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ZARZĄDZENIE Nr 382/2014
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

z dnia 12.02.2014 r.

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu 
uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie odstąpienia od sporządzania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Nowa Sławka – Północ”.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) zarządza się, co następuje:

§ 1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt 
uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie odstąpienia od sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru „Nowa Sławka – Północ”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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druk nr projekt Prezydenta Miasta Krakowa

UCHWAŁA NR

Rady Miasta Krakowa

z dnia 

w sprawie odstąpienia od sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru „Nowa Sławka – Północ”.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) Rada Miasta Krakowa uchwala, 
co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się o odstąpieniu od sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru „Nowa Sławka – Północ”.

2. Traci moc uchwała Nr XII/125/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru „Nowa Sławka – Północ”.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

Uchwałą Nr XII/125/11 z dnia 13 kwietnia 2011 r. Rada Miasta Krakowa 
zadecydowała o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru „Nowa Sławka – Północ”.

Plan miejscowy „Nowa Sławka - Północ” obejmuje swoim zakresem północną część 
projektowanego ciągu komunikacyjnego tzw. „trasy Nowej Sławka”. Obszar planowanej trasy 
przebiega przez teren silnie zurbanizowany z licznymi skrzyżowaniami z ulicami 
poprzecznymi (ulice: Malborska, Trybuny Ludów, Liryków, Witosa, Cechowa). Podjęcie 
sporządzania planu miało na celu zabezpieczenie korytarza planowanej trasy przed zabudową 
realizowaną w trybie indywidualnych decyzji administracyjnych.

Procedura sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
zrealizowana została jedynie w zakresie czynności określonych w art. 17 pkt 1-2 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tzn. zebrano wnioski do planu oraz 
zawiadomiono instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu, o podjęciu 
uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu.

Po opublikowaniu ogłoszenia/obwieszczenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu do 
sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Nowa Sławka 
Północ” złożono 27 wniosków, z tego w 22 wnioskach postulowano rezygnację ze 
sporządzania planu (w tym wniosek Rady i Zarządu Dzielnicy XI Podgórze Duchackie).

Sporządzanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
„Nowa Sławka - Północ” zostały wstrzymane w lutym 2012 r. 

Jedną z okoliczności uzasadniających wstrzymanie prac nad planem było 
zintensyfikowanie prac nad zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Krakowa.

Obecnie, w sytuacji finalizowania prac nad sporządzaniem zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa nie jest 
zasadne wznawianie prac nad sporządzaniem projektu tego planu.

Po uchwaleniu zmiany Studium, zostaną podjęte prace nad aktualizacją istniejących 
planów miejscowych oraz nad sporządzaniem nowych. Wówczas, jeśli będzie istniała taka 
konieczność, będzie można ponownie podjąć uchwałę o przystąpieniu do prac nad 
sporządzaniem planu dla tego rejonu miasta.

W związku z wyżej przedstawionymi okolicznościami w pełni zasadne jest 
odstąpienie od sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
„Nowa Sławka – Północ”.

 


