
 

Dz-06.0021.13.2019 

 

UCHWAŁA Nr XIII/125/2019 

Rady Dzielnicy VI Bronowice 

z dnia 12 grudnia 2019 r. 
 

w sprawie opinii do projektu MPZP „Os. Widok” 

 
Na podstawie § 3 ust. 4 lit. a, § 3 ust. 3 lit. f uchwały nr XCIX/1500/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 

12 marca 2014 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy VI Bronowice w Krakowie (t. j. 

Dz. U. Woj. Mał. z 2019 r. poz. 5468) Rada Dzielnicy VI Bronowice uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Opiniuje się negatywnie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

„Os. Widok” przedstawionego Radzie Dzielnicy Bronowice jako załącznik do pisma BP-02-

1.6721.377.125.2019.SPR z dnia 27.11.2019 r. 

 

§ 2 

Rada Dzielnicy VI Bronowice wnosi o zmianę przeznaczenia działek 124/7, 124/6, 455/2 

114/6 i 114/4 obręb 6 Krowodrza (tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej MW.16  

i fragment terenu MW.17 oraz terenu zabudowy mieszkaniowo usługowej MW/U.1) na 

tereny zieleni urządzonej ZPz.3. 

§ 3 

Rada Dzielnicy VI Bronowice wnosi o wprowadzenie zakazu zwiększenia intensywności 

zabudowy na obszarze MW.15 oraz utrzymanie obecnej wysokości zabudowy. 

 

§ 4 

Rada Dzielnicy VI Bronowice wnioskuje o utrzymanie zapisów obowiązującego 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bronowice Małe - Tetmajera” 

dotyczących przeznaczenia i parametrów zabudowy dla obszarów U.14, U.15, U.16, U.17, 

U.18  projektu MPZP „Os. Widok”. Obowiązujące zapisy MPZP „Bronowice Małe - 

Tetmajera” z 2012 roku dopuszczają na w/w obszarach zarówno jednorodzinną zabudowę 

mieszkaniową jak również zabudowę usługową co w pełni realizuje oczekiwania 

mieszkańców dotyczące tego terenu. 

 

§ 5 

Rada Dzielnicy VI Bronowice wnioskuje usunięcie zapisu § 6 punkt 4 projektu MPZP  

„Os. Widok” o brzmieniu „Zakaz lokalizacji urządzeń wytwarzających energię  

z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 KW”. 

 

§ 6 

Rada Dzielnicy VI Bronowice wnioskuje o dopisanie w § 8 punkt 3 podpunkt 1.d 

(dopuszczenie lokalizacji)  „- wiat na odpady komunalne”. 

 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

                                                                                     Przewodniczący 

         Rady i Zarządu Dzielnicy VI Bronowice 

 

 

                                                                                     Bogdan Smok   


