XCII SESJA RADY MIASTA KRAKOWA
4 grudnia 2013 r.
Kto się wstrzymał?
Czy ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę, zamykamy, proszę wynik.
21 za, uchwałą,
0 przeciw,
2 osoby wstrzymały się,
2 nie brały udziału w głosowaniu. Stwierdzam, iż Rada przyjęła tą uchwałę i bardzo
proszę o wydruk. Bardzo proszę Pana Radnego Pilcha o przejęcie prowadzenia Sesji.
Przewodniczący obrad – p. J. Pilch
UCHWALENIE
MIEJSCOWEGO
PLANU
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO OBSZARU CENTRUM NOWEJ HUTY W KRAKOWIE.
Projekt Prezydenta Miasta Krakowa, druk Nr 1544, II czytanie, referuje Pani Dyrektor.
Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego – p. B. Kaczmarska – Michniak
Panie Przewodniczący! Pani Prezydent! Wysoka Rado!
Do druku 1544 nie wpłynęły żadne poprawki. Proszę o poddanie pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru Centrum Nowej Huty wraz z załącznikami, w tym z załącznikiem Nr 2 o sposobie
rozpatrzenia uwag do projektu planu. Dziękuję.
Przewodniczący obrad – p. J. Pilch
Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada Miasta Krakowa odbyła II czytanie projektu według
druku 1544, w związku z tym, że nie wpłynęły żadne poprawki dotyczące sposobu
rozpatrzenia uwag nie uwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa stwierdzam, że
Rada Miasta Krakowa dokonała rozpatrzenia uwag według listy zawartej w załączniku Nr 2
do projektu uchwały postanawiając tym samym o ich nie uwzględnieniu. Głosowanie
odbędzie się w bloku głosowań. Kolejny druk:
UCHWALENIE
MIEJSCOWEGO
PLANU
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO OBSZARU STARE PODGÓRZE – MATECZNY.
Projekt Prezydenta Miasta Krakowa, druk Nr 1545, II czytanie, referuje Pani Dyrektor
Bożena Kaczmarska – Michniak.
Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego – p. B. Kaczmarska – Michniak
Panie Przewodniczący! Pani Prezydent! Wysoka Rado!
Do druku 1545 nie wpłynęły żadne poprawki ani autopoprawki. W związku z tym proszę o
poddanie pod głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru Stare Podgórze – Mateczny wraz z załącznikami,
w tym z załącznikiem Nr 2 o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu. Dziękuję.
Przewodniczący obrad – p. J. Pilch
Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada odbyła II czytanie projektu według druku Nr 1545, w
związku z tym, że nie wpłynęły żadne poprawki dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag nie
uwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa stwierdzam, że Rada Miasta Krakowa
dokonała rozpatrzenia uwag według listy zawartej w załączniku Nr 2 do projektu uchwały
postanawiając tym samym o ich nie uwzględnieniu. Głosowanie odbędzie się w bloku
głosowań. Kolejny druk:
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