ZARZĄDZENIE Nr 1708/2018
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 04.07.2018 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1472/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia
11 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego
do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa”
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994
i 1000) oraz art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566), zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W załączniku do Zarządzenia Nr 1472/2018 Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego
do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dla
wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa” wprowadza się następujące zmiany:
a) W wierszu oznaczonym Lp. 1920 w kolumnie nr 6 zmienia się treść z „44” na „167,
169”.
b) W wierszu oznaczonym Lp. 1920 w kolumnie nr 7 zmienia się treść z „14 Nowa
Huta” na „52 Krowodrza”.
c) W wierszu oznaczonym Lp. 1920 w kolumnie nr 11 zmienia się treść z „Pismo nie

podlega rozpatrzeniu, gdyż działka nr 44 obręb 14 Nowa Huta nie widnieje w gminnej
ewidencji gruntów i budynków” na „Pismo nie stanowi uwagi do projektu planu gdyż
nie kwestionuje ustaleń planu miejscowego. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę
Nr LV/1124/16 z dnia 26 października 2016 roku, w której określiła granice obszaru
objętego planem. Zmiana granic planu nie jest możliwa na obecnym etapie jego
sporządzania. Wymagałaby podjęcia przez Radę Miasta Krakowa nowej uchwały
o przystąpieniu do sporządzania projektu planu w innych granicach i jednocześnie
wymagałaby powtórzenia od początku procedury planistycznej. Prezydent Miasta
Krakowa, jako organ sporządzający projekt planu, nie jest uprawniony do zmiany
granic planu, określonych w uchwale o przystąpieniu do jego sporządzania”.
2. Wprowadzenie powyższych zmian nie skutkuje zmianą merytorycznego i faktycznego
rozstrzygnięcia co do przedmiotu uwagi.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Planowania Przestrzennego.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

