Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa z dnia

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG
DOTYCZĄCYCH PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBSZARU „PARK ALEKSANDRY – POŁUDNIE”.
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Park Aleksandry - Południe” został wyłożony do publicznego wglądu w okresie od 22 kwietnia do 22 maja 2013 r.
W wyznaczonym terminie wnoszenia uwag dotyczących projektu planu, tj. do dnia 5 czerwca 2013 r., wpłynęła 1 uwaga.
Niniejsze rozstrzygnięcie zgodnie z przepisami art. 20 ust. 1 ustawy, zawiera listę uwag nieuwzględnionych.
W zakresie uwag objętych załącznikiem, Rada Miasta Krakowa postanawia przyjąć następujący sposób ich rozpatrzenia:
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IMIĘ i NAZWISKO
lub
NAZWA JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNEJ
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27.05.2013 Rada i Zarząd
Dzielnicy XII
Bieżanów – Prokocim

TREŚĆ UWAGI

(pełna treść uwag znajduje się w dokumentacji planistycznej)

OZNACZENIE
USTALENIA
NIERUCHOMOŚCI,
PROJEKTU
KTÓREJ DOTYCZY
PLANU dla
ROZSTRZYGNIĘCIE
UWAGA
nieruchomości, W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAGI
(numery działek
której dotyczy
lub inne określenie
uwaga
terenu objętego uwagą)
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6

7

8

9
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Tereny oznaczone „MW” nad Potokiem Bieżanowskim wprowadzić
z powrotem do Parku Aleksandry jako tereny zieleni urządzonej „ZU” oraz
zapewnić ochronę parków rzecznych w obszarze doliny rzeki Serafy
i Malinówki wraz z dopływami.

MW.1

MW.1

Prezydent
Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej
uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

W świetle art. 15 ust.1 ustawy projekt planu
winien być sporządzony zgodnie z zapisami
Studium, gdyż ustalenia Studium są wiążące
dla organów gminy przy sporządzaniu planów
miejscowych (art. 9 ust. 4).
Wg obwiązującego Studium, teren o którym
mowa w uwadze znajdują się w terenie
o przeważającej
funkcji
mieszkaniowej
wysokiej intensywności w granicach terenów
przeznaczonych
do
zabudowy
i zainwestowania.

Wyjaśnienia uzupełniające:
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 sporządzaną zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Park Aleksandry - Południe”,
- ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.).

1

UWAGI
(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia
uwagi – w zakresie uwag nieuwzględnionych,
uwzględnionych częściowo
lub uwzględnionych z zastrzeżeniem)

