
 

ZARZĄDZENIE Nr  2274/2019 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

z dnia 9.09.2019 r.  

 
 

w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. współpracy i przygotowania projektów 

uchwał Rady Miasta Krakowa z zakresu planowania i zagospodarowania 

przestrzennego. 
 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 i 1309) w związku z art. 15 ust. 1 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 i 1009), zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. W celu przygotowania merytorycznej podstawy do rozstrzygnięć podejmowanych  

z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego przez odpowiednie komórki 

organizacyjne Urzędu Miasta Krakowa i miejskie jednostki organizacyjne – powołuje się 

Zespół Zadaniowy ds. współpracy i przygotowania projektów uchwał Rady Miasta Krakowa  

z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej „Zespołem 

Zadaniowym”. 

 

§ 2. Do zadań Zespołu Zadaniowego należy opracowanie wspólnego stanowiska  

w sprawach z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, w tym  

w przedmiocie projektów uchwał Rady Miasta Krakowa. 

 

§ 3. O wyborze spraw kierowanych na posiedzenia Zespołu Zadaniowego, innych  

niż projekty uchwał Rady Miasta Krakowa z zakresu planowania i zagospodarowania 

przestrzennego, decyduje każdorazowo Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa  

ds. Zrównoważonego Rozwoju. 

 

§ 4. Wewnętrzną strukturę oraz zasady i tryb działania Zespołu Zadaniowego określa 

Regulamin stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 5. Obsługę kancelaryjno-biurową Zespołu Zadaniowego powierza się Wydziałowi 

Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa. 

 

§ 6. Obsługę prawną Zespołu Zadaniowego powierza się Zespołowi Radców 

Prawnych Urzędu Miasta Krakowa. Na wniosek Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa  

ds. Zrównoważonego Rozwoju, radca prawny wydaje opinie w sprawach będących 

przedmiotem prac Zespołu Zadaniowego. 

 

§ 7. Zobowiązuje się kierujących komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta 

Krakowa i miejskimi jednostkami organizacyjnymi do wyznaczenia pracowników do prac  

w Zespole Zadaniowym oraz do dokonania stosownych zmian w zakresie obowiązków 

wyznaczonych osób, szczególnie w zakresie uprawnienia do podpisywania protokołu  

z posiedzeń Zespołu Zadaniowego. 

 



§ 8. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa  

ds. Zrównoważonego Rozwoju, Dyrektorom właściwych komórek organizacyjnych Urzędu 

Miasta Krakowa oraz Dyrektorom miejskich jednostek organizacyjnych. 

 

§ 9.  Uchyla się Zarządzenie Nr 846/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia  

13.04.2015 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. współpracy i przygotowania 

projektów uchwał Rady Miasta Krakowa z zakresu planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz Zarządzenie Nr 2671/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 

11.10.2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 846/2015 w sprawie powołania Zespołu 

Zadaniowego ds. współpracy i przygotowania projektów uchwał Rady Miasta Krakowa  

z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego. 

 

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 
 


