
Łukasz Sęk 
Poprawka do druku nr 2103 

 
W sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta 
Miasta Krakowa uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru „Czyżyny – AWF” złożonych w czasie IV wyłożenia 
 
 
1. Zmienia się treść §1.1 na: 
„Uwzględnia się nieuwzględnione uwagi nr od IV.1 do IV.40, IV.44, IV.48 oraz IV.49 i nie 
uwzględnia się pozostałych uwag złożonych do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru „Czyżyny – AWF” w zakresie wynikającym z 
rozpatrzenia przez Prezydenta Miasta Krakowa Zarządzeniem nr 1957/2021 z dnia 14 lipca 
2021r.” 
 
2. Wprowadza się zmiany w załączniku do uchwały według druku 2103 dla uwag od IV.1 do 
IV.40 oraz IV.44, IV.48 i IV.49: 
- w kolumnie 7 „ROZSTRZYGNIECIE RADY MIASTA KRAKOWA W SPRAWIE ROZPATRZENIA 
UWAGI” zmienia się: 
„Rada Miasta Krakowa nie uwzględniła uwagi” 
na zapis 
„Rada Miasta Krakowa uwzględniła uwagę” 
- w kolumnie 8 „UZASADNIENIE STANOWISKA RADY MIASTA KRAKOWA” zmienia się obecne 
zapisy na zapis: 
„Uwzględniona. Wprowadza się Tereny zieleni urządzonej, o podstawowym przeznaczeniu 
pod publicznie dostępny park miejski w miejsce terenu zabudowy usługowej o symbolu U.7 
w celu ochrony, wykupienia i zagospodarowania go na cele parkowe. Działanie to jest 
zgodne z interesem mieszkańców, z przeznaczeniem tego terenu w obecnie obowiązującym 
planie zagospodarowania przestrzennego „Stare Czyżyny” oraz opinią Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska z dnia 3 lutego 2021 roku. Uwzględnienie uwagi nie stoi w sprzeczności 
z zapisami obowiązującego Studium, które pozwala na wyznaczenie funkcji dopuszczalnej w 
zakresie zieleni urządzonej.” 
 
 
 

UZASADNIENIE 
Poprawka ma na celu przyjęcie uwag mieszkańców dotyczących przywrócenia 

zapisów z poprzedniej wersji projektu planu zagospodarowania przestrzennego 
przedstawionej Radzie Miasta Krakowa w dniu 14 października 2020 roku w zakresie 
terenów zieleni urządzonej, o podstawowym przeznaczeniu pod publicznie dostępny park 
miejski w południowej części planu zagospodarowania przestrzennego w miejsce terenów 
opisanych w projekcie planu jako U.7 w celu ochrony i umożliwienia wykupienia terenu 
zielonego przez Gminę oraz zagospodarowania go na cele parkowe. Działanie to jest zgodne 
z interesem mieszkańców, z przeznaczeniem tego terenu w obecnie obowiązującym planie 
zagospodarowania przestrzennego „Stare Czyżyny” oraz opinią Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska z dnia 3 lutego 2021 roku. 


