
    Uchwała Nr XVI/ 142 /2007
                                                Rady Dzielnicy IX
                                                Łagiewniki-Borek Fałęcki
                                                z dnia 6.11.2007r. 

w sprawie : wniosku o wydanie decyzji warunków zabudowy dla inwestycji pn. Budowa 
                     budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z częścią handlowo- 
                     usługową, z garażami podziemnymi i miejscami parkingowymi naziemnymi 
                     oraz drogą wewnętrzną i infrastrukturą techniczną na działkach nr 113, 
                     117/4, 117/10, 120, 121, 122, 126/2, 341, 342, 364/8, 119/3, 128/2, 363, 151/4, 
                     150/5, 145, 700 obr. 43 Podgórze i 167/2, 687 obr.33 Podgórze w rejonie 
                     ul. Zdunów i Podhalańskiej w Krakowie. 

Na podstawie § 4 pkt 5 lit.j  oraz § 4 pkt 4 lit.l   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.MLA.7331- 2701/07 z dnia 10.10.2007r.   Rada Dzielnicy IX 
Łagiewniki – Borek Fałęcki uchwala, co następuje :

§1

   Opiniuje  się  negatywnie  wniosek  o  wydanie  decyzji  warunków  zabudowy  dla 
inwestycji pn.   Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z częścią handlowo- 
usługową,  z  garażami  podziemnymi  i  miejscami  parkingowymi  naziemnymi  oraz  drogą 
wewnętrzną i infrastrukturą techniczną na działkach nr 113, 117/4, 117/10, 120, 121, 122, 
126/2, 341, 342, 364/8, 119/3, 128/2, 363, 151/4, 150/5, 145, 700 obr. 43 Podgórze i 167/2, 
687 obr.33 Podgórze w rejonie ul.Zdunów  i Podhalańskiej w Krakowie. 

    §2

Komunikacja z rejonu projektowanego osiedla powinna być wyprowadzona 
w  kierunku  zaplanowanej  ul.  Nowoobozowej.  Istniejący  układ  nie  jest  w  stanie  przyjąć 
zwiększającego się natężenia ruchu.

   §3

Należy  zmniejszyć  intensywność  zabudowy  ze  względu  na  istniejący  charakter 
zabudowy jednorodzinnej.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:
Nie widzi się uzasadnienia dla tak wysokiej i intensywnej zabudowy przy dominującym charakterze 
zabudowy jednorodzinnej.


