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                         Uchwała Nr XXXVII / 205 /2021 

  Rady Dzielnicy IX 

                  Łagiewniki – Borek Fałęcki 

   z dnia 20.10.2021r.  
 

 w sprawie: warunków zabudowy dla inwestycji pn. . "Budowa zespołu (dwóch) budynków 

usługowych (funkcja handlowa, biurowa i hotelowa) i budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego (z usługami), z garażami podziemnymi wraz z zagospodarowaniem terenu     

i niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową, w tym budowa parkingów naziemnych, 

wewnętrznego układu komunikacyjnego, stacji transformatorowej i linii wewnętrznej SN na 

działkach nr 652/3, 653/1 obr.33 Podgórze, budowa drogi wewnętrznej na części działek nr 

735/4, 738/2, 640, 652/4 obr.33 Podgórze i zjazdu na działkach nr 738/1, 715/1, 693/4, 638/3, 

735/3 obr.33 Podgórze oraz budowa rozwinięcia sieci wodociągowej na części działek            

nr 640,652/5, 654, 655,770, 768 i 769 obr.33 Podgórze przy  ul. Zbrojarzy w Krakowie". 
 
 

Na podstawie §3 pkt. 4 lit. i  uchwały nr XCIX/1503/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 

2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki w 

Krakowie (t. jedn. Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2019r. poz. 5471, ze zm.) w 

odpowiedzi na pismo UMK Wydział Architektury i Urbanistyki  znak: AU-02-

5.6730.2.236.2021.EDA z dnia 24.09.2021r. Rada Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki  uchwala, 

co następuje:    
         

§1 

 

Opiniuje się pozytywnie ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn.  

"Budowa zespołu (dwóch) budynków usługowych (funkcja handlowa, biurowa i hotelowa)      

i budynku mieszkalnego wielorodzinnego (z usługami), z garażami podziemnymi wraz z 

zagospodarowaniem terenu     i niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową, w tym budowa 

parkingów naziemnych, wewnętrznego układu komunikacyjnego, stacji transformatorowej      

i linii wewnętrznej SN na działkach nr 652/3, 653/1 obr.33 Podgórze, budowa drogi 

wewnętrznej na części działek nr 735/4, 738/2, 640, 652/4 obr.33 Podgórze i zjazdu na 

działkach nr 738/1, 715/1, 693/4, 638/3, 735/3 obr.33 Podgórze oraz budowa rozwinięcia sieci 

wodociągowej na części działek nr 640,652/5, 654, 655,770, 768 i 769 obr.33 Podgórze przy  

ul. Zbrojarzy w Krakowie". 

 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
Przewodniczący  

Rady i Zarządu Dzielnicy IX  

Łagiewniki – Borek Fałęcki 

 

Bogusław Gołas 

 

 

 

UZASADNIENIE: 

Uchwałę podjęto zgodnie z kompetencjami statutowymi Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-

Borek Fałęcki. 


