
UCHWAŁA Nr XXXV/515/13
Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta

z dnia 29 sierpnia 2013

w  sprawie  opinii  do  WZ  dla  inwestycji  pn.:  Budowa  budynku  mieszkalno-usługowego
wielorodzinnego z garażem podziemnym na dz. nr 4/8, obr. 48 Nowa Huta, wraz z budową drogi
dojazdowej i wjazdu na dz. nr 20/32, 4/8, przebudową drogi dojazdowej od strony południowej
na  dz.  nr  4/13,  20/35,  4/14,  1/6,  1/5,  4/8  obr.  48 Nowa Huta  oraz  infrastrukturą  techniczną
(zmiana lokalizacji stacji trafo, likwidacja części trasy wodociągowej Ø 800, budowa nowej trasy
sieci wodociągowej, likwidacja części trasy ciepłociągu i budowa nowej trasy sieci ciepłociągu,
przekładka  trasy  kabla  NN)  na  dz.  nr:  4/8,  4/9,  20/32,  1/5  obr.  48  Nowa  Huta  przy  ul.
Padniewskiego w Krakowie”.

Na  podstawie  §  4  pkt  5  lit.  j  Statutu  Dzielnicy  XVIII  stanowiącego  załącznik  nr  18  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, z
późn. zm.) oraz na wniosek Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK, znak AU-02-3.6730.2.1014.2013.JĆE, Rada
Dzielnicy XVIII Nowa Huta uchwala, co następuje:

§ 1

Opiniuje  się  pozytywnie  wniosek  o  ustalenie  warunków  zabudowy  dla  zamierzenia
inwestycyjnego  pn.:  Budowa  budynku  mieszkalno-usługowego  wielorodzinnego  z  garażem
podziemnym na dz. nr 4/8, obr. 48 Nowa Huta, wraz z budową drogi dojazdowej i wjazdu na dz.
nr 20/32, 4/8, przebudową drogi dojazdowej od strony południowej na dz. nr 4/13, 20/35, 4/14,
1/6, 1/5, 4/8 obr. 48 Nowa Huta oraz infrastrukturą techniczną (zmiana lokalizacji stacji trafo,
likwidacja  części  trasy  wodociągowej  Ø  800,  budowa  nowej  trasy  sieci  wodociągowej,
likwidacja części trasy ciepłociągu i budowa nowej trasy sieci ciepłociągu, przekładka trasy kabla
NN) na dz. nr: 4/8, 4/9, 20/32, 1/5 obr. 48 Nowa Huta przy ul. Padniewskiego w Krakowie”.

                                                                           § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący 
                                                                                                Rady i Zarządu
                                                                                       Dzielnicy XVIII Nowa Huta

                                                                                              Stanisław Moryc

Uzasadnienie:
Budowa  budynku  mieszkalno-usługowego  wielorodzinnego  z  garażem  podziemnym  i
naziemnym – budynek 10 kondygnacyjny z płaskim dachem. Funkcja budynku – mieszkalna, w
parterze usługi typu: sklep, apteka, pomieszczenia biurowe lub tym podobne o nieuciążliwym
profilu.  W  świetle  powyższych  parametrów  planowana  inwestycja  nie  podlega  przepisom
szczególnym ze względu na brak oddziaływania na środowisko.


