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UCHWAŁA Nr ...
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Napodstawie§apkt4|it.horaz§4pkt5lit.cStatutuDzielnicyXVIIIstanowiącegozŃączniknrl8do

uchwały nr LXVIIi660I96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie organizacji i zakresu dzińania
dzielnic (tekst.iednolity: Dziennik Urzędowy Wojewódawa Małopolskiego z dnia 6listopada 2002 r. Nr 243 poz.
3278, z poźn. zm.) oraz na wniosek MPRB Sp. z o.o., znak MPRB/}2IPl}dKl7l14-1l1283, Rada Dzielnicy XVIlI
Nowa Huta uchwala. co następuje:

§l

Opiniuje się pozytywnie materiały do odstępstwa od warunków technicznych określonych
w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia2 marca 1999 r, w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadaó drogi publiczne i ich usytuowanie.

§2

Wnioskuje się o wykonanie dodatkowych prac:
jeden) od strony północnej,
1 . urządzenie dodatkowego sanitariatu (projekt przewiduje tylko
na wysokościul. Bieńczyckiej, zuwagi na duze natęzenie komunikacji busowej
(przystanki) w kierunku północnym oraz linii miejskich,
ż. znalezięnię rozwiązania (którego brak w projekcie) na punkt tzw, małej gastronomii
prZyStankowej,
3. w zagospodarowaniu tarczy ronda należy przewidzieć stanowisko na stojaki dla rowerów,
4. w centralnym punkcie osiowym Ronda należy zainstalować odpowiednio zaprojektowany
dro go wska z p okazujący po d stawowe re l acj e ko mu n kacyj n e,
5. w ramach architektury krajobrazowej rondo powinno na swojej powierzchni wyrózniać
się odpowiednio układem barwnej zieleni zywopłotowej.
i

Uzasadnienie:

o"Or§"li_-_]

z_) , \

-\['
'-S'-.,^x\Ą'§=.

W nawiązaniu do postanowienia Wojewody Małopolskiego znak WI-II.7840.3.5,2014 z dnia
01.04.20l4 w sprawie uzupełnienia projektu budowlanego dla zamierzenia budowlanego pod
nazwą,,Rozbudowa istniejącego przejścia podziemnego na Rondzie Czyżyńskim" w związku z
realizacjąinwestycji pn. ,,Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie - A1. Jana
_ Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie. Etap ll: Rondo Czyżyńskie
na wniosek inwestora Rada Dzielnicy XVIII podejmuje w/w uchwałę.
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w sprawie opinii do zamięrzenia budowlanego ,,Rozbudowa istniejącego przejścia podziemnego
na Rondzie Czyzyńskim".

Uchwała wchodzi w zycie z dniem
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