
         
 

Załącznik Nr 2  
2008 r. 

 
 

   ZARZĄDZENIE NR 2604/2009  
   PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 
   Z DNIA 17 listopada 2009 r.  
 
w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały 
Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia aktualizacji Programu rewitalizacji i 
aktywizacji poprzemysłowego obszaru Zabłocia 

 
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 
 

Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady 
Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia aktualizacji Programu rewitalizacji i aktywizacji 
poprzemysłowego obszaru Zabłocia. 

 
 

§ 2 
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 

 
§ 3 

 
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 

 
 

 

       Prezydent Miasta Krakowa 

              / - / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



druk nr      projekt Prezydenta Miasta Krakowa 

 

UCHWAŁA NR …………………/09 

Rady Miasta Krakowa  

z dnia ……………………………2009 r. 

 
 

W sprawie przyjęcia aktualizacji Programu rewitalizacji i aktywizacji poprzemysłowego 
obszaru Zabłocia. 

 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późniejszymi zmianami/ 
Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:  
 

§ 1. 
 

1. Przyjmuje się aktualizację Programu rewitalizacji i aktywizacji poprzemysłowego 
obszaru Zabłocia stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Miasta Krakowa  
nr CXIX/1284/06 z dnia 25.10.2006 r., jako Lokalny Program Rewitalizacji Zabłocia będący 
dokumentem wieloletnim, kroczącym, okresowo uzupełnianym i aktualizowanym –  
w zakresie uwarunkowań i zadań przewidywanych na kolejne lata kalendarzowe.  

2. Program stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  
 

§ 2. 
 

Dla zapewnienia efektywnej realizacji działań rewitalizacyjnych Prezydent Miasta 
Krakowa ustanowi sposób i tryb zarządzania, wdraŜania i monitorowania Lokalnego 
Programu Rewitalizacji Zabłocia. 
 

§ 3. 
 
Środki na finansowanie projektów flagowych, wynikających z programu rewitalizacji, 

których realizacja naleŜy do zadań Miasta, będą ujmowane w kolejnych budŜetach Miasta 
Krakowa w miarę moŜliwości finansowych.  
 

§ 4. 
 

Uchyla się Uchwałę Rady Miasta Krakowa nr CXIX/1284/06 z dnia 25.10.2006 r. w 
sprawie przyjęcia Lokalnego programu rewitalizacji i aktywizacji poprzemysłowego obszaru 
Zabłocia. 

§ 5 
 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.  

 
§ 6. 

 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  



 
Uzasadnienie 

 
 
Aktualizacja Programu rewitalizacji i aktywizacji poprzemysłowego obszaru Zabłocia, 

przyjętego przez Radę Miasta Krakowa dnia 25.10.2006 r. Uchwałą Nr CXIX/1284/06, 

wynika z konieczności dostosowania tego dokumentu do: 

• Metodyki przygotowania i oceny programów rewitalizacji w ramach Małopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (Metodyki MRPO); 

• Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa (MPR), stanowiącego strategię 

rewitalizacji, przyjętego Uchwałą RMK Nr LIII/672/08 z dnia 8.10.2008 r.; 

• wypracowanych wzorców dokumentów Lokalnych Programów Rewitalizacji Starego 

Miasta i „starej” Nowej Huty, przyjętych wraz z MPR przez RMK w dniu 8.10.2008 r. 

(Uchwały Nr LIII/673/08, LIII/674/08). 

 

Zaktualizowany obecnie LPR Zabłocia jest skorelowany z uchwalonym miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego obszaru Zabłocia (mpzp Zabłocia), przyjętym Uchwałą 

RMK Nr CXIII/1156/06 z dnia 28.06.2006 r. 

 

Podczas prac związanych z aktualizacją wykorzystano równieŜ aktualnie dostępne materiały, 

w tym wszelkie dane niezbędne do przeprowadzenia powtórnej analizy obszaru po upływie 

trzech lat od opracowania ww. programu dla Zabłocia, opracowanego z końcem 2005 r. 

 

Ponadto do LPR Zabłocia wprowadzono dodatkowo projekt „ Kładka Kazimierz – Zabłocie” 

ujęty w przygotowywanym planie zagospodarowania przestrzennego „Bulwary Wiślane”, dla 

którego to projektu planowany jest konkurs architektoniczny. 


