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Uchwała Nr …………/……….. /2016 

RADY DZIELNICY III PRĄDNIK CZERWONY 

z dnia 30 sierpnia 2016 r. 
 

 

 

w sprawie: wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpienie do sporządzania 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ogród Kombatantów”. 

 
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. 

 

W związku z Wyrokiem z dnia 6 maja 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt: II OSK 

2094/14), który oddalił skargę kasacyjną Gminy Miejskiej Kraków od wyroku Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Krakowie z dnia 15 kwietnia 2014 r. (sygn. akt: II SA/Kr 93/14) stwierdzającego 

nieważność uchwały Nr LXXVI/1105/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "UGOREK - WSCHÓD"  

w części obejmującej działkę nr 755/1 obręb 4 Śródmieście w Krakowie wnioskuje się do Prezydenta 

Miasta Krakowa, Biura Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa o pilne przystąpienie do 

sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ogród Kombatantów”. 

 

§2. 

 

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

Krakowa o określenie granic wnioskowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„Ogród Kombatantów” zgodnie z granicami działki nr 755/1 obręb 4 Śródmieście. 

 

§3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 

 

UZASADNIENIE:  
 

Projekt uchwały przedkłada się z uwagi na konieczność objęcia ochroną planistyczną społecznie 

cennego terenu zielonego jakim jest zlokalizowany przy ul. Seniorów Lotnictwa „Ogród 

Kombatantów”. Wyrok z dnia 6 maja 2016 r. Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt: II OSK 

2094/14) oddalający skargę kasacyjną Gminy Miejskiej Kraków od wyroku Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Krakowie z dnia 15 kwietnia 2014 r. (sygn. akt: II SA/Kr 93/14) stwierdzającego 

nieważność uchwały Nr LXXVI/1105/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "UGOREK - WSCHÓD"  

w części obejmującej działkę nr 755/1 obręb 4 Śródmieście w Krakowie oznacza, że przedmiotowy 

obszar został pozbawiony ustaleń planistycznych i może podlegać zainwestowaniu w oparciu o decyzję 

WZ. Takie działania mogą doprowadzić do zabudowy terenu ogrodu niezgodnego z interesem 

społecznym mieszkańców Dzielnicy III Prądnik Czerwony oraz postanowienia Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa. 


