
   Uchwała Nr XIII/120/2007
                                                Rady Dzielnicy IX
                                                Łagiewniki-Borek Fałęcki
                                                z dnia 21.08.2007 r.

w sprawie: wniosku o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn. budowa dwóch  
budynków mieszkalnych, wielorodzinnych z usługami w parterze 
i wbudowanymi garażami, miejscami postojowymi naziemnymi na terenie
części  działki  nr 116/4,  i  na działce  nr 720/2 obr.  44 Podgórze oraz na 
terenie  części  działki  nr  627/9  i  na  działce  nr  720/1obr  33  Podgórze, 
budowa dwóch wjazdów z  działki  drogowej nr  720/3  obr.  33 Podgórze 
oraz  infrastruktury  technicznej  (w  tym  przełożenie  gazociągu)  na  w/w 
działkach przy ul. Kościuszkowców 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-02-3.MWW.7331- 443/06 z dnia 19.07.200 7r. Rada Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki  
uchwala, co następuje :

§1

   Opiniuje  się  negatywnie  wniosek  o  ustalenie  warunków  zabudowy  dla  inwestycji  pn. 
budowa  dwóch  budynków  mieszkalnych,  wielorodzinnych  z  usługami  w  parterze 
i wbudowanymi garażami, miejscami postojowymi  naziemnymi na terenie części działki nr 
116/4, i na działce nr 720/2 obr. 44 Podgórze oraz na terenie części działki nr 627/9 i na 
działce nr 720/1obr 33 Podgórze, budowa dwóch wjazdów z działki drogowej nr 720/3 obr. 
33 Podgórze oraz infrastruktury technicznej (w tym przełożenie gazociągu) na w/w działkach 
przy ul. Kościuszkowców w Krakowie.

    §2

              Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:
Rada Dzielnicy w/w działki Uchwałą Nr V/ 42/ 2007 z dnia 27-02-2007 r. wnioskowała o włączenie 
w teren Parku Solvay.  Teren ten stanowi spójną całość wraz z terenem Parku Miejskiego Solvay.


