
    Uchwała Nr XV/ 133 /2007
                                                Rady Dzielnicy IX
                                                Łagiewniki-Borek Fałęcki
                                                z dnia 9.10.2007r. 

w sprawie : wniosku o wydanie decyzji warunków zabudowy dla inwestycji pn. 
„Budowa  budynku  mieszkalnego   wielorodzinnego   z  dwupoziomowym 
garażem podziemnym na działkach nr 153/3 i 152/5 obr. 43 Podgórze wraz z 
wjazdem  i infrastrukturą techniczna  na działkach nr 152/5, 153/3, 153/2 
(część), 362/45 (część), 362/4 (część), 362/22 (część), 345 (część), 153/4 obr. j.w 
i część działki nr 700 obr. 33 Podgórze, przy ul.Zdunów w Krakowie. 

Na podstawie § 4 pkt 5 lit.j Statutu Dzielnicy IX stanowiącego załącznik do uchwały nr LXVII/660/96 
Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie organizacji i zakresu działania dzielnic  
(tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 6 listopada 2002 r. Nr 243 
poz. 3278, zm.: uchwała Nr CV/1060/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 marca 2006 r. oraz Nr  
CX/1107/06 z dnia 24 maja 2006 r.)w odpowiedzi na pismo UMK Wydział Architektury i Urbanistyki  
znak:  AU-02-4.APŁ.7331- 2385/07 z dnia 20.09.2007r.   Rada Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki  
uchwala, co następuje :

§1

   Opiniuje się negatywnie wniosek o wydanie decyzji warunków zabudowy dla inwestycji pn.   
„Budowa  budynku  mieszkalnego   wielorodzinnego   z  dwupoziomowym  garażem 
podziemnym na działkach nr 153/3 i 152/5 obr. 43 Podgórze wraz z wjazdem  i infrastrukturą 
techniczna  na działkach nr 152/5, 153/3, 153/2 (część), 362/45 (część), 362/4 (część), 362/22 
(część), 345 (część), 153/4 obr. j.w i część działki nr 700 obr. 33 Podgórze, przy ul.Zdunów w 
Krakowie. 

    §2

Wnosi  się  zmniejszenie  intensywności  zabudowy  poprzez  obniżenie  ilości 
kondygnacji od strony ul. Zdunów do wysokości dwóch kondygnacji jako dostosowanie do 
istniejącej sąsiedniej zabudowy od strony północnej i wschodniej.

§3

Wnosi  się  o  rozwiązanie  układu  komunikacyjnego  wjazdu  na  teren  planowanej 
inwestycji  jako pas zjazdu w prawo z ul. Zdunów oraz pas wyjazdu z terenu inwestycji  w 
prawo jako dodatkowy pasy jezdni.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:
Uchwałę podjęto zgodnie z kompetencjami Rady Dzielnicy IX.


