
 

 

Uchwała nr 446/21 

Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta 

z dnia 17 sierpnia 2021 
 

w sprawie opinii do ULI CP dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa boiska sportowego do piłki 

nożnej z piłkochwytami o wys. 6m i ogrodzeniem max do 6 m, widownią na max 100 osób, budowa 

budynku zaplecza szatniowo-socjalnego z instalacjami wewnętrznymi: wod-kan, gaz, co elektrycznymi 

z fotowoltaiką, went. mech,   klimatyzacją, budowa placu o nawierzchni bezpiecznej z zewnętrznymi 

urządzeniami sprawnościowymi, budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury drogowej (budowa 

placu manewrowego z miejscami postojowymi /max 35 stanowisk/, chodników, dojść; przebudowa, 

rozbudowa i budowa odcinka ul. Plażowej z rozbudową, budową, i przebudową skrzyżowania ul. 

Drożyska z ul. Plażową), budowa infrastruktury technicznej: wewnętrznej instalacji elektrycznej z 

masztami oświetleniowymi o wys. Max 14m (6 sztuk), oświetlenia i monitoringu terenu, wewnętrznej 

kanalizacji deszczowej (drenaż, retencja, odwodnienie ul. Plażowej) ze zbiornikiem szczelnym na wody 

opadowe okresowo wybieralnym, wewnętrznej instalacji gazu, wewnętrznej kanalizacji sanitarnej oraz 

przebudowa i rozbudowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej SN (budowa nowych stanowisk 

słupowych z budową sieci energetycznej kablowej), budowa kanału technologicznego, przebudowa i 

budowa istniejącej napowietrznej sieci teletechnicznej (wymiana słupów na wyższe, przełożenie kabli) 

na działkach nr 77, 76/4, 412/2, 419 obr. 31 jedn. ewid. Nowa Huta przy ul. Drożyskiej i ul. Plażowej  

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 (t.j. Dz. U. Woj. Mał. z 2019 

r.  poz. 5480, ze zm.) i Uchwały nr IV/80/2019 Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta z dnia 28 stycznia 2019 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-02-6.6733.212.2021.MKD, Zarząd Dzielnicy XVIII Nowa Huta uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Opiniuje się pozytywnie ustalenie lokalizacji inwestycji dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: 

„Budowa boiska sportowego do piłki nożnej z piłkochwytami o wys. 6m i ogrodzeniem max do 6 m, 

widownią na max 100 osób, budowa budynku zaplecza szatniowo-socjalnego z instalacjami 

wewnętrznymi: wod-kan, gaz, co elektrycznymi z fotowoltaiką, went. mech,   klimatyzacją, budowa 

placu o nawierzchni bezpiecznej z zewnętrznymi urządzeniami sprawnościowymi, budowa, 

przebudowa i rozbudowa infrastruktury drogowej (budowa placu manewrowego z miejscami 

postojowymi /max 35 stanowisk/, chodników, dojść; przebudowa, rozbudowa i budowa odcinka ul. 

Plażowej z rozbudową, budową, i przebudową skrzyżowania ul. Drożyska z ul. Plażową), budowa 

infrastruktury technicznej: wewnętrznej instalacji elektrycznej z masztami oświetleniowymi o wys. Max 

14m (6 sztuk), oświetlenia i monitoringu terenu, wewnętrznej kanalizacji deszczowej (drenaż, retencja, 

odwodnienie ul. Plażowej) ze zbiornikiem szczelnym na wody opadowe okresowo wybieralnym, 

wewnętrznej instalacji gazu, wewnętrznej kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa i rozbudowa 

napowietrznej sieci elektroenergetycznej SN (budowa nowych stanowisk słupowych z budową sieci 

energetycznej kablowej), budowa kanału technologicznego, przebudowa i budowa istniejącej 

napowietrznej sieci teletechnicznej (wymiana słupów na wyższe, przełożenie kabli) na działkach nr 77, 

76/4, 412/2, 419 obr. 31 jedn. ewid. Nowa Huta przy ul. Drożyskiej i ul. Plażowej  w Krakowie.” 

 

  § 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                

                                                                                                            Przewodniczący                                                                                                        

      Rady i Zarządu   

                                                                                                  Dzielnicy XVIII Nowa Huta 

                                                                                                    

 

     Stanisław Moryc 



 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie: 

Projektowane boisko z pełnym zapleczem sportowym, miejscami parkingowymi oraz przebudowaną 

infrastrukturą techniczną i drogową będzie nowoczesnym obiektem sportowym. 


