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   ZARZĄDZENIE NR 2019/2011 
    PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 
   Z DNIA 2011-09-12 
 
w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały 
Rady Miasta Krakowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „III Kampus UJ - Wschód” 

 
 
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, ze zm.) 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 zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru „III Kampus UJ - Wschód”. 
 

§ 2 
 

 Dokumentacja czynności, o których mowa w art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poprzedzających podjęcie uchwały 
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu, stanowi załącznik do zarządzenia.  
 

§ 3 
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Krakowa. 

 
§ 4 

 
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
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druk nr       projekt Prezydenta Miasta Krakowa 

 

UCHWAŁA NR 

Rady Miasta Krakowa 

z dnia 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru „III Kampus UJ - Wschód”. 
 
 
 

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, ze zm.) Rada Miasta Krakowa 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 

1. Postanawia się o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru „III Kampus UJ - Wschód” uchwalonego 
Uchwałą NR LXXXIII/817/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 czerwca 2005 r. ( Dz. 
Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 3 sierpnia 2005 r. Nr 432, poz. 3203), zwanej dalej 
„zmianą planu miejscowego”. 

 
2. Granice obszaru objętego zmianą planu miejscowego określa załącznik graficzny 

stanowiący integralną część uchwały. 
 

§ 2. 

 Przedmiotem zmiany planu miejscowego będą ustalenia w zakresie zasad obsługi 
parkingowej w obszarze całego planu. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa. 
 

§ 4. 

 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE  
 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze 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.  
 Przyjęty przez Radę Miasta Krakowa NR LXXXIII/817/05 Rady Miasta Krakowa z 
dnia 22 czerwca 2005 r. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru 
„III Kampus UJ - Wschód” stanowi podstawę prawną dla prowadzenia na tym terenie działań 
inwestycyjnych. Przystąpienie do sporządzania zmiany planu jest uzasadnione potrzebą 
ustalenia nowych warunków prawno–przestrzennych dla zamierzeń inwestycyjnych 
realizowanych w tym obszarze, w tym – w części – Parku Technologicznego (w granicach 
obszaru Specjalnej Strefy Ekonomicznej). 

Inwestycje planowane na tym terenie wymagają zmiany wskaźników technicznych 
w zakresie polityki parkingowej w celu właściwej obsługi terenów inwestycyjnych. 

Aktualnie zapisy obowiązującego planu miejscowego nie zapewniają moŜliwości 
realizacji potrzeb inwestorów w zakresie miejsc parkingowych, co w sposób pośredni 
ogranicza ich aktywność inwestycyjną. Dostosowanie prawa lokalnego do potrzeb nowych 
standardów obsługi parkingowej moŜe nastąpić jedynie w trybie zmiany planu miejscowego.  

Zgodnie z wymaganiami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
Prezydent Miasta Krakowa przeprowadził analizy dotyczące zasadności przystąpienia 
do sporządzenia planu oraz stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań planu 
z ustaleniami Studium. Ponadto zgodnie z ww. przepisami zostały przygotowane 
odpowiednie materiały geodezyjne oraz ustalony został niezbędny zakres prac 
planistycznych. 

Przeprowadzone analizy wykazują, Ŝe przystąpienie do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „III Kampus UJ - Wschód” 
jest celowe i uzasadnione, zgodne ze wskazaniami Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa, a przygotowane odpowiednie materiały i 
ustalenia umoŜliwiają wszczęcie organizacyjnych, formalnych i merytorycznych procedur 
sporządzania planu. 

 
 
 

 


