
  

 
 
ZARZĄDZENIE NR 2132/2010 
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 
Z DNIA 31 sierpnia 2010 r.  

 
w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru „Linia tramwajowa od pętli Krowodrza Górka do Górki Narodowej - 
Zachód” w Krakowie – druk nr 1784. 
 
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 „Linia 
tramwajowa od pętli Krowodrza Górka do Górki Narodowej - Zachód” w Krakowie – 
druk nr 1784 - w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 2 
 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 
 

§ 3 
 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
 

 
 
 
 Prezydent Miasta Krakowa 
      / - /



  

        Załącznik 
 do Zarządzenia Nr 2132/2010 
 Prezydenta Miasta Krakowa 
 z dnia 31 sierpnia 2010 r. 
 

AUTOPOPRAWKA 
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

 
do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Linia tramwajowa od pętli 
Krowodrza Górka do Górki Narodowej - Zachód” – druk  nr 1784. 
 
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) postanawia się, co następuje: 
 
 
Do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa wg druku nr 1784 wprowadza się 
następującą autopoprawkę: 
 
- w załączniku nr 4 do uchwały, w punkcie 12, po wyrazach „w terenach oznaczonych 
symbolami” po dwukropku zmienia się tekst w brzmieniu: „4MN – przeznaczonym pod 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej” na tekst „4MU – przeznaczonym pod 
tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej”. 

 
 
 
 
 

UZASADNIENIE 
 
Zmiana wprowadzona niniejszą autopoprawką wynika z konieczności sprostowania 
oczywistej pomyłki pisarskiej powstałej w trakcie prac edycyjnych nad projektem 
planu. Przyjęcie powyŜszej autopoprawki nie powoduje zmian w ustaleniach planu. 
 
 
 
       Prezydent Miasta Krakowa 
           / - / 


