UCHWAŁA NR LVII/460/00
Rady Miasta Krakowa
z dnia 12 lipca 2000 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa obszaru Czyżyny-Pas Startowy.
Na podstawie art. 12 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z
1999 r. Nr 15 poz. 139 i Nr 41 poz. 412/ - Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Postanawia się o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa uchwalonego uchwałą Nr 229/88 Rady
Narodowej Miasta Krakowa z dnia 25 kwietnia 1988 r. /Dz. Urz. WK Nr 12 poz. 62, z
1990 r. Nr 27 poz. 214, z 1991 r. Nr 18 poz. 124, z 1992 r. Nr 14 poz. 94 i z 1993 r. Nr 9
poz. 40/ zmienionego uchwałą Nr VII/58/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 listopada
1994 r. /Dz. Urz. WK Nr 24 poz. 108/ dla obszaru „Czyżyny-Pas Startowy ”
ograniczonego:
- od północy - granicą pasa startowego, północną granicą terenu przedszkola i kościoła oraz
ul. Hynka do ul. Dąbrowskiej,
- od wschodu - ulicą Dąbrowskiej,
- od zachodu - ulicą Stella-Sawickiego (przez teren zajezdni autobusowej),
- od południa - ok. 70 m. na południe od pasa startowego, dalej na południe obok pawilonu
handlowego do ul. Medweckiego.
2. Szczegółowe granice obszaru objętego zmianą określa załącznik do uchwały.
§ 2.
Przedmiotem zmian planu będą:
1/ przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub
różnych zasadach zagospodarowania,
2/ linie rozgraniczające ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami
pomocniczymi, a także tereny niezbędne do wytyczania ścieżek rowerowych,
3/ tereny przeznaczone dla realizacji celów publicznych oraz linie rozgraniczające te
tereny,
4/ zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej
infrastruktury.
§ 3.
Środki na wstępne prace przygotowawcze są zabezpieczone w budżecie Miasta na 2000
rok (Dz. 74, Rozdz. 7551, § 36, zad. 7).
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Krakowa.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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