
    Uchwała Nr X / 95  /2007
                                                Rady Dzielnicy IX
                                                Łagiewniki-Borek Fałęcki
                                                z dnia 13.06.2007 r.

w sprawie : ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn. 
„Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami , 
zagospodarowaniem terenu, miejscami postojowymi na działkach nr 306, 
287, drogą dojazdową  na działkach nr 466/2, 318/1, 318/2, 443/1 
infrastrukturą techniczną : sieć sn. wodociągowa, kanalizacji 
ogólnospławnej, przyłącza: gazu, wody, kanalizacji ogólnospławnej, 
przebudowa sieci kablowej NN, na działkach nr 306, 287, 276, 285/2, 
466/2, 318/1, 466/2, 275, 318/2, 443/1, 285/3 , wjazdem z działki nr 443/1, 
318/2, 274/5 obr.46 Podgórze przy ul.Kołodziejskiej 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.KKC.7331-635/07 
 z dnia 30.04.2007r.  Rada Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki uchwala, co następuje :

§1

         Opiniuje  się  negatywnie   ustalenie  warunków zabudowy dla  zamierzenia 
inwestycyjnego  pn.  „Budowa  budynków  mieszkalnych  wielorodzinnych  z  garażami  , 
zagospodarowaniem  terenu,  miejscami  postojowymi  na  działkach  nr  306,  287,  drogą 
dojazdową  na działkach nr 466/2, 318/1, 318/2, 443/1 infrastrukturą techniczną : sieć sn. 
wodociągowa,  kanalizacji  ogólnospławnej,  przyłącza:  gazu,  wody,  kanalizacji 
ogólnospławnej, przebudowa sieci kablowej NN, na działkach nr 306, 287, 276, 285/2, 466/2, 
318/1, 466/2, 275, 318/2,  443/1, 285/3 ,  wjazdem z działki nr 443/1,  318/2, 274/5 obr.46 
Podgórze przy ul.Kołodziejskiej w Krakowie. 

    §2
 

             Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:
Trwa proces komunalizacji działki nr 275, z terenu planowanej inwestycji należy w pierwszej 
kolejności  wydzielić  geodezyjne  planowany  ciąg  pieszo-  jezdny o  minimalnej  szerokości 
4,5 m (w miejscu dotychczasowej komunikacji pieszej pomiędzy ul.Kołodziejską a Fredry) 
ciąg ten jest niezbędny jako droga dzieci do szkoły przy ul.Fredry (Zespół Szkół Nr 17 – 
Szkoła Podstawowa Nr 56 i Gimnazjum Nr 81). Po załatwieniu spraw formalno – prawnych 
i  przejęciu  przez Gminę terenu ciągu pieszo- jezdnego – Rada Dzielnicy może ponownie 
rozpatrzyć wniosek o WZ. 


