UCHWAŁA NR LII/410/00
Rady Miasta Krakowa
z dnia 31 maja 2000 r.
w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru i kwalifikacji wniosków
w sprawie sporządzania lub zmiany planów miejscowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74, zm.: Dz. U. Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496,
Nr 132 poz. 622, z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 123 poz. 775, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734,
Nr 106 poz. 679, z 1998 r. Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz. 1126/ w związku z art. 31 ust. 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity: Dz. U. z
1999 r. Nr 15 poz. 139, zm.: Dz. U. Nr 41 poz. 412 i Nr 111 poz. 1279, z 2000 r. Nr 12 poz.
136/ Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Do czasu uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta Krakowa” postanawia się przyjąć następujące kryteria wyboru
i kwalifikacji wniosków w sprawie sporządzania lub zmiany planów miejscowych
w sposób nie powodujący systemowych zmian w strukturze miasta, jako podstawowy
element polityki w zakresie bieżących działań w dziedzinie planowania przestrzennego:
1/ realizacja inwestycji i zadań publicznych Gminy,
2/ realizacja inwestycji ważnych dla miasta i regionu – w szczególności prestiżowych
i strategicznych, w rozumieniu Planu Finansowo-Inwestycyjnego Miasta Krakowa
i projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miasta Krakowa”,
3/ aktywizacja gospodarczo-społeczna,
4/ realizacja potrzeb mieszkaniowych w zakresie:
a/ komunalnego budownictwa mieszkaniowego,
b/ zorganizowanych form budownictwa mieszkaniowego,
5/ własność Gminy lub łatwość pozyskania terenu przez Gminę,
6/ stan własności gruntów umożliwiających sprawny i skuteczny proces sporządzania
planów,
7/ indywidualne budownictwo mieszkaniowe.
2. Dla poszczególnych kryteriów przyjmuje się następujące wagi (mnożniki):
1/ dla kryterium 1-3 przyjmuje się mnożnik 3,
2/ dla kryterium 4-5 przyjmuje się mnożnik 2,
3/ dla kryterium 6-7 przyjmuje się mnożnik 1.
3. Dla poszczególnych kryteriów określa się następującą punktację:
1/ 2 - spełnienie kryterium,
2/ 1 - częściowe spełnienie kryterium,
2/ 0 - niespełnienie kryterium.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Krakowa.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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