
UCHWAŁA Nr XLVII/485/2018 

Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta 

z dnia 23 kwietnia 2018 

 

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

ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „WOLICA,  

PRZYLASEK WYCIĄSKI i PRZYLASEK RUSIECKI za wiaduktem”   

 
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 (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2014 r. poz. 

1854) oraz § 27 ust. 2 pkt 7 Statutu Miasta Krakowa (tekst jednolity Dziennik Urzędowy Województwa 

Małopolskiego z 2014 r. poz. 6525), Rada Dzielnicy XVIII Nowa Huta uchwala, co następuje: 

                             

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

działań mających na celu przygotowanie uchwały o wyłączeniu osiedli Wolica i Przylasek 

Wyciąski z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dla wybranych obszarów 

przyrodniczych miasta Krakowa” i przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru „WOLICA,  PRZYLASEK WYCIĄSKI i 

PRZYLASEK RUSIECKI za wiaduktem”   
 

§ 2.  

 

Referentem projektu uchwały, o którym mowa w § 1 będzie radny Stanisław Moryc.  

 

§ 3.  

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodniczący  

 Rady i Zarządu   

  Dzielnicy XVIII Nowa Huta 

 

 

Stanisław Moryc 
 

 

 
Uzasadnienie:  

Dynamiczny rozwój i modyfikacja terenów przylegających do osiedli Wolica, Przylasek 

Wyciąski i Przylasek Rusiecki za wiaduktem, jak przebudowywana właśnie ul. Igołomska, 

rozwijająca się Nowa Huta Przyszłości, czy sąsiadujące z os. Wolica i Przylasek Wyciąski 

lotnisko w Pobiedniku stanowić powinno impuls do rozkwitu tego rejonu Krakowa, a nie regres 

jaki wprowadzi na tych osiedlach plan "Dla wybranych obszarów", zakazujący wszelkich form 

zabudowy. 

Stworzenie dla tych terenów odrębnego miejscowego planu obejmującego całą powierzchnię 

tych dwóch osiedli, a nie tylko ich pozarolniczą część oraz wyznaczenie kolejnych linii 

zabudowy pozwoli na harmonijny rozwój tych osiedli. 



Załącznik  

do uchwały nr XLVII/485/2018  

Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta  

z dnia 23 kwietnia 2018 roku  

 

UCHWAŁA NR …….. 

Rady Miasta Krakowa 

z dnia …….. 

 

w sprawie ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „WOLICA,  

PRZYLASEK WYCIĄSKI i PRZYLASEK RUSIECKI za wiaduktem”   

 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. 

 z 2017 r. poz. 1875 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 przygotowanie 

uchwały o wyłączenie osiedli Wolica i Przylasek Wyciąski z miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa” i 

przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

„WOLICA,  PRZYLASEK WYCIĄSKI i PRZYLASEK RUSIECKI za wiaduktem”   

”   
§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa. 

 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie:  

Dynamiczny rozwój i modyfikacja terenów przylegających do osiedli Wolica, Przylasek 

Wyciąski i Przylasek Rusiecki za wiaduktem, jak przebudowywana właśnie ul. Igołomska, 

rozwijająca się Nowa Huta Przyszłości, czy sąsiadujące z os. Wolica i Przylasek Wyciąski 

lotnisko w Pobiedniku stanowić powinno impuls do rozkwitu tego rejonu Krakowa, a nie regres 

jaki wprowadzi na tych osiedlach plan "Dla wybranych obszarów", zakazujący wszelkich form 

zabudowy. 

Stworzenie dla tych terenów odrębnego miejscowego planu obejmującego całą powierzchnię 

tych dwóch osiedli, a nie tylko ich pozarolniczą część oraz wyznaczenie kolejnych linii 

zabudowy pozwoli na harmonijny rozwój tych osiedli. 

 


