
«TableStart:SzablonAktyKierowania» 
ZARZĄDZENIE Nr 13/2020 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

z dnia 7.01.2020 r. 
«TableEnd:SzablonAktyKierowania» 

 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały 

Rady Miasta Krakowa w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia 

nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu 

uchwały w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej 

architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”. 

 
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, 1696, 1815, 1571) oraz art. 37a 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, 1009, 1524, 

1716, 1696, 1815), zarządza się, co następuje: 
 

 

§ 1. 1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt 

uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia 

nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu uchwały 

w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic 

reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”. 

2. Projekt uchwały, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego 

Zarządzenia. 
 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Zarządzenia nr   

Prezydenta Miasta Krakowa z dnia   

 

druk nr       projekt Prezydenta Miasta Krakowa 

 

UCHWAŁA NR 

Rady Miasta Krakowa 

z dnia 

w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia  

nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag  

złożonych do projektu uchwały w sprawie ustalenia  

„Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych  

i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń” 

Na podstawie art. 37a 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, 1009, 1524, 1716, 1696, 1815), w związku z uchwałą Nr XXVI/432/15 Rady Miasta 

Krakowa z dnia 7 października 2015 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej 

„Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń 

reklamowych oraz ogrodzeń” uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 1. Nie uwzględnia się uwag złożonych do projektu uchwały w sprawie ustalenia 

„Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń 

reklamowych oraz ogrodzeń” w zakresie wynikającym z rozpatrzenia przez Prezydenta 

Miasta Krakowa Zarządzeniem Nr 3515/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r., Zarządzeniem 

Nr 1512/2018 z dnia 15 czerwca 2018 r. oraz Zarządzeniem Nr 3478/2019 z dnia 20 grudnia 

2019 r. 

2. Wykaz uwag, o których mowa w ust. 1 oraz uzasadnienie faktyczne i prawne ich 

rozpatrzenia stanowi załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 37b ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) Rada Miasta Krakowa 

ma dokonać rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag przed podjęciem uchwały w sprawie 

ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych 

i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”.  

Projekt uchwały proponuje, by Rada Miasta Krakowa nie uwzględniła złożonych 

uwag, w zakresie objętym projektem Uchwały, niemniej Rada Miasta Krakowa, poza 

zgodnością z przepisami prawa, nie jest związana ustaleniami projektu niniejszej uchwały. 

Ponadto należy wskazać, że uchwała w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie 

rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do 

projektu uchwały w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej 

architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń” pozostaje bez 

wpływu na dochody i wydatki Miasta Krakowa, nie wymaga zwiększenia zatrudnienia do 

obsługi realizacji zadania, nie wymaga poniesienia innych dodatkowych wydatków na 

funkcjonowanie Urzędu Miasta Krakowa, w szczególności w sprzęt informatyczny, 

oprogramowanie, wyposażenie oraz nie będzie powodować w przyszłości innych 

dodatkowych kosztów, niż konieczne do poniesienia przed jej wprowadzeniem. 

 
 


