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ZARZĄDZENIE Nr 2570/2019 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

z dnia 7.10.2019 r. 
«TableEnd:SzablonAktyKierowania» 

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 „Kampus UP”. 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506, 1309 i 1696) 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 „Kampus UP”, stanowiącej załącznik nr 1 do 

zarządzenia. 

 

§ 2. Dokumentacja wykonania czynności poprzedzających podjęcie uchwały  

o przystąpieniu do sporządzenia planu, o których mowa w treści art. 14 ust. 5 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, 1524, 1716 i 1696), 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 „Kampus UP” 

Na podstawie art. 14 ust. 7 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, 1524, 1716 i 1696) oraz art. 18 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309 i 1696) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 1. Postanawia się o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kampus UP” 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 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) 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 gminy.  

Celem planu jest zmiana obowiązujących ustaleń planistycznych, umożliwiająca  

na nowo ukształtowanie zasad zabudowy terenu oraz wyznaczenia parametrów i wskaźników 

zabudowy.  

Przeprowadzona analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego 

wykazuje, że przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Kampus UP” jest celowe i uzasadnione a przygotowane odpowiednie 

materiały umożliwiają wszczęcie organizacyjnych, formalnych i merytorycznych procedur 

sporządzania planu miejscowego, po podjęciu przez Radę Miasta Krakowa uchwały w sprawie 

przystąpienia do sporządzania planu miejscowego dla obszaru objętego niniejszą analizą.   

Zakres ewentualnych wydatków związanych z przyjętym w przyszłości w formie 

uchwały Rady Miasta Krakowa planem miejscowym dla obszaru „Kampus UP” określony 

zostanie w „Prognozie skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego” – wykonanej zgodnie z art. 17 pkt 5 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym oraz § 11 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 

sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. poz. 1587). Opracowanie to jest 

jednym  z  elementów dokumentacji prac planistycznych sporządzanej zgodnie 

z § 12 ww. rozporządzenia. 


