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ZARZĄDZENIE NR 2715/2013
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 2013-09-20

w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do ponownie wyłożonej do publicznego wglądu 
części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Stare 
Podgórze - Kalwaryjska” oraz w sprawie rozpoznania pisma złożonego w terminie 
składania uwag. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 594 i 645) oraz art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21 i 405), a także stosownie do 
przepisów   art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 
z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 340, Nr 84, poz. 700 i Nr 157, poz. 1241, 
z 2010 r. Nr 28, poz. 145, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 143, poz. 963 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. 
Nr 32, poz. 159, Nr 122, poz. 695, Nr 132, poz. 766, Nr 135, poz. 789, Nr 152, poz. 897, Nr 163, poz. 981, 
Nr 170, poz. 1015 i Nr 178, poz. 1060, z 2012 r. poz. 460, 472, 908, 951 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 21 i 165) 
zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Postanawia się o rozpatrzeniu uwag złożonych do ponownie wyłożonej do 
publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru „Stare Podgórze - Kalwaryjska”, sporządzanego na podstawie 
Uchwały Nr XXI/281/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. 

2. Postanawia się o rozpoznaniu pisma złożonego w terminie składania uwag do 
wyłożonej do publicznego wglądu części projektu  miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru „Stare Podgórze – Kalwaryjska”, nie 
stanowiącego uwagi w rozumieniu przepisów art. 18 ust. 1  ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym.

3. Wykaz i sposób rozpatrzenia uwag, o których mowa w ust. 1 oraz pisma, o którym 
mowa w ust. 2 zawiera załącznik do Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Planowania Przestrzennego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


