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ZARZĄDZENIE NR 186/2023 
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

Z DNIA 25 stycznia 2023r. 
«TableEnd:SzablonAktyKierowania» 

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 „Piasek” - druk nr 3185. 
 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2023 r. poz. 40) 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 „Piasek” - druk nr 3185, 
w brzmieniu załącznika do zarządzenia. 
 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Krakowa. 
 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do Zarządzenia Nr 
Prezydenta Miasta Krakowa 
z dnia 

 
 
 

AUTOPOPRAWKA  
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

 
do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru „Piasek” - druk nr 3185. 
 
 

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 (tekst jednolity: 
Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2019 r. poz. 7074, zm. z 2020 r. poz. 919) postanawia się, co następuje: 

W miejsce Załącznika Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Piasek” (druk 
nr 3185), zawierającego rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Piasek”, wprowadza się 
Załącznik Nr 2, o treści zgodnej z załącznikiem do niniejszej autopoprawki. 
 
 
 

UZASADNIENIE 
 

Załącznik Nr 2 uzupełniono o rozstrzygnięcia Rady Miasta Krakowa wraz 
z uzasadnieniem, w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru „Piasek”, wynikające z treści podjętej przez Radę 
Miasta Krakowa Uchwały Nr CIV/2822/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 stycznia 2023 r. 
w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta 
Miasta Krakowa uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru „Piasek”. 
 
Przedmiotowa autopoprawka nie będzie skutkować ponowieniem procedury planistycznej. 

  


