
ZARZĄDZENIE Nr 1739/2017
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

z dnia 06.07.2017 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1293/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 
26 maja 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do 
publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru „Rejon Alei Ignacego Daszyńskiego”.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), a także stosownie do przepisów 
art. 42 pkt 1 w związku z art. 54 ust. 3 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 2016 r. poz. 353, 961, 1250, 831, 1579 i 2003 oraz z 2017 r. poz. 820) zarządza się, 
co następuje:

§ 1. W załączniku do Zarządzenia Nr 1293/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 
26 maja 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do 
publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
„Rejon Alei Ignacego Daszyńskiego” wprowadza się następujące korekty:

W wierszu oznaczonym Lp. 44 w kolumnie nr 5 koryguje się treść uwagi nr 44 w punkcie 
nr 7 lit. c na: „niewskazywanie konkretnej maksymalnej liczby miejsc postojowych dla 
poszczególnych funkcji obiektów”, wykreśla się w kolumnie nr 9 słowa: „uwaga 
uwzględniona zgodna z projektem planu”, uzupełnia się kolumnę nr 10 słowami: „uwaga 
nieuwzględniona” oraz uzupełnia się kolumnę nr 11 (wyjaśnienie dotyczące rozpatrzenia 
punktu 7 lit. c uwagi) o zapis: „Dla obszarów zlokalizowanych w pobliżu centrum miasta 
z ww. uchwały wynika obowiązek ustalenia również wskaźnika maksymalnego dla miejsc 
parkingowych”.

§ 2. Zmieniony zgodnie z §1 załącznik do Zarządzenia Nr 1293/2017 Prezydenta Miasta 
Krakowa z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do 
wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru „Rejon Alei Ignacego Daszyńskiego” otrzymuje brzmienie załącznika 
do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Planowania Przestrzennego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


