UCHWAŁA NR II/14/18
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 13 grudnia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Planowania Przestrzennego
i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa.
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz § 47 ust. 1 i 2 Statutu Miasta Krakowa (tekst jednolity:
Dz. Urz. Woj. Małop. z 2014 r. poz. 6525 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Powołuje się Komisję Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta
Krakowa.
§ 2. Ustala się następujący przedmiot działania Komisji:
1) zagadnienia strategii (zasad ogólnych) rozwoju przestrzennego Gminy Miejskiej Kraków,
prawidłowości działania urzędów i instytucji miejskich w zakresie architektury i nadzoru
budowlanego,
2) inicjowanie i opiniowanie działań planistycznych (plany miejscowe i studia) ze szczególnym
naciskiem na zagadnienia:
a) ochrony i kształtowania krajobrazu miasta z zachowaniem tożsamości jego dzielnic,
b) polityki lokalizacyjno-inwestycyjnej,
c) działań systemowych w planowaniu (stworzenie prawa gminnego),
d) indywidualnego kształtowania form architektury,
3) opiniowanie opracowań z zakresu planowania przestrzennego,
ekologicznym i prawidłowej gospodarki zasobami naturalnymi,

w tym:

pod

względem

4) opiniowanie planów inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem ich uciążliwości dla otoczenia,
5) inicjowanie działań w kierunku pozyskiwania, weryfikacji, gromadzenia i pożytkowania
informacji o stanie środowiska pod kątem wyrażania potrzeb miasta i jego mieszkańców
w zakresie realizacji rozwoju zrównoważonego,
6) opiniowanie programów i inicjowanie działań na rzecz ochrony powietrza, wody, gleby, upraw,
zieleni komunalnej i zadrzewień oraz eliminacji szkodliwości dla środowiska w Krakowie,
7) inicjowanie opracowań i opiniowanie programów mających na celu poprawę i kontrolę
środowiska,
8) opiniowanie innych projektów uchwał i zarządzeń dotyczących spraw, w których wymagana jest
opinia Komisji.
§ 3. Ustala się następujący skład osobowy Komisji:
Adam Kalita,
Józef Jałocha,
Michał Drewnicki,
Włodzimierz Pietrus,
Renata Kucharska,
Małgorzata Kot,
Marek Sobieraj,
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Aleksander Miszalski,
Grażyna Fijałkowska,
Dominik Jaśkowiec,
Grzegorz Stawowy,
Jakub Kosek,
Michał Starobrat,
Łukasz Maślona,
Jacek Bednarz,
Adam Migdał,
Łukasz Wantuch.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Krakowa
Sławomir Pietrzyk
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