
 

    Uchwała Nr XIV/ 125 /2007
                                                Rady Dzielnicy IX
                                                Łagiewniki-Borek Fałęcki
                                                z dnia 18.09.2007 r.

w sprawie : umieszczenia w Budżecie Miasta Krakowa na 2008r. budowy hali sportowej 
         na terenie obiektu sportowego stadionu piłkarskiego przy ul.Chmielnej.

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.)w odpowiedzi na pismo KS Armatura znak: L.Dz.85/BK/07  z dnia  
6.09.2007r.   Rada Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki uchwala, co następuje :

§1

   Wnosi się o umieszczenie w Budżecie Miasta Krakowa na rok 2008 budowy hali sportowej 
na terenie obiektu sportowego stadionu piłkarskiego przy ul.Chmielnej na działce nr416/15 
obr.48 o powierzchni 1,5181 ha, będącej własnością Gminy Kraków.

    §2
              Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:
Wybudowana hala  sportowa służyć  będzie  dzieciom i  młodzieży oraz mieszkańcom największego 
osiedla Krakowa – Kurdwanów. Obecna hala sportowa , którą dysponuje  klub, została zbudowana w 
latach 80-tych na trzech działkach o nieuregulowanym stanie prawnym gruntu. 
Hala obecnie nie spełnia wymaganych standardów. Media zasilające halę sportową są rozwinięciem 
sieci zakładowej Krakowskiej Fabryki Armatur. Od 1992r. klub jest organizacją samodzielną.
Pismem z dnia 1 marca 2007r. znak 17/03/07 Krakowska Fabryka Armatur S.A. poinformowała  klub, 
że  z dniem 31.12.2007r. zostaną wyłączone wszystkie media zasilające  hale sportową. 
Szacowany koszt pozyskania trzech działek może przekroczyć  kwotę 600 000-zł. Koszt podłączenia 
mediów  z  sieci  miejskich  szacowany  jest  na  około  350 000-zł.  i  wymagać  będzie  wielu  lat  na 
załatwienie niezbędnych formalności. Konieczne jest również ocieplenie całej hali sportowej.
Według analizy adaptacja obecnej hali sportowej może przekroczyć kwotę 1 400 000-zł. 
W  tej  sytuacji  zasadnym  jest  wybudowanie  nowego  obiektu  sportowego  na  uzbrojonym  terenie 
stanowiącym własność Gminy Kraków.
 


