
 

 

UCHWAŁA NR XLVI/392/2022  

RADY DZIELNICY XVIII NOWA HUTA 

z dnia 27 czerwca 2022 r. 
                                                                                              

w sprawie opinii do WZ dla inwestycji pn.: „Budowa stacji paliw obejmująca: budowę 

czterostanowiskowej wiaty nad odmierzaczami paliw, podziemnych zbiorników 

paliwowych  - 2 x 60 m3, dwóch stanowisk kompresor/odkurzacz, podziemnego zbiornika 

LPG – 10 m3, miejsc postojowych, instalacji do dystrybucji ropy naftowej i produktów 

naftowych, oraz instalacji do podziemnego magazynowania ropy naftowej i produktów 

naftowych, LPG, elektrycznej, kanalizacji deszczowej, oraz układu drogowego, wraz z 

infrastrukturą techniczną niebędącą instalacjami do podziemnego magazynowania ropy 

naftowej i produktów naftowych oraz LPG na działkach nr 57/4, 58/4, 59/4 obr. 41 ul. 

Nadbrzezie 1a 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. Małopolskiego z 

2021 r. poz. 6711) oraz na wniosek Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK, znak AU-02-

3.6730.2.247.2022.KZI, Rada Dzielnicy XVIII Nowa Huta uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Opiniuje się pozytywnie ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa stacji 

paliw obejmująca: budowę czterostanowiskowej wiaty nad odmierzaczami paliw, podziemnych 

zbiorników paliwowych  - 2 x 60 m3, dwóch stanowisk kompresor/odkurzacz, podziemnego 

zbiornika LPG – 10 m3, miejsc postojowych, instalacji do dystrybucji ropy naftowej i produktów 

naftowych, oraz instalacji do podziemnego magazynowania ropy naftowej i produktów 

naftowych, LPG, elektrycznej, kanalizacji deszczowej, oraz układu drogowego, wraz z 

infrastrukturą techniczną niebędącą instalacjami do podziemnego magazynowania ropy naftowej 

i produktów naftowych oraz LPG na działkach nr 57/4, 58/4, 59/4 obr. 41 ul. Nadbrzezie 1a w 

Krakowie”.   

   

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                

 

 

    Przewodniczący  

                                                                                                    Rady i Zarządu   

                                                                                           Dzielnicy XVIII Nowa Huta 

 

 

                                                                                                   Stanisław Moryc 

 

 

 

Uzasadnienie:  

Inwestycja polegać będzie na rozbiórce istniejących podziemnych zbiorników paliwowych wraz 

z instalacjami oraz budowie nowej wiaty wraz z montażem dystrybutorów, podziemnych 

zbiorników, instalacji do dystrybucji i magazynowania ropy naftowej i produktów naftowych na 

obecnie zajmowanym terenie. 

     

 


