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ZARZĄDZENIE Nr 2250/2019 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

z dnia  6.09.2019 r. 
«TableEnd:SzablonAktyKierowania» 

w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego 

wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Osiedle 

Podwawelskie”, w tym uwag zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko sporządzenia projektu tego planu. 
 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506 i poz. 1309) oraz art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60, 235, 730, 1009 i 1524), 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 2018 r. poz. 2081 i 1479 oraz z 2019 r. poz. 630 i 1501) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 1. Postanawia się o rozpatrzeniu uwag złożonych do ponownie wyłożonego do 

publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

„Osiedle Podwawelskie” oraz uwag zgłoszonych w postępowaniu w sprawie oceny 

oddziaływania na środowisko projektu tego planu, sporządzanego na podstawie Uchwały 

Nr LXVI/1643/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. 

2. Postanawia się o rozpoznaniu pism złożonych w terminie składania uwag do 

wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Osiedle Podwawelskie”, w zakresie niestanowiącym uwag do 

projektu planu miejscowego w rozumieniu przepisów ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym. 

3. Wykaz i sposób rozpatrzenia uwag, o których mowa w ust. 1 oraz pism, o których 

mowa w ust. 2, zawarty jest w Załącznikach nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Planowania 

Przestrzennego. 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 


