
  

 
ZARZĄDZENIE NR 2996/2009 
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 
Z DNIA 31 grudnia 2009 r. 

 
 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa 
autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Tyniec – Osiedle” 
– druk nr 1356. 
 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), zarządza się co następuje: 

 
§ 1 

 
Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa 

autopoprawkę do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Tyniec – Osiedle” – 
druk nr 1356 – wg załącznika graficznego do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 2 
 

 Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 
 

§ 3 
 

 Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
 
 
 
 

  
        Prezydent Miasta Krakowa 
           / - / 
 



  

Załącznik 
do Zarządzenia Nr 2996/2009 
Prezydenta Miasta Krakowa 
z dnia 31 grudnia 2009 r. 

 

AUTOPOPRAWKA 
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

 
do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Tyniec – Osiedle”– druk 
nr 1356.  
 
 

Na podstawie § 33 ust. 1 Statutu Miasta Krakowa stanowiącego załącznik do uchwały 
Nr XLVIII/435/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 1996 r. w sprawie Statutu Miasta Krakowa 
(tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2005 r. Nr 256 poz. 1804 z późn. zmianami) postanawia 
się, co następuje: 
 

W projekcie uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Tyniec – Osiedle” - druk nr 1356, 
linie rozgraniczające ulic: Bolesława Śmiałego i Bogucianka otrzymują nowy przebieg 
jak w załączniku graficznym do niniejszej autopoprawki (wg linii wrysowanych 
kolorem czerwonym). 

Zmiany zostaną wprowadzone w załączniku Nr 1 i Nr 2 oraz odpowiednio 
w załączniku nr 3 i przedstawione Radzie Miasta Krakowa przed II czytaniem druku 
nr 1356. 
 
 

 

 

UZASADNIENIE 

W projekcie uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego „Tyniec - Osiedle” – druk nr 1356, 
wprowadza się nowy przebieg linii rozgraniczających ulic: Bolesława Śmiałego 
i Bogucianka zgodnie z „Analizą moŜliwości zawęŜenia linii rozgraniczających pasa 
drogowego ulic Bolesława Śmiałego - Bogucianka w Tyńcu” przekazaną przy piśmie 
Zarządu Infrastruktury i Transportu w Krakowie znak: ZIKIT/S/88024/09/IOU-UI-
175/59137 z dnia 10 grudnia 2009 r. 

 
 

 
       Prezydent Miasta Krakowa 
            / - /  


