
 

 

UCHWAŁA NR XLI/355/2022  

RADY DZIELNICY XVIII NOWA HUTA 

z dnia 24 stycznia 2022 r. 
                                                                                                

w sprawie wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Miasta Krakowa w sprawie 

ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa mających na celu zmianę 

punktową w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Dolina Dłubni – 

Obszar sportu i rekreacji” 

 
Na podstawie § 36 ust. 1 uchwały nr XCIX/1512/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie 

organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVIII Nowa Huta w Krakowie (t. j. Dz. U. Woj. Małop. z 2021 r. poz. 

6711) oraz § 27 ust. 2 pkt 7 Statutu Miasta Krakowa, (t. j. Dz. U. Woj. Małop. z 2019 poz.7074) Rada Dzielnicy 

XVIII Nowa Huta uchwala, co następuje: 

 

§ 1 Wnosi się pod obrady Rady Miasta Krakowa określony w załączniku projekt uchwały  

w sprawie wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Miasta Krakowa w sprawie 

ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa mających na celu zmianę punktową 

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Dolina Dłubni – Obszar sportu  

i rekreacji”. 

 

§ 2 Referentem projektu uchwały, o którym mowa w § 1 będzie Pan Stanisław Moryc – 

Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta.  
 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

 

 

                Przewodniczący  

                                                                                                    Rady i Zarządu   

                                                                                           Dzielnicy XVIII Nowa Huta 

 

 

                                                                                                   Stanisław Moryc 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie: 

Uchwała podejmowana jest na wniosek mieszkańca. Zmiana przeznaczenia działki umożliwi 

właścicielowi zainwestowanie w nią. Sąsiednie działki przy ul. Ptaszyckiego znajdują się w obszarze 

MN.1, U.1.                                               

 

 



Załącznik  

do uchwały nr XLI/355/2022  

Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta  

z dnia 24 stycznia 2022 roku  

 

UCHWAŁA NR …….. 

Rady Miasta Krakowa 

z dnia …….. 

 

w sprawie ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa mających na celu 

zmianę „punktową” miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dolina Dłubni 

– Obszar sportu i rekreacji”. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:  

 

§ 1. Ustala się dla Prezydenta Miasta Krakowa kierunki działania polegające na podjęciu 

wszelkich możliwych, koniecznych i prawnie dopuszczalnych działań, mających na celu zmianę 

„punktową” miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dolina Dłubni – Obszar 

sportu i rekreacji” terenu działki numer 79 obr. 47 Nowa Huta w Krakowie i ujęcie jej jako 

mieszkaniowo-usługowej z funkcją usługowa wolnostojąca. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie: 

Uchwała podejmowana jest na wniosek mieszkańca. Zmiana przeznaczenia działki umożliwi 

właścicielowi zainwestowanie w nią. Sąsiednie działki przy ul. Ptaszyckiego znajdują się w obszarze 

MN.1, U.1. 

 


