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ZARZĄDZENIE NR 1007/2009 
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 
Z DNIA 12 maja 2009 r. 

 
w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu 

uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie 
nadzorcze Wojewody Małopolskiego z dnia 24 kwietnia 2009 r. nr PN.II.0911-99-09 
stwierdzające niewaŜność uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 18 marca 2009 r. w 
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kliny-
Południe” w części. 
 
 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 wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 
Małopolskiego z dnia 24 kwietnia 2009 r. nr PN.II.0911-99-09 stwierdzające niewaŜność 
uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Kliny-Południe” w części, tj. w zakresie: 

1) ustaleń rysunku planu, w zakresie jakim odnoszą się one do terenów oznaczonych 
symbolami: 3U.5, 3U.9, 1MN.17. 

2) wyłącznie tych ustaleń tekstu uchwały w zakresie w jakim odnoszą się do terenów 
oznaczonych symbolami: 3U.5, 3U.9, 1MN.17. 

 
§ 2 

 
 Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Krakowa. 

 
§ 3 

 
 Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
 
 
 
 
 
       Prezydent Miasta Krakowa 
             / - / 
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druk nr       projekt Prezydenta Miasta Krakowa  
 
 

UCHWAŁA  NR.............. 

Rady Miasta Krakowa  

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

w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze 
 

Na podstawie art. 98 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 3 § 2 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. 
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), 
Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 

Postanawia się wnieść skargę do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze 
Wojewody Małopolskiego z dnia 24 kwietnia 2009 r. nr PN.II.0911-99-09 stwierdzające 
niewaŜność uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kliny-Południe” w części, tj. w 
zakresie: 

1) ustaleń rysunku planu, w zakresie jakim odnoszą się one do terenów oznaczonych 
symbolami: 3U.5, 3U.9, 1MN.17. 

2) wyłącznie tych ustaleń tekstu uchwały w zakresie w jakim odnoszą się do terenów 
oznaczonych symbolami: 3U.5, 3U.9, 1MN.17. 

 
§ 2. 

 
 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa. 

 
§ 3. 

 
 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE  

 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kliny - Południe” 

w Krakowie został sporządzony i uchwalony w trybie przepisów ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. 
zm.).  

W dniu 11 października 2006 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę 
Nr CXVIII/1260/06 RMK o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kliny - Południe”. 

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzania miejscowego 
planu ukazało się w prasie w dniu 18.05.2007 r. i obwieszczenie w tej sprawie rozmieszczone 
zostało na tablicach informacyjnych w budynkach UMK.  
W dniu 03.07.2007 r. Zarządzeniem Nr 1415/2007 Prezydent Miasta Krakowa rozpatrzył 
wnioski, które w wyznaczonym terminie zostały złoŜone do planu. 
 Sporządzony projekt planu uzyskał niezbędne opinie i uzgodnienia oraz zgody 
rolnicze.  

W dniu 27.06.2008 r. zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym opublikowane zostało ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa w Gazecie 
Wyborczej oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń UMK o wyłoŜeniu projektu planu do 
publicznego wglądu. Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko był 
wyłoŜony do publicznego wglądu w dniach od 07.07.2008 r. do 05.08.2008 r. Uwagi złoŜone 
do planu zostały rozpatrzone Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1759/2008 z dnia 
8 września 2008 r.  

W dniu 18 marca 2009 r. Rada Miasta Krakowa podjęła Uchwałę Nr LXVI/849/09 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
„Kliny - Południe”, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu 
planu. 

Po podjęciu przez Radę Miasta Krakowa ww. uchwały Wojewoda Małopolski, 
na podstawie dokumentacji planistycznej, badał zgodność z prawem przebiegu procesu 
planistycznego oraz rozstrzygnięć samej uchwały o planie.  

Wojewoda Małopolski opublikował uchwałę RMK w sprawie uchwalenia planu w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 189 z dnia 16 kwietnia 2009 r. 
uchwała po upływie 30 dni od tej daty wejdzie w Ŝycie i stanie się prawem miejscowym.  

W dniu 24 kwietnia Wojewoda Małopolski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze, w 
którym stwierdził niewaŜność przedmiotowej uchwały w części, tj. w zakresie: 

1) ustaleń rysunku planu, w zakresie jakim odnoszą się one do terenów oznaczonych 
symbolami: 3U.5, 3U.9, 1MN.17. 

2) wyłącznie tych ustaleń tekstu uchwały w zakresie w jakim odnoszą się do terenów 
oznaczonych symbolami: 3U.5, 3U.9, 1MN.17, 

 
ze względu na naruszenie art. 9 ust. 4, art. 15 ust. 1 oraz art. 17 pkt. 4 ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z którymi ustalenia 
studium są wiąŜące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych, a miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego sporządza się zgodnie z zapisami studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. NaleŜy w tym miejscu 
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wskazać, Ŝe nie moŜna podzielić stanowiska Wojewody Małopolskiego, gdyŜ wbrew 
uzasadnieniu rozstrzygnięcia nadzorczego badanie zgodności ze studium planu miejscowego nie 
moŜe opierać się wyłącznie na porównaniu zapisów studium oraz miejscowego planu, bez 
uwzględnienia pozostałych zapisów studium, które stwarzają moŜliwość dokonania w planach 
miejscowych korekt granic między terenami otwartymi a terenami przeznaczonymi do zabudowy. 
Organ nadzoru nie rozwaŜył ponadto czy miejscowy plan narusza kierunek zagospodarowania i 
strukturę przestrzenno-funkcjonalną obszaru Kliny Południe ustaloną w Studium, czy raczej 
pozostaje w zgodzie z tymi ustaleniami. 

Uwzględnienie powyŜszych uwag prowadzi do wniosku, Ŝe ustalenia przedmiotowego 
planu miejscowego są zgodne z ustaleniami obowiązującego studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego, które naleŜy odczytywać całościowo, a nie 
zatem równieŜ i w tych jego fragmentach, które wyraźnie dopuszczają pewne odstępstwa, 
wyznaczając jednocześnie kierunek i granice tych odstępstw.  
 

Wobec powyŜszego zasadne jest podjęcie uchwały w przedmiocie wniesienia skargi 
na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego 

 


