Dz-08.0021.2.2019
Uchwała Nr II/18/2019
Rady Dzielnicy VIII Dębniki
z dnia 8 stycznia 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Planowania Przestrzennego i Terenów Zielonych Rady
Dzielnicy VIII Dębniki.
Na podstawie § 38 ust. 1 uchwały Nr XCIX/1502/14 Rady Miasta Krakowa
z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy VIII Dębniki
w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2014 r. poz. 1844 z późn. zm.) Rada Dzielnicy VIII
Dębniki uchwala, co następuje:
§1
Powołuje się Komisję Planowania Przestrzennego i Terenów Zielonych Rady
Dzielnicy VIII Dębniki.
§2
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Do zadań Komisji Planowania Przestrzennego i Terenów Zielonych należy:
doradztwo i inicjowanie działań Rady;
występowanie z inicjatywą uchwałodawczą;
opiniowanie i załatwianie spraw w zakresie swej działalności;
ocena informacji i sprawozdań składanych przez Zarząd;
współpraca z innymi komisjami;
składanie wniosków do Zarządu.
§3

Zadania Komisji Planowana Przestrzennego i Terenów Zielonych będą realizowane
w szczególności w sprawach:
1) zgłaszania postulatów do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego dotyczących terenu Dzielnicy przed ich sporządzeniem;
2) likwidacji samowoli budowlanej;
3) lokalizacji obiektów przemysłowych, handlowych;
4) zamierzeń inwestycyjnych na etapie ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego
lub warunków zabudowy terenu jako opinii wewnętrznej;
5) opiniowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta
oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących
obszaru Dzielnicy;
6) opiniowania sprzedaży, zamiany, użyczenia, dzierżawy lub użytkowania nieruchomości
gminnych, w tym ustanowienia na nich użytkowania wieczystego;

7) analizy potrzeb w zakresie sporządzania szczegółowych planów zagospodarowania
przestrzennego na terenie Dzielnicy;
8) robót budowlanych związanych z: ogródkami jordanowskimi, zieleńcami i skwerami;
9) lokalizacji terenów zielonych;
10)
uczestniczenia w komisjach odbiorów robót należących do zadań zlecanych
i finansowanych przez Miasto, realizowanych na obszarze Dzielnicy, ze szczególnym
uwzględnieniem zadań realizowanych w ramach środków wydzielonych do dyspozycji
Dzielnicy;
11)
uczestniczenia w komisjach powoływanych w sprawach publicznych o znaczeniu
lokalnym;
12)
edukacji proekologicznej w zakresie segregowania odpadów komunalnych;
13)
organizacji akcji promujących ochronę przyrody oraz działania proekologiczne wśród
mieszkańców.
§4
Ustala się następujący
i Terenów Zielonych:
1. Brudniak Rafał
2. Bystrowski Paweł
3. Chamielec Iwona
4. Hakenszmidt Krzysztof
5. Piętka Renata
6. Pytlarz Elżbieta
7. Pyzik Judyta
8. Rusocki Piotr
9. Turcza Piotr
10. Twardzik Urszula

skład osobowy Komisji Planowania Przestrzennego

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady i Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki
/-/ Rafał Torba

Uzasadnienie:
Zgodnie z § 38 ust. 1 uchwały Nr XCIX/1502/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca
2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy VIII Dębniki w Krakowie

(Dz. Urz. Woj. Mał. z 2014 r. poz. 
1844 z późn. zm.) Rada do wykonywania swoich zadań
powołuje komisje stałe.

