
PREZYDENT MlASTA KRAKOWA

OBWIESZCZEI\IE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miej cowego planu zagospodarowania

przestrzennego obszaru roCentrum Nowej Hufy"
wraz z prognozą oddziaŁywania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dńa 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t. j. Dz. U. z 2012 t., poz. 647z późn. z,n.) i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 pńdziernika 2008 r, o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaŁywania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z późr'. nn.), a także w mliąz}ll z uchwałą
Nr VIII/64/11 Rady Miasta Krakowa z dńa l6 lutego 2011 r.

zawiadamiam
o vvyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego obszaru ,rCentrum Nowej Huł" wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko. Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa zńącznik graficzny.

Projekt planu wTaz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie
do wglądu w dniach od 25 marca do 23 kwietnia 20t3 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i
świąt) w Biurze Planowania Przęsttzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. J. Sarego 4 w
godzinach pracy Biura.

Ponadto projekt planu wtaz z prognozą oddziĘwania na środowisko udostępniony
zostanie także na stronie internetowej : http : //www.bip. krakow.pl.

Szczegółowych informacji na temat przyjętych rczvnryań planisĘcznych udziela
w okresie wyłożeniaprzedstawiciel zespołu projektowego, który dyżuruje w godzinach:

o środy:
o poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki:

13.30 - 15.30
8:00 - 10:00

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego
obszaru ,,Centrum Nowej Huty" zostanie przeprowadzona w dniu 17 kwietnia 2013 r.
(środa), w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3l4, salaPortretowa, początek
o godz. 15:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz
art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, kńdy
ma prawo złożenia uwag do projekfu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 maja 2013r.
z podaniem imieniainazvłiska lub nazwy jednostki organizacylnej i adfesu oraz oznaczęniętl
nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi możnawnosić:

na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punkcie Obsługi Mieszkańców, w Biurze
PlanowaniaPrzestrzennego, ul. J. Sarego 4 (Dziennik Podawczy -pok. 10),

drogą pocztową na adres: IJrząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego,
ul. J. Sarego 4,31-047 Kraków,
drogą elektroniczną: opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu lub poprzez Elektroniczną Platformę
Usług Administracj i Publicznej (ePUAP).

Uwagi są rozpatrywane ptzęz Prezydenta Miasta Krakowa w tęrminie 21 dni od dnia
upływu terminu ich składania. Rozpńrzenie następuje w forrnie Zarządzenia Prezydenta
Miasta Krakowa publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa
na stronie internetowej http : //www.bip. krakow.pl
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