
 

 

 

UCHWAŁA nr 819/18 

Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta 

z dnia 7 sierpnia 2018 roku 
 

w sprawie opinii do WZ dla inwestycji pn.: „Budowa stacji redukcyjnej gazu o przepustowości 

Q=25.0003/h MOP=5,5MPa wraz z infrastrukturą techniczną w: odcinkiem gazociągu wysokiego 

ciśnienia DN150, stacją redukcyjna gazu o przepustowości Q=25.000m3/h odcinkiem 

wylotowego gazociągu średniego podwyższonego ciśnienia DN250 wraz z zespołem zaporowo-

spustowym, kotłowni, utwardzeniem ciągów komunikacyjnych, odcinkiem instalacji elektrycznej 

i telemetrycznej do zasilania i sterowania urządzeniami elektrycznymi na części działki nr 1/626 

obr. 20 Nowa Huta przy ulicy Igołomskiej w Krakowie”.  
 

 Na podstawie  § 3 pkt 4 lit. i uchwały nr XCIX/1512/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w 

sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVIII Nowa Huta w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2014 r.  poz. 

1854 z późn. zm.) i Uchwały nr XII/153/15 Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie 

upoważnienia Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta do wydawania opinii oraz występowania z wnioskami, o których 

mowa w § 3 pkt 3 i 4 Statutu, oraz na wniosek Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK, znak AU-

02.3.6730.2.680.2018.ŁOK, Zarząd Dzielnicy XVIII Nowa Huta uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Opiniuje się pozytywnie wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn.: 

„Budowa stacji redukcyjnej gazu o przepustowości Q=25.0003/h MOP=5,5MPa wraz z 

infrastrukturą techniczną w: odcinkiem gazociągu wysokiego ciśnienia DN150, stacją redukcyjna 

gazu o przepustowości Q=25.000m3/h odcinkiem wylotowego gazociągu średniego 

podwyższonego ciśnienia DN250 wraz z zespołem zaporowo-spustowym, kotłowni, 

utwardzeniem ciągów komunikacyjnych, odcinkiem instalacji elektrycznej i telemetrycznej do 

zasilania i sterowania urządzeniami elektrycznymi na części działki nr 1/626 obr. 20 Nowa Huta 

przy ulicy Igołomskiej w Krakowie”. 

§ 2 

 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                

                                                                             

                                                                                       Przewodniczący 

                                                                                        Rady i Zarządu                                                

                                                       Dzielnicy XVIII Nowa Huta 

                               

  

                                                                                      Stanisław Moryc 

Uzasadnienie: 

Działki, których części stanowią teren inwestycji, położone są w strefie przemysłowej 

wschodniej części Krakowa,  na terenie dawnej Huty im. T. Sendzimira, w obszarze w którym 

występuje zabudowa produkcyjna. W obszarze analizowanym występują budynki produkcyjne 

oraz obiekty techniczne, towarzyszące zabudowie produkcyjnej, a także obiekty infrastruktury 

technicznej, drogi wewnętrzne. Na terenie inwestycji usytuowane są między innymi obiekty 

infrastruktury technicznej. Teren inwestycji jest uzbrojony. 

 


