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AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

do Załącznika nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Stare Podgórze – 
Limanowskiego” - druk nr 1485.

Na podstawie § 33 ust. 1 Statutu Miasta Krakowa stanowiącego załącznik do uchwały 
nr XLVIII/435/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 1996 roku w sprawie Statutu Miasta Krakowa 
(t. j. Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2005 r. Nr 256, poz. 1804, Dz. Urz. Województwa Małopolskiego 
z 2008 r. Nr 424, poz. 2733, Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2012 r., poz. 2750, Dz. Urz. 
Województwa Małopolskiego z 2013 r., poz. 1487, 3383, 4659) postanawia się, co następuje:

Zmienia się pozycję nr 2 w I części Załącznika Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta 
Krakowa o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, w następujący sposób:

1. w kolumnie nr 9 dotyczącej rozstrzygnięcia w sprawie rozpatrzenia uwagi przez Radę 
Miasta Krakowa wykreśla się treść punktu Ad.4, zastępując go symbolem „(---)”,

2. w kolumnie nr 10 stanowiącej wyjaśnienia zastępuje się treść punktu Ad.4 zdaniem 
w brzmieniu: „Uwaga nie wymaga uwzględnienia przez Radę Miasta Krakowa, 
ponieważ projekt planu został zmieniony w związku ze zmianą stanowiska organu 
ochrony zabytków w zakresie wnioskowanym w uwadze”.

UZASADNIENIE

Przedmiotowy punkt Ad.4 uwagi z pozycji nr 2 ww. załącznika, Zarządzeniem 
nr 1143/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 kwietnia 2013 r. został nieuwzględniony 
przez Prezydenta Miasta Krakowa, gdyż zgodnie z treścią decyzji o wpisie do rejestru 
zabytków, tylko budynek frontowy jest wpisany do rejestru zabytków, co zostało 
potwierdzone przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Jednakże w wyniku 
ponowienia procedury planistycznej w zakresie opiniowania i uzgodnień ustawowych sposób 
rozparzenia uwagi uległ zmianie. Zgodnie z kolejnym uzgodnieniem Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków zawartym w piśmie znak OZKr.5150.165.2012.JJ.MG z dnia 1 lipca 
2013 r., „dla budynku przy ul. Kalwaryjskiej 1 wpis do rejestru zabytków obejmie całość 
obiektu, razem z oficyną”. 

Powyższa poprawka jest poprawką techniczną, a projekt planu na ponownym 
częściowym wyłożeniu zawierał w treści Rysunku Planu zmianę wynikającą z ww. 
uzgodnienia, stąd przedmiotowa autopoprawka nie będzie skutkować ponowieniem procedury 
planistycznej.


