
ZARZĄDZENIE Nr 2403/2017
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

z dnia 26.09.2017 r.
w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały 
Rady Miasta Krakowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru „Liban II – części A, B, C, D”.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) zarządza się, co następuje:

§ 1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt 
uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru „Liban II – części A, B, C, D” stanowiącej 
załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokumentacja wykonania czynności, o których mowa w art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poprzedzających podjęcie 
uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu, stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



druk nr projekt Prezydenta Miasta Krakowa

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA KRAKOWA

z dnia 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru „Liban II – części A, B, C, D”.

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru „Liban II – części A, B, C, D” zwanego dalej 
„planem miejscowym”.

2. Granice obszaru objętego planem miejscowym określa załącznik graficzny 
stanowiący integralną część uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) w celu ustalenia 
przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich 
zagospodarowania i zabudowy rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, stanowiący akt prawa 
miejscowego, jest instrumentem realizacji polityki przestrzennej zawartej w studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

Sporządzenie planu miejscowego obszaru „Liban II – części A, B, C, D” umożliwi 
polubowne zakończenie sporu pomiędzy inwestorem a Gminą Miejską Kraków, uniknięcie 
roszczeń, jakie spółka zgłasza w stosunku do Gminy, jak również umożliwi rozwój 
i rozbudowę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6.

Zapisy planistyczne zostaną dostosowane do ustaleń zmiany Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa. Rozwiązania planu obejmą 
kompozycję funkcjonalno-przestrzenną, uwzględniającą relacje z terenami otaczającymi, 
prawidłową obsługę komunikacyjną oraz systemowe rozwiązania w zakresie infrastruktury 
technicznej.

Zgodnie z wymaganiami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(art. 14 ust. 5) Prezydent Miasta Krakowa przeprowadził analizy dotyczące zasadności 
przystąpienia do sporządzenia planu oraz stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań 
planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Krakowa w brzmieniu ustalonym uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr CXII/1700/14 
z dnia 9 lipca 2014 r. 

Ponadto zgodnie z ww. przepisami przygotowane zostały odpowiednie materiały 
geodezyjne oraz ustalony został niezbędny zakres prac planistycznych.

Przeprowadzone analizy wykazują, że przystąpienie do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Liban II – części A, B, C, D” jest 
celowe i uzasadnione, a przygotowane odpowiednie materiały i ustalenia umożliwiają 
wszczęcie organizacyjnych, formalnych i merytorycznych procedur sporządzania planu, po 
podjęciu przez Radę Miasta Krakowa uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania 
przedmiotowego planu.

Środki finansowe na realizację projektu planu dla przedmiotowego obszaru znajdują 
pokrycie w Budżecie Miasta Krakowa na dany rok. W przypadku planów wykonywanych 
w trybie zleceń zewnętrznych środki znajdują dodatkowo zabezpieczenie na lata przyszłe 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

Zakres ewentualnych wydatków związanych z przyjętym w przyszłości w formie 
uchwały Rady Miasta Krakowa planem miejscowym dla obszaru „Liban II – części A, B, C, 
D” określony zostanie w „Prognozie skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego” – zgodnie z art. 17 pkt 5 ustawy oraz 
§ 11 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie 
wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Opracowanie to jest jednym z elementów dokumentacji prac planistycznych sporządzanej 
zgodnie z § 12 ww. rozporządzenia.


