
ZARZĄDZENIE NR 1990/2007
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 26 września 2007 r.

w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru „Barycz” w Krakowie – druk nr 278, wynikającej z poprawki nr 3 
Radnego Miasta Krakowa Włodzimierza Pietrusa.

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

§ 1

Przyjmuje się autopoprawkę do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Barycz” 
w Krakowie– druk nr 278, wynikającą z poprawki nr 3 Radnego Miasta Krakowa 
Włodzimierza Pietrusa, w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa

        / - /



Załącznik
do Zarządzenia Nr 1990/2007
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 26.09.2007

AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Barycz” w Krakowie 
wynikająca z poprawki nr 3 Radnego Miasta Krakowa Włodzimierza Pietrusa -
druk nr 278.

Na podstawie § 33 ust. 1 Statutu Miasta Krakowa stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLVIII/435/96 
Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 1996 r. w sprawie Statutu Miasta Krakowa (tekst jednolity: 
Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 256 poz. 1804) postanawia się, co następuje:

Do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa wg druku nr 278 wprowadza się 
autopoprawkę wynikającą z poprawki nr 3 Radnego Miasta Krakowa
Włodzimierza Pietrusa w zakresie rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych 
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy oraz zasadach ich finansowania:
1. W załączniku Nr 4 do uchwały, w części III. Przygotowanie, realizacja 

i finansowanie inwestycji należących do zadań własnych gminy, ostatnie zdanie 
tekstu otrzymuje następujące brzmienie:
„Zmiany organizacyjne w zakresie działań miejskich spółek i jednostek 
organizacyjnych, ustalenia realizacyjne, wynikające z planowania i koordynowania
zakresu i finansowania inwestycji, dokonane z uwzględnieniem ww. „programów 
sektorowych” oraz corocznych budżetów miasta - określające terminy, zakresy 
(w tym etapowanie) realizacji oraz wielkość i strukturę finansowania inwestycji, 
dokonywane zgodnie z przepisami o finansach publicznych oraz wewnętrznymi 
uregulowaniami obowiązującymi w Gminie Miejskiej Kraków - nie wymagają 
wprowadzania zmian do niniejszego Rozstrzygnięcia.”

2. W projekcie uchwały:
a) zapis § 7 pkt 17 otrzymuje brzmienie:

„17/ zakaz lokalizowania budynków mieszkalnych w granicach strefy 
ochronnej gazociągu wysokiego ciśnienia. Możliwość lokalizacji innych 
obiektów i urządzeń w obrębie tej strefy wymaga uzyskania zgody
właściwej jednostki organizacyjnej zarządzającej infrastrukturą 
techniczną w zakresie gazownictwa.”

b) zapis § 14 ust. 2 pkt 5 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b/ rozbudowa i przebudowa istniejącej sieci gazowej na zasadach określonych 

przez właściwą jednostkę organizacyjną zarządzającą infrastrukturą 
techniczną w zakresie gazownictwa,”

UZASADNIENIE
Ze względu na zaistniałe w trakcie sporządzania projektu planu zmiany nazw miejskich 
jednostek organizacyjnych, jak również możliwość zmian jednostek organizacyjnych 
zarządzających infrastrukturą techniczną po uchwaleniu i po wejściu planu 
miejscowego w życie, zasadnym jest wprowadzenie do uchwały zapisów bardziej 
uniwersalnych, co umożliwia niniejsza autopoprawka.


