
 

ZARZĄDZENIE NR 2692/2009 
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 
Z DNIA 26 listopada 2009 r. 

 
w sprawie zmiany zarządzenia nr 2184/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 
6 października 2009 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do sporządzanego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kościelniki”.  
 

Na podstawie art. 30 ust. 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.) oraz art. 17 pkt 12, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.), zarządza się, co następuje: 

 
§ 1 

 
W Zarządzeniu Nr 2184/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 października 

2009 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złoŜonych do ponownie wyłoŜonego projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Ko ścielniki” , wprowadza się 
następujące zmiany: w załączniku do zarządzenia zawierającym „Wykaz i sposób rozpatrzenia 
uwag wniesionych do ponownie wyłoŜonego do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kościelniki” 
1) w wierszu oznaczonym „L.p. 1” dotyczącym uwagi nr 1  

a) usuwa się sentencje rozstrzygnięcia Prezydenta Miasta Krakowa: 
 zawartą w kolumnie nr 8: pkt „2) uwzględniona częściowo w zakresie przesunięcia 
projektowanej drogi KDD19 w granicę działek nr 261 i nr 260”; 
 zawartą w kolumnie nr 9: pkt „2) nieuwzględniona częściowo w zakresie przesunięcia 
projektowanej drogi KDD19 w granicę działek nr 261 i nr 260”,  
b) wpisuje się sentencję rozstrzygnięcia uwagi w kolumnie nr 9: pkt „2) nieuwzględniona”. 
 

2) w wierszu oznaczonym „L.p. 1” dotyczącym uwagi nr 1, w kolumnie 10 koryguje się 
wyjaśnienie: „Ad.2” które, otrzymuje brzmienie: „Ad.2 Uwaga nie moŜe zostać uwzględniona 
w zakresie likwidacji lub przesunięcia projektowanej drogi KDD19 w granicę działek nr 261 
i nr 260, gdyŜ włączenie tej drogi do drogi KDL7 obejmowałoby swoim zasięgiem fragment 
sąsiedniej działki”. 

 
§ 2 

 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Planowania Przestrzennego.  

 
§ 3 

 
  Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
 
 
        Prezydent Miasta Krakowa 
             / - / 


