
 

ZARZADZENIE NR 62 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

Z DNIA 20.01.2003 r. 
w sprawie rozpatrzenia protestów i zarzutów wniesionych do projektu miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Czyzyny – Pas Startowy w Krakowie. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu 
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z pózn. zm.) zarzadza sie, co 
nastepuje: 

§1 

1. W wyniku rozpatrzenia zarzutów wniesionych do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Czyzyny – Pas Startowy w Krakowie, 
postanawia sie o nieuwzglednieniu zarzutów zgodnie z “Wykazem zarzutów wniesionych do 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Czyzyny – Pas 
Startowy w Krakowie” stanowiacym zalacznik Nr 1 do Zarzadzenia. 

2. W wyniku rozpatrzenia protestu, wniesionego do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Czyzyny – Pas Startowy w Krakowie, 
postanawia sie o uwzglednieniu protestu zgodnie z “Wykazem protestów wniesionych do 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Czyzyny – Pas 
Startowy w Krakowie” stanowiacym zalacznik Nr 2 do Zarzadzenia. 

3. Lokalizacje terenów, których dotycza wniesione zarzuty i protesty przedstawia rysunek 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Czyzyny – Pas 
Startowy w Krakowie, stanowiacy zalacznik Nr 3 do niniejszego Zarzadzenia. 

 

§2 

Zobowiazuje sie Dyrektora Magistratu do przedlozenia Prezydentowi Miasta Krakowa 
projektu uchwaly Rady Miasta Krakowa w sprawie rozpatrzenia zarzutów nieuwzglednionych 
w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Czyzyny – Pas 
Startowy w Krakowie  z wnioskiem o ich odrzucenie przez Rade Miasta Krakowa. 

 

§3 

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.  

 

         Prezydent Miasta Krakowa  

 



 
 

UZASADNIENIE 
 

do Zarzadzenia Prezydenta Miasta Krakowa 
w sprawie rozpatrzenia protestów i zarzutów wniesionych do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru “Czyzyny – Pas Startowy” w Krakowie. 

 
 W toku formalno - prawnym sporzadzania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, opartym na przepisach art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 1-14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o 
zagospodarowaniu przestrzennym, jednym z istotnych dzialan jest rozpatrzenie wniesionych 
protestów i zarzutów. 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 8 organem wlasciwym do rozpatrzenia wszystkich wniesionych 
protestów i zarzutów jest odpowiednio prezydent miasta, burmistrz, wójt gminy, który w terminie 
do 1 miesiaca od zakonczenia przyjmowania protestów i zarzutów dokonuje rozstrzygniec, a 
nastepnie przedstawia radzie gminy wylacznie protesty i zarzuty nieuwzglednione.  

Wspomniana ustawa stanowi, ze protest moze wniesc kazdy, kto kwestionuje ustalenia 
przyjete w projekcie planu (art. 23), zas zarzut moze wniesc kazdy, którego interes prawny lub 
uprawnienia zostaly naruszone przez ustalenia przyjete w projekcie planu (art. 24). Na podstawie 
tych przepisów rozstrzygnieto kwalifikacje pism wniesionych w trakcie wylozenia do publicznego 
wgladu projektu planu obszaru “Czyzyny – Pas Startowy” w Krakowie na “protesty” i “zarzuty” 
stwierdzajac wniesienie wylacznie “zarzutów”, które przedstawiono w formie tabelarycznej, jako 
“Wykaz zarzutów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru Czyzyny – Pas Startowy w Krakowie”, który stanowi zalacznik nr 1 do Zarzadzenia.  

Wykaz “zarzutów” zawiera dane dotyczace wnoszacych zarzut, okreslenie przedmiotu 
wystapienia, propozycje rozstrzygniecia Prezydent Miasta Krakowa oraz uzasadnienie 
merytoryczne rozpatrzenia zarzutu. Zgodnie z ww. wykazem - ze wzgledów podanych 
w omawianym wykazie - nie znaleziono uzasadnienia dla uwzglednienia zarzutów. 
 


