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ZARZĄDZENIE NR 476/2012
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 2012-02-28

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do ponownie wyłożonej do publicznego 
wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
„Wola Justowska – Sarnie Uroczysko” oraz w sprawie rozpoznania pism złożonych 
w terminie składania uwag.

Na podstawie art. 30 ust. 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.) oraz art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 
25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130 poz. 871), a także 
stosownie do przepisów art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1
1. Postanawia się o rozpatrzeniu uwag wniesionych do ponownie wyłożonej do publicznego 

wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
„Wola Justowska – Sarnie Uroczysko”, sporządzanego na podstawie Uchwały 
Nr LXXXIII/1091/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 października 2009 r.

2. Wykaz i sposób rozpatrzenia uwag, o których mowa w ust. 1 zawiera załącznik do 
Zarządzenia.

§ 2
1. Postanawia się o rozpoznaniu pism lub ich części, złożonych w terminie składania uwag 

do ponownie wyłożonej do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru „Wola Justowska – Sarnie Uroczysko”, nie 
stanowiących uwag w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) ze 
względu na to, iż nie dotyczą części projektu planu podlegającej powtórnemu wyłożeniu.

2. Pisma lub ich części, o których mowa w ust. 1 wyszczególniono w załączniku do 
Zarządzenia.

§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Planowania Przestrzennego. 

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


