
DRUK NR 15 

PROJEKT GRUPY RADNYCH  
 

UCHWAŁA Nr  
 

w sprawie powołania Komisji Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady 

Dzielnicy VI Bronowice 
 

Na podstawie § 38 ust. 1 uchwały nr XCIX/1500/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w 

sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy VI Bronowice w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Mał. z dnia 

27.03.2014 r. poz. 1842 z późn. zm.) Rada Dzielnicy VI Bronowice uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Powołuje się Komisję Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy VI 

Bronowice. 
 

§ 2 

Do zadań Komisji należy: 

1. doradztwo i inicjowanie działań Rady, 

2. występowanie z inicjatywą uchwałodawczą, 

3. opiniowanie i załatwianie spraw w zakresie swej działalności, 

4. ocena informacji i sprawozdań składanych przez Zarząd, jednostki organizacyjne Miasta 

działające na terenie Dzielnicy, 

5. współpraca z innymi komisjami, 

6. składanie wniosków do Zarządu. 
 

§ 3 

Zadania Komisji będą realizowane w szczególności w sprawach: 

1. lokalizacji obiektów przemysłowych, handlowych i innych o znaczeniu publicznym, 

2. lokalizacji terenów zielonych, 

3. likwidacji samowoli budowlanej, 

4. zgłaszania postulatów do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Miasta oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego dotyczących terenu Dzielnicy przed ich sporządzeniem, 

5. zamierzeń inwestycyjnych na etapie ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego lub 

warunków zabudowy terenu jako opinii wewnętrznej, 

6. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz 

projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących obszaru 

Dzielnicy, 

7. projektów aktów prawa miejscowego z wyjątkiem zarządzeń porządkowych wydawanych 

przez Prezydenta Miasta w przypadkach nie cierpiących zwłoki, 

8. wniosków dotyczących lokalnych inicjatyw inwestycyjnych, 

9. zamierzeń inwestycyjnych na etapie ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego lub 

warunków zabudowy jako opinii wewnętrznej, 

10. innych spraw publicznych o znaczeniu lokalnym. 
 

§ 4 

 Ustala się następujący skład osobowy Komisji: 

 

Michał Płaza, Józef Smoleń, Katarzyna Frankiewicz-Oprocha. 
 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

_________________________________ 
Uzasadnienie:  

Zgodnie z zapisem § 38 ust. 1 Statutu Dzielnicy VI Bronowice Rada Dzielnicy powołuje komisje 

merytoryczne. 


