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Załącznik do Zarządzenia nr 1850/2022   

Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 czerwca 2022 r.  

 
 

WYKAZ I SPOSÓB ROZPATRZENIA WNIOSKU  

DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

OBSZARU „KUJAWY”  

ZŁOŻONEGO 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 Gazecie Krakowskiej w dniu 16 lipca 2021 r. 

Obwieszczenie o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu rozmieszczono na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta Krakowa w dniu 16 lipca 2021 r. 

Termin składania wniosków do planu, określony w ogłoszeniu i obwieszczeniu upłynął z dniem 15 września 2021 r. 

W ww. terminie został złożony (wpłynął) wniosek wyszczególniony w poniższym zestawieniu. 
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1. 1 15.09.2021 […]* Działki znajdują się w strefie przemysłowej Huty im. 

Tadeusza Sendzimira oraz w pobliżu obszaru Nowej Huty 

Przyszłości, w pobliżu znajduje się oczyszczalnia ścieków 

oraz spalarnia resztek poszpitalnych, dlatego też obszar ten 

powinien dopełniać obszar przemysłowo-usługowy. 

Miejsce powinno zostać oznaczone w planie jako strefa 

przemysłowo-usługowa ewentualnie mieszkaniowa. 

Możliwe że obszar mógłby zostać miejscem grzebowiska 

dla zwierząt.  

Nr 177, 269 

obr. 40 Nowa Huta 

KDZ.1 

R.8 

 Nieuwzględniony Wniosek nieuwzględniony w zakresie przeznaczenia działek nr 

177 i 269 obr. 40 Nowa Huta ze względu na niezgodność 

wnioskowanego przeznaczenia z ustaleniami Studium. Zgodnie 

z art. 15 ust.1 ustawy ustalenia Studium są wiążące dla organów 

gminy przy sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4).  

Studium dla przedmiotowych działek ustala Tereny zieleni 

nieurządzonej, o podstawowym przeznaczeniu pod różnorodne 

formy zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne. 

 

* Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902); jawność wyłączyła 

Magdalena Postulka, Inspektor w Wydziale Planowania Przestrzennego UMK 

 

Załączniki: Wniosek zamieszczony 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. 

• ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503.). 

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. 


