
ZARZĄDZENIE NR 1863/2007
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 11 września 2007 r.

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu 
uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 
Krakowa w rejonie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach oraz w 
sprawie zmiany niektórych innych uchwał.

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 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt 
uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa 
w rejonie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach oraz w sprawie zmiany 
niektórych innych uchwał.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Krakowa.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa

      / - /



druk nr  projekt Prezydenta Miasta Krakowa

UCHWAŁA NR ...........

Rady Miasta Krakowa

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

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa w rejonie 
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach oraz w sprawie zmiany 

niektórych innych uchwał.

Na podstawie art. 9 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z późn. zm.) 
Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przystępuje się do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa, przyjętego Uchwałą 
Nr XII/87/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 kwietnia 2003 roku, w rejonie 
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.

2. Granice obszaru objętego zmianą Studium określa Załącznik graficzny nr 1 
stanowiący integralną część uchwały.

§ 2.

W Uchwale Nr XVIII/229/07 Rady Miasta Krakowa w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Krakowa” wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 otrzymuje następujące brzmienie: „Granice obszaru objętego zmianą Studium 
określa załącznik graficzny stanowiący integralną część uchwały”.



2. Do uchwały dodaje się załącznik graficzny oznaczony jako „Załącznik graficzny 
do Uchwały Nr XVIII/229/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lipca 2007 r.” i 
stanowiący Załącznik graficzny nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 

Traci moc Uchwała Nr CXVII/1244/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 września 
2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE

Przystąpienie do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa, przyjętego uchwałą Nr XII/87/03 
Rady Miasta Krakowa z dnia 16 kwietnia 2003 r., ma na celu stworzenie prawnych 
podstaw dla sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w celu 
realizacji zamierzenia inwestycyjnego, jakim jest Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie 
się”. Centrum zlokalizowane będzie w obszarze poprzemysłowym tzw. „Białych Mórz”, 
który w dotychczas obowiązującym Studium określony został jako teren zieleni 
publicznej w ramach systemu zieleni i parków rzecznych, stanowiący jednocześnie 
jeden z tzw. kluczowych obszarów aktywizacji o znaczeniu kulturowym związany 
z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.

Wprowadzenie projektu uchwały jest ponadto uzasadnione uporządkowaniem 
stanu prawnego w zakresie obowiązywania uchwał o przystąpieniu do sporządzania 
zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Poza 
Uchwałą Nr XVIII/229/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lipca 2007 r.  obowiązuje 
również Uchwała Nr CXVII/1244/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 września 2006 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa. Realizacja Uchwały z dnia 27 
września 2006 r. spowodowałaby faktyczne powielenie tworzenia zmiany Studium dla 
tego samego terenu, dlatego też zasadne jest jej uchylenie. Po przyjęciu uchwały w 
zaproponowanym brzmieniu, zakres prac nad zmianą Studium będą określały dwie 
uchwały: Uchwała Nr XVIII/229/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lipca 2007 r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa” oraz niniejsza uchwała.


