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Uchwała Nr XXXVI/ 246  /2017  

Rady Dzielnicy IX  

Łagiewniki – Borek Fałęcki  

z dnia 31.03.2017r.  

 
w sprawie:  ustalenia warunków zabudowy  dla inwestycji pn. „ Przebudowa i rozbudowa 

istniejącego budynku magazynowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na 

budynek usługowy o funkcji handlowo- ekspozycyjno – biurowo- magazynowej z 

wyburzeniem istniejących budynków (kotłowni i portierni) z budową dwóch 

budynków biurowo- usługowych z garażem podziemnym z miejscami 

postojowymi z przebudową istniejącego układu komunikacyjnego (drogi, 

parkingi, chodniki) z przebudową istniejącej infrastruktury technicznej na 

działkach nr 2/83, 2/86, 92/14, 2/36, 2/37, 92/12, 2/40, 41/1, 41/4, 41/5, 87/9, 2/69, 

2/70, 2/71, 2/72, 2/87, obr.45 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Zakopiańskiej/ 

Marcika/ Jugowickiej w Krakowie.   

 

Na podstawie § 3 pkt 4 lit. i  uchwały Nr XCIX/1503 /14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 

marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki 

w Krakowie  (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2014 r. poz. 1845) ) w odpowiedzi na pismo UMK Wydział 

Architektury i Urbanistyki  znak: AU-02-2.6730.2.957.2016.AGR  z dnia 08.02.2017 r. Rada 

Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki  uchwala, co następuje: 

 

§1 

 

Opiniuje się pozytywnie ustalenie warunków zabudowy  dla inwestycji pn. „ Przebudowa      

i rozbudowa istniejącego budynku magazynowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na 

budynek usługowy o funkcji handlowo- ekspozycyjno – biurowo- magazynowej z wyburzeniem 

istniejących budynków (kotłowni i portierni) z budową dwóch budynków biurowo- usługowych z 

garażem podziemnym z miejscami postojowymi z przebudową istniejącego układu 

komunikacyjnego (drogi, parkingi, chodniki) z przebudową istniejącej infrastruktury technicznej na 

działkach nr 2/83, 2/86, 92/14, 2/36, 2/37, 92/12, 2/40, 41/1, 41/4, 41/5, 87/9, 2/69, 2/70, 2/71, 2/72, 

2/87, obr.45 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Zakopiańskiej/ Marcika/ Jugowickiej w Krakowie”.   

 

 

      §2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
Przewodniczący  

Rady i Zarządu Dzielnicy IX  

Łagiewniki – Borek Fałęcki 

 

Jan S. Pietras 

 

 

Uzasadnienie: 

Uchwałę podjęto zgodnie z kompetencjami statutowymi Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek 

Fałęcki. 


