
ZARZĄDZENIE NR 2446/2009
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 5 listopada 2009 r.

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa 
autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Tyniec – Wschód”
– druk nr 1330.

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
autopoprawkę do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Tyniec – Wschód” –
druk nr 1330 – 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 2446/2009
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 5 listopada 2009 r.

AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Tyniec – Wschód”– druk 
nr 1330. 

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 z 2005 r. Nr 256 poz. 1804 z późn. zmianami) postanawia 
się, co następuje:

W projekcie uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru „Tyniec – Wschód” - druk nr 1330, 
podstawa prawna otrzymuje brzmienie:

„Na podstawie art. 20 ust. 1 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:”

UZASADNIENIE

W projekcie uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego „Tyniec - Wschód” – druk nr 1330, 
konieczne jest usunięcie w podstawie prawnej oczywistej omyłki i dostosowanie do 
obowiązującego stanu prawnego.

                                                                   Prezydent Miasta Krakowa

                                                                                    / - /

   


