
ZARZĄDZENIE NR 663/2004
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 23.04.2004 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie odstąpienia 
od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
górniczego Wolica.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1
Przyjmuje się i przekazuje Radzie Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta 

Krakowa w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu górniczego Wolica.

§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Krakowa.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



DRUK NR projekt Prezydenta Miasta Krakowa

UCHWAŁA  NR..............
Rady Miasta Krakowa 

z dnia.................

w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla „terenu górniczego Wolica”.

Na podstawie art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze 
(Dz. U. Nr 27 poz. 96, zm.: z 1996 r. Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 
726, Nr 133 poz. 885; z 1998 r. Nr 106, poz. 668; z 2000 r. Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; 
2001 r. Nr 110, poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 154, poz. 1800; z 2002 Nr 113, poz. 984, Nr 
117, poz. 1007, Nr 153, poz. 1271, Nr 166, poz. 1360, Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 233 poz. 
2219), w związku z art. 14 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, zm. Z 2004 r. Nr 6, poz. 41) Rada 
Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Postanawia się o odstąpieniu od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„terenu górniczego Wolica” ze względu na przewidywane nieznaczne szkodliwe wpływy na środowisko.
2. Granice terenu górniczego ustanowionego na podstawie decyzji Wojewody Krakowskiego z dnia 

31.08.1994 r. znak OŚ.VI.7514/17/94 w sprawie udzielenia koncesji Nr 30 na wydobywanie kruszywa 
naturalnego ze złoża „Wolica”, ustanawiającej obszar i „teren górniczy Wolica”, przedstawia załącznik Nr 1 
do uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Krakowa



DOKUMENTACJA ODSTĄPIENIA OD SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU GÓRNICZEGO 
WOLICA.

Dokumenty formalno-prawne:
1. dokument ustanawiający teren górniczy
2. koncesja
3. rekultywacja
4. stanowiska:

1) przedsiębiorcy-eksploatatora
2) Okręgowego Urzędu Górniczego
3) Wojewody (Geolog Wojewódzki)
4) Wydział Ochrony Środowiska UMK

Dokumenty merytoryczne:
1. Skutki odstąpienia od sporządzania planu:

- przestrzenne
- ekonomiczne.



ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27 poz. 96, 
zm.: z 1996 r. Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 726, Nr 133 poz. 
885; z 1998 r. Nr 106, poz. 668; z 2000 r. Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; 2001 r. 
Nr 110, poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 154, poz. 1800; z 2002 Nr 113, poz. 984, Nr 
117, poz. 1007, Nr 153, poz. 1271, Nr 166, poz. 1360, Nr 240, poz. 2055)

Art. 53. 1. (95) Dla terenu górniczego sporządza się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego w trybie określonym odrębnymi przepisami, jeżeli ustawa nie stanowi 
inaczej.

2. Plan, o którym mowa w ust. 1, powinien zapewniać integrację wszelkich działań 

podejmowanych w granicach terenu górniczego w celu:

1) wykonania uprawnień określonych w koncesji,
2) zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego,
3) ochrony środowiska, w tym obiektów budowlanych.

3. (96) Plan, o którym mowa w ust. 1, może w szczególności określić obiekty lub 
obszary, dla których wyznacza się filar ochronny, w granicach którego, ze względu na 
ochronę oznaczonych dóbr, wydobywanie kopalin nie może być prowadzone albo może 
być dozwolone tylko w sposób zapewniający ochronę tych dóbr.

4. Koszty sporządzenia projektu planu, o którym mowa w ust. 1, ponosi 
przedsiębiorca.

5. (97) Projekt planu, o którym mowa w ust. 1, wymaga uzgodnienia z właściwym 
organem nadzoru górniczego.

6. (98) Jeżeli przewidywane szkodliwe wpływy na środowisko będą nieznaczne, rada 
gminy może podjąć uchwałę o odstąpieniu od sporządzenia planu, o którym mowa w 
ust. 1. 


