zał. decyzja NR AU-2/7331/3514/08 o ustaleniu warunków 
zabudowy z dnia 1.10.2008 r.) 
 

 
 

Dz. nr 444/4 obr.12 
Podgórze 

- Wniosek 
nieuwzględniony 

Wnioskowane przeznaczenie działki jest niezgodne 
z ustaleniami obowiązującego Studium, wg którego leży 
ona poza „granicami terenów przeznaczonych do 
zainwestowania. 
Wg dyspozycji Studium, określających strukturę 
przestrzenną oraz kierunki i zasady rozwoju, działka ta 
położona jest w obszarze określonym w Studium jako 
„tereny otwarte o charakterze publicznym” o kategorii ZP. 
 

Tereny otwarte, pełniące rolę organicznego tworzywa 
spajającego elementy struktury przestrzennej miasta, to 
przede wszystkim te obszary, które pełnią i pełnić powinny 
nadal rolę nie tylko przyrodniczą, ale przede wszystkim 
publiczną.  
Najważniejsze z nich to te, które posiadają charakter 
ogólnomiejski. Zielone obszary otwarte, wyodrębnione 
jako ważne elementy struktury przestrzennej miasta, 
obejmują te fragmenty systemu przyrodniczego, które  
w sposób wyraźny organizują przestrzeń publiczną miasta 
tak jak tereny stadionu miejskiego  
i parku miejskiego im. Wojciecha Bednarskiego.  
Są one podstawowymi komponentami środowiska 
przyrodniczego i krajobrazu Podgórza, a równocześnie 
stanowią tradycyjne obszary rekreacji i odpoczynku 
mieszkańców.  
Konieczność respektowania zasad zrównoważonego 
rozwoju sprawia, że muszą one pozostać w strukturze 
przestrzennej Podgórza, jako tereny wolne od zabudowy 
mieszkaniowej, umożliwiające kontakty społeczne 
i powszechne korzystanie z zasobów środowiska.  
Główne kierunki zagospodarowania to: 
−−−− ochrona przed uszczuplaniem zachowanych zasobów 

przyrodniczych i krajobrazowych, stanowiących o ich 
wartości i atrakcyjności  

−−−− odtwarzanie zdegradowanych zasobów przyrodniczych 
i krajobrazowych 

−−−− kształtowanie niezbędnej infrastruktury służącej 
publicznemu wykorzystaniu obszarów dla celów 
rekreacji i wypoczynku mieszkańców 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie 
może naruszać ustaleń Studium. 
 

3. 3. 19.10.2011  [....]* Wniosek dotyczy: 
Przeznaczenia działki pod zabudowę mieszkaniową 
wielorodzinną (MW). Na podstawie decyzji WZ  
nr AU-2/7331/2595/08 zostało wydane pozwolenie na budowę 
nr 1866/2011  
 

Dz. nr 445 obr. 12 
Podgórze 

- Wniosek 
nieuwzględniony 

Wnioskowane przeznaczenie działki jest niezgodne 
z ustaleniami obowiązującego Studium, wg którego leży 
ona poza granicami terenów przeznaczonych do 
zainwestowania. 
Wg dyspozycji Studium, określających strukturę 
przestrzenną oraz kierunki i zasady rozwoju, działka ta 
położona jest w obszarze określonym w Studium jako 
„tereny otwarte o charakterze publicznym” o kategorii ZP. 
Są one podstawowymi komponentami środowiska 
przyrodniczego i krajobrazu Podgórza.  
Konieczność respektowania zasad zrównoważonego 
rozwoju sprawia, że muszą one pozostać w strukturze 
przestrzennej Podgórza, jako tereny wolne od zabudowy 
mieszkaniowej, umożliwiające kontakty społeczne 
i powszechne korzystanie z zasobów środowiska.  
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Główne kierunki zagospodarowania to: 
−−−− ochrona przed uszczuplaniem zachowanych zasobów 

przyrodniczych i krajobrazowych, stanowiących o ich 
wartości i atrakcyjności,  

−−−− odtwarzanie zdegradowanych zasobów przyrodniczych 
i krajobrazowych, 

−−−− kształtowanie niezbędnej infrastruktury służącej 
publicznemu wykorzystaniu obszarów dla celów 
rekreacji i wypoczynku mieszkańców. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie 
może naruszać ustaleń Studium. 
 

4. 4. 26.10.2011 [....]* Wniosek dotyczy: 
Przeznaczenia działek: 
1) na zabudowę jednorodzinną o podobnych parametrach jak 

zabudowa sąsiednich działek (istniejąca i projektowana na 
podstawie wydanych decyzji o warunkach zabudowy);  

2) zabudowę z usługami w ilości 50% powierzchni, albo na 
zabudowę wielorodzinną lub zabudowę usługową. 

 
 
 

Dz. nr 450/1, 450/7, 
449/4, 554/4  
obr. 12 Podgórze 

Wniosek 
uwzględniony  

w zakresie pkt 1 
z zastrzeżeniem 

 

Wniosek  
nieuwzględniony  
w zakresie pkt 2. 

 

Ad. 1 
Projekt planu utrzymuje wyłącznie istniejące 
zainwestowanie z uwzględnieniem wydanych decyzji 
o pozwoleniu na budowę dla budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego. 
Ad.2 
Zakres nieuwzględnienia wniosku dotyczy planowanej 
zabudowy wielorodzinnej i nowych usług. 
Projekt planu zawierający rozwiązania obejmujące m.in. 
zakres uwzględnionego wniosku podlegał będzie 
opiniowaniu i uzgodnieniom ustawowym i może ulec 
zmianie albowiem 
wnioskowane przeznaczenie działek jest niezgodne 
z ustaleniami obowiązującego Studium, wg którego leżą 
one poza granicami terenów przeznaczonych do 
zainwestowania pod zabudowę mieszkaniową 
wielorodzinną i usługową. 
Wg dyspozycji Studium, określających strukturę 
przestrzenną oraz kierunki i zasady rozwoju, działka ta 
położona jest w obszarze określonym w Studium jako 
„tereny otwarte o charakterze publicznym” o kategorii ZP. 
Są one podstawowymi komponentami środowiska 
przyrodniczego i krajobrazu Podgórza, a równocześnie 
stanowią tradycyjne obszary rekreacji i odpoczynku 
mieszkańców.  
Konieczność respektowania zasad zrównoważonego 
rozwoju sprawia, że muszą one pozostać w strukturze 
przestrzennej Podgórza, jako tereny wolne od zabudowy 
mieszkaniowej, umożliwiające kontakty społeczne 
i powszechne korzystanie z zasobów środowiska.  
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie 
może naruszać ustaleń Studium. 
 

5. 5. 31.10.2011 IMC Investment 
S.A. 

 

Wniosek dotyczy: 
1. Przeznaczenie pod zabudowę usługowo – handlowo - 

biurową, jako naturalna kontynuację zabudowy I 
zagospodarowania terenu działek sąsiednich nr 452/2, 
452/4, 452/3, 453/4, 453/5, 458/4, 458/5, 458/6, 458/15, 
458/16, 458/17, 458/18, 458/29, 458/21, 458/22, 458/23, 
458/24, 458/25, na których prowadzona jest działalność 
usługowo-handlowa w zakresie usług motoryzacyjnych. 

2. Dla bezkolizyjnej obsługi terenu objętego 
postępowaniem, w tym przedmiotowych działek należy 
zapewnić niezależny bezpośredni zjazd i wyjazd 

Dz. nr: 451/2, 451/3, 
451/4, 450/5, 450/11 
obr. 12 Podgórze. 

- Wniosek  
nieuwzględniony 

Wg dyspozycji Studium, określających strukturę 
przestrzenną oraz kierunki i zasady rozwoju, działka ta 
położona jest w obszarze określonym w Studium jako 
„tereny otwarte o charakterze publicznym” o kategorii ZP. 
Tereny otwarte, pełniące rolę organicznego tworzywa 
spajającego elementy struktury przestrzennej miasta, to 
przede wszystkim te obszary, które pełnią i pełnić powinny 
nadal rolę nie tylko przyrodniczą, ale przede wszystkim 
publiczną. Najważniejsze z nich to te, które posiadają 
charakter ogólnomiejski . 
Zielone obszary otwarte, wyodrębnione jako ważne 
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z ul. Powstańców Śląskich służące wyłącznie obiektom 
na przedmiotowym terenie i na działkach po jego 
wschodniej stronie. 

 

elementy struktury przestrzennej miasta, obejmują te 
fragmenty systemu przyrodniczego, które w sposób 
wyraźny organizują przestrzeń publiczną miasta tak jak 
tereny w sąsiedztwie stadionu miejskiego i parku 
miejskiego im. Wojciecha Bednarskiego. 
Są one podstawowymi komponentami środowiska 
przyrodniczego i krajobrazu Podgórza, a równocześnie 
stanowią tradycyjne obszary rekreacji i odpoczynku 
mieszkańców.  
Konieczność respektowania zasad zrównoważonego 
rozwoju sprawia, że muszą one pozostać w strukturze 
przestrzennej Podgórza, jako tereny wolne od zabudowy 
mieszkaniowej i usługowej, umożliwiające kontakty 
społeczne i powszechne korzystanie z zasobów 
środowiska.  
Główne kierunki zagospodarowania to: 
−−−− ochrona przed uszczuplaniem zachowanych zasobów 

przyrodniczych i krajobrazowych, stanowiących o ich 
wartości i atrakcyjności,  

−−−− odtwarzanie zdegradowanych zasobów przyrodniczych 
i krajobrazowych, 

−−−− kształtowanie niezbędnej infrastruktury służącej 
publicznemu wykorzystaniu obszarów dla celów 
rekreacji i wypoczynku mieszkańców. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie 
może naruszać ustaleń Studium. 
Projekt planu zawierający rozwiązania obejmujące m.in. 
zakres uwzględnionego wniosku podlegał będzie 
opiniowaniu i uzgodnieniom ustawowym i może ulec 
zmianie 
 

6. 6. 27.10.2011 „SAN CLEMENTE” 
- centrum 
wychodzenia 
z uzależnień 
cywilizacyjnych  

Wniosek dotyczy: 
Utworzenia na działce tzw. „Parku rekreacyjno-sportowego”. 
 

Dz. nr 400/2 
Obr. 12 Podgórze 

Wniosek 
uwzględniony 

- - 

7. 7. 31.10.2011 [....]* Wniosek dotyczy: 
Przeznaczenia działek pod zabudowę usługową komercyjną 
(UC). 

Dz. nr 451/3 i 451/4 
obr. 12 Podgórze 

- Wniosek 
nieuwzględniony 

Wg dyspozycji Studium, określających strukturę 
przestrzenną oraz kierunki i zasady rozwoju, działka ta 
położona jest w obszarze określonym w Studium jako 
„tereny otwarte o charakterze publicznym” o kategorii 
ZP. 
Tereny otwarte, pełniące rolę organicznego tworzywa 
spajającego elementy struktury przestrzennej miasta, to 
przede wszystkim te obszary, które pełnią i pełnić 
powinny nadal rolę nie tylko przyrodniczą, ale przede 
wszystkim publiczną. Najważniejsze z nich to te, które 
posiadają charakter ogólnomiejski. 
Zielone obszary otwarte, wyodrębnione jako ważne 
elementy struktury przestrzennej miasta, obejmują te 
fragmenty systemu przyrodniczego, które w sposób 
wyraźny organizują przestrzeń publiczną miasta tak jak 
tereny stadionu miejskiego i parku miejskiego im. 
Wojciecha Bednarskiego. 
Są one podstawowymi komponentami środowiska 
przyrodniczego i krajobrazu Podgórza, a równocześnie 
stanowią tradycyjne obszary rekreacji i odpoczynku 
mieszkańców.  
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Konieczność respektowania zasad zrównoważonego 
rozwoju sprawia, że muszą one pozostać w strukturze 
przestrzennej Podgórza, jako tereny wolne od zabudowy 
mieszkaniowej  
i usługowej, umożliwiające kontakty społeczne 
i powszechne korzystanie z zasobów środowiska.  
 
Główne kierunki zagospodarowania to: 

−−−− ochrona przed uszczuplaniem zachowanych zasobów 
przyrodniczych i krajobrazowych, stanowiących o ich 
wartości i atrakcyjności,  

−−−− odtwarzanie zdegradowanych zasobów przyrodniczych 
i krajobrazowych, 

−−−− kształtowanie niezbędnej infrastruktury służącej 
publicznemu wykorzystaniu obszarów dla celów rekreacji 
i wypoczynku mieszkańców. 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie 
może naruszać ustaleń Studium. 

 
 

8. 8. 31.10.2011 Stowarzyszenie 
CRACOVIA URBS 
EUROPAEA 

W treści obszernego pisma dotyczącego siedmiu planów 
opracowywanych dla obszaru Starego Podgórza – do planu 
„Stare Podgórze – Krzemionki” odnoszą się wnioski: 
−−−− należy utrzymać tradycyjny układ zieleni ulicznej wysokiej 

o charakterze kompozycyjnym w ciągu ul. Krzemionki, 
−−−− z funkcją sportu należy powiązać funkcję kultury, 
−−−− wskazuje się na konieczność zabezpieczenia zabytkowych 

walorów kompozycyjnych Parku Bednarskiego, z 
wykluczeniem odłączania zeń jakichkolwiek części i obiektów 
ora zespołu KS Korona, 

−−−− wskazuje się na konieczność tworzenia niewielkich zespołów 
rekreacyjno – sportowych dla dzieci i młodzieży, 

−−−− w obszarze planu za niezbędne uważa się zaprojektowanie 
przejścia dla pieszych ponad al. Powstańców Śląskich. 

 

cały obszar planu Wniosek 
uwzględniony 

z zastrzeżeniem 

- Zastrzeżenie dotyczy zaprojektowania przejścia dla 
pieszych ponad al. Powstańców Śląskich. 
Projekt planu miejscowego obszaru: „Krzemionki” nie 
ustala szczegółowej lokalizacji innych pieszych lub 
rowerowych przekroczeń terenu kolei i al. Powstańców 
Śląskich, niż istniejące (ul. Kamieńskiego i kładka między 
ul. Dąbrowskiego i ul. Za Torem).  
Natomiast zapisy ww. planu nie zabraniają podjęcia takich 
zadań inwestycyjnych w innych miejscach (§28 i 29 planu 
„Krzemionki”). 
Między ul. Kamieńskiego a ul. Parkową nie ma obecnie 
terenów gminy, dogodnych do urządzenia ciągów 
pieszych, które mogłyby mieć kontynuację do innych ulic 
Starego Podgórza (np. przez wzgórze Krzemionki). 
Ciąg pieszy i rowerowy na linii ul. Swoszowicka - 
ul. Parkowa jest obsługiwany przez pobliską kładkę przy 
ul. Dąbrowskiego, położoną w odległości 230 m od tego 
ciągu. 
 

9. 9. 31.10.2011 Stowarzyszenie 
PODGÓRZE.PL 

W treści obszernego pisma dotyczącego siedmiu planów 
opracowywanych dla obszaru Starego Podgórza – do planu 
„Stare Podgórze – Krzemionki” odnoszą się wnioski: 
−−−− należy utrzymać tradycyjny układ zieleni ulicznej wysokiej 

o charakterze kompozycyjnym w ciągu ul. Krzemionki, 
−−−− z funkcją sportu należy powiązać funkcję kultury, 
−−−− wskazuje się na konieczność zabezpieczenia zabytkowych 

walorów kompozycyjnych Parku Bednarskiego, 
z wykluczeniem odłączania zeń jakichkolwiek części 
i obiektów ora zespołu KS Korona, 

−−−− wskazuje się na konieczność tworzenia niewielkich zespołów 
rekreacyjno – sportowych dla dzieci i młodzieży, 

−−−− w obszarze planu za niezbędne uważa się zaprojektowanie 
przejścia dla pieszych ponad al. Powstańców Śląskich. 

 

cały obszar planu Wniosek 
uwzględniony 

z zastrzeżeniem 

- Zastrzeżenie dotyczy zaprojektowania przejścia dla 
pieszych ponad al. Powstańców Śląskich. 
Projekt planu miejscowego obszaru: „Krzemionki” nie 
ustala szczegółowej lokalizacji innych pieszych lub 
rowerowych przekroczeń terenu kolei i al. Powstańców 
Śląskich, niż istniejące (ul. Kamieńskiego i kładka między 
ul. Dąbrowskiego i ul. Za Torem).  
Natomiast zapisy ww. planu nie zabraniają podjęcia takich 
zadań inwestycyjnych w innych miejscach (§28 i 29 planu 
„Krzemionki”). 
Między ul. Kamieńskiego a ul. Parkową nie ma obecnie 
terenów gminy, dogodnych do urządzenia ciągów 
pieszych, które mogłyby mieć kontynuację do innych ulic 
Starego Podgórza (np. przez wzgórze Krzemionki). 
Ciąg pieszy i rowerowy na linii ul. Swoszowicka - 
ul. Parkowa jest obsługiwany przez pobliską kładkę przy 
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ul. Dąbrowskiego, położoną w odległości 230 m od tego 
ciągu. 

10. 10. 28.10.2011 Izba Gospodarczej 
Reklamy Zewnętrznej 
w Warszawie 
PRAWO & 
PODATKI 

Wniosek dotyczy: 
Projekt powinien przewidywać dopuszczenie: 
a) urządzeń reklamowych (dwustronnych) o pow. reklamowej 

każdej ze stron do 3m2 (np. citylighty) z zachowaniem 
minimalnej odległości między nimi (np. 10 m), 

b) słupy reklamowe, 
c) reklamę na meblach miejskich (np. stojaki na rowery) 

z zachowaniem minimalnej odległości między nimi 
(np. 3 m), 

d) reklamę na wiatach przystankowych,  
e) reklamę na kioskach. 
 
 

cały obszar planu Wniosek 
uwzględniony 

w zakresie  
pkt  b), c), d), e)  

Wniosek  
nieuwzględniony  

w zakresie  
pkt a) 

Ad pkt a)  
Zakres nieuwzględnienia wniosku dotyczy urządzeń 
reklamowych (dwustronnych) o pow. reklamowej każdej 
ze stron do 3 m2 (np. citylighty) z zachowaniem 
minimalnej odległości między nimi (np. 10 m), które 
zgodnie z ustaleniami projektu planu stanowią 
wielkogabarytowe urządzenia reklamowe wykluczone 
w obszarze planu. 

* wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr. 101, poz. 926 z późn. zm.);  
jawność wyłączył(a) Ewa Sośnicka – Główny specjalista w Biurze 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, obowiązującego w dniu sporządzenia planu. 

− planie - należy przez to rozumieć sporządzany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Stare Podgórze - Krzemionki”, 

− ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647). 
2. 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. 

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

 
 
 


