
     Uchwała Nr IV / 23 / 2007      
                                                 Rady Dzielnicy IX
                                                 Łagiewniki – Borek Fałęcki
                                                 z dnia  30.01.2007 r.

w sprawie :zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 1439/2005 
       z dnia 5  sierpnia 2005 r. w sprawie wydania opinii wewnętrznych przez Rady
       Dzielnic dotyczących zamierzeń inwestycyjnych na etapie ustalenia warunków 
       zabudowy /WZ/ i ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego /ULICP/.

Na podstawie § 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.)  Rada  
Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki uchwala, co następuje :

                                             
 §1

          Wnioskuje  się  o  podjęcie  działań mających  na celu zmianę Zarządzenia 
Prezydenta Miasta  Krakowa nr 1439/2005 r. z dnia 5.08.2005 r. w sprawie wydawania opinii 
wewnętrznych  przez  Rady  Dzielnic  dotyczących  zamierzeń  inwestycyjnych  na  etapie 
ustalenia  warunków  zabudowy  /WZ/  i  ustalenia  lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego 
/ULICP/ tak. aby w par.2 w punkcie 1 po literze g/ dodać punkt 

h/  zespoły  budynków  mieszkalnych  jednorodzinnych  dwumieszkaniowych  w 
zabudowie bliźniaczej.

                                                                        § 2

                  Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.

Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy IX
Łagiewniki - Borek Fałęcki

      Adam Migdał

UZASADNIENIE:
Obecnie  zaczyna  być  praktykowane  przez  wnioskodawców  ominięcie  Zarządzenia 
Prezydenta  Nr  1439/2005  r.  z  dnia  5  sierpnia  2005  r.  w  sprawie  wydawania  opinii 
wewnętrznych  przez  Rady  Dzielnic  Krakowa  dotyczących  zamierzeń  inwestycyjnych  na 
etapie  ustalania  warunków  zabudowy  tak,  że  zmieniana  jest  nazwa  zadania  z  zabudowy 
wielorodzinnej  i  wprowadzana  nazwa:  „zespół  budynków  mieszkalnych  jednorodzinnych 
dwumieszkaniowych  w  zabudowie  bliźniaczej”  ,  co  w  nazwie  nie  jest  już  zabudową 
wielorodzinną ( w rzeczywistości jest to zabudowa wielorodzinna) i zgodnie z interpretacją 
Wydziału Architektury nie podlega opiniowaniu przez Rady Dzielnic. Nie zmienia to faktu, 
że w zabudowie o charakterze istniejącej zabudowy jednorodzinnej często z wjazdem na ulice 
o szerokości ok. 3 m, spowoduje utrudnienia w istniejącej komunikacji. 
Nie  chodzi  o  to  aby  nie  zabudowywać  działek,  ale  zabudowywać  je  zgodnie  z 
przeznaczeniem i przede wszystkim zgodnie z istniejącą zabudową.


