
 
 

UCHWAŁA NR XLV/386/2022  

RADY DZIELNICY XVIII NOWA HUTA 

z dnia 30 maja 2022 r. 
                                                                                                

w sprawie udrożnienia rowu położonego na działce nr 149/1 obr. 61 Nowa Huta w trybie 

kryzysowym. 

 
Na podstawie § 3 pkt 3 lit. k 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. Małopolskiego 

z 2021 r. poz. 6711) Rada Dzielnicy XVIII Nowa Huta uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Wnosi  się  o pilne udrożnienie  rowu  położonego  na  działce  nr 149/1 obr 61  Nowa  Huta   

w  trybie  kryzysowym. 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

    Przewodniczący  

                                                                                                    Rady i Zarządu   

                                                                                           Dzielnicy XVIII Nowa Huta 

 

 

 

                                                                                                   Stanisław Moryc 

 

 

 

 

Uzasadnienie: 

Działka   nr 149/1 obr 61 Nowa  Huta  ma  nieuregulowany  stan  prawny.  Zgodnie  z  wypisem 

z  rejestru  gruntów  właścicielami   są   osoby    ubezwłasnowolnione  lub  zmarłe.  Od  

kilkunastu  lat  nikt  nie    użytkuje    terenu   w/w  działki  i nie  płaci  podatków    od  

nieruchomości. Na  działce  tej   istnieje  rów , który    jest  niedrożny. Rów  ten  łączy    komorę 

wraz z  rurociągiem    zlokalizowaną  na  działce  nr 147/1  obr 61 Nowa  Huta   z  rowem    

otwartym    znajdującym  się    na  działce  nr .145/6  obr 61 Nowa  Huta.  Gmina  Miejska  

Kraków    wprowadziła  do  w/w  rowu  odwodnienie  z  ul. Sawy - Calińskiego . Przy  

większych opadach    deszczu    brak  drożności  rowu  na  długości ok. 90 mb  na  działce  nr 

149/1 obr 61  Nowa  Huta   o nieuregulowanym   stanie  prawnym    skutkuje  zalewaniem   

posesji  nr 11 , 15 , 19  w  rejonie  ul. Ostrówka. 

Ponieważ  nie  ma  możliwości    uzyskania  jakiegokolwiek   kontaktu    z  prawnym  

reprezentantem    działki  nr  149/1  obr 61  Nowa  Huta  a  zalewanie  nieruchomości  jest  

związane m.in. z   odwodnieniem  układu  drogowego   wnioskuje  się    do  Prezydenta  Miasta  

Krakowa   o  udrożnienie   rowu  na  koszt  Gminy Miejskiej Kraków   w  trybie  działań  

kryzysowych. Zabezpieczenie ciągłości  przepływu  wody  w  niedrożnym  rowie   jest  

niezbędne    dla  zachowania   wymaganego   poziomu  bezpieczeństwa  powodziowego.  

 


