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ZARZĄDZENIE NR 2902/2013
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 2013-10-08

w sprawie przyjęcia oraz przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu 
uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego 
uchwały Nr XII/130/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
„Swoszowice Uzdrowisko”.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 594 i 645) zarządza się, co następuje:

§ 1
Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady 
Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały 
Nr XII/130/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Swoszowice 
Uzdrowisko”.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3

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

Uchwała Nr ………

Rady Miasta Krakowa

z dnia ..................

w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XII/130/11 Rady 
Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Swoszowice Uzdrowisko” oraz 
przyjęcia i ogłoszenia ujednoliconego rysunku miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru „Swoszowice Uzdrowisko”.

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i 
Nr 232, poz. 1378) art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594 i poz. 645) uchwala się, co następuje:

§ 1.
1. Ogłasza się tekst jednolity uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Swoszowice Uzdrowisko”.
2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w formie Obwieszczenia Rady Miasta 

Krakowa w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Swoszowice 
Uzdrowisko”, zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały.

3. Obwieszczenie, o którym mowa w ust. 2, podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego.

4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jej 
treści na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa 
www.bip.krakow.pl 

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

http://www.bip.krakow.pl
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UZASADNIENIE

Uchwała w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały 
Nr XII/130/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 Kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Swoszowice Uzdrowisko” 
została przygotowana w celu ułatwienia posługiwania się tą uchwałą, w związku 
z wprowadzeniem do niej licznych zmian podjętą uchwałą Nr LXXIX/1181/13 Rady Miasta 
Krakowa z dnia 10 lipca 2013  r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru „Swoszowice - Uzdrowisko”.

Uchwała w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały:
1) jest bez wpływu na dochody Miasta,
2) jest bez wpływu na wydatki Miasta,
3) nie wymaga zwiększenia zatrudnienia do obsługi realizacji zadania (także w latach 

następnych),
4) nie wymaga poniesienia innych dodatkowych wydatków na funkcjonowanie Urzędu 

Miasta Krakowa lub miejskiej jednostki organizacyjnej, w szczególności w sprzęt 
informatyczny, oprogramowanie, wyposażenie,

5) nie będzie powodować w przyszłości innych dodatkowych kosztów niż ponoszone 
przed jej wprowadzeniem.


