
Druk nr……..            Projekt Radnego Miasta Krakowa 

 

  

Uchwała Nr …………/……….. /2016 

RADY DZIELNICY III PRĄDNIK CZERWONY 

z dnia 12 lipca 2016 r. 
 

 

w sprawie: wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o uwzględnienie uwag Rady Dzielnicy III 

Prądnik Czerwony zgłoszonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru Lema – Park Lotników. 

 
Na podstawie § 3 pkt 3) lit f. uchwały nr XCIX/1497/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r.  

w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy III Prądnik Czerwony w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Mał.  

z dnia 27.03.2014 r. poz. 1839) Rada Dzielnicy III Prądnik Czerwony uchwala, co następuje: 

 

 

§1. 

Wnioskuje się do Prezydenta Miasta Krakowa, Biura Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta 

Krakowa o uwzględnienie uwag Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony zgłoszonych do miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Lema – Park Lotników stanowiących §2. niniejszej 

uchwały. 

 

§2. 

Wnosi się następujące uwagi do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

Lema – Park Lotników: 

1. Zmianę przeznaczenia działki stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków nr 1/174 obr. 

52 Nowa Huta z obszaru usług U.5 na ZP.8 w celu realizacji zadania wskazanego przez 

mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa. 

2. Zmianę przeznaczenia działki stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków nr 1/22 obr. 

52 Nowa Huta z obszaru usług U.8 na ZP.6 oraz przeprowadzenie przez nią dodatkowego 

ciągu pieszo-rowerowego komunikującego teren Parku Lotników Polskich z ul. Lema. 

3. Zmianę przeznaczenia działek stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków nr: 1/71, 

1/87, 1/88 obr. 52 Nowa Huta z obszaru usług U.7 i U.8 na zieleń publiczną poprzez 

wprowadzenie obszarów ZP.9, ZP.10, ZP.11. 

 

§3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 

 

UZASADNIENIE:  
 

Projekt uchwały przedkłada się z uwagi na trwające publiczne wyłożenie projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Lema – Park Lotników. Uwagi do planu zwarte  

w przedmiotowym projekcie uchwały mają na celu zapewnienie ochrony obszarów zieleni 

publicznej zgodnie z postulatami mieszkańców Dzielnicy III Prądnik Czerwony. Zgłaszane uwagi 

dotyczą działek stanowiących zgodnie z Miejskim Systemem Informacji Przestrzennej własność 

Gminy Miejskiej Kraków. Do przyjęcia przedmiotowych uwag nie jest zatem konieczne ponowne 

wyłożenie projektu planu jak również nie ma zastosowania wymóg zgodności w tym zakresie 

projektu planu ze Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego miasta Krakowa. 

 


