
UCHWAŁA nr 54/12
Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta

z dnia 19 lipca 2012 roku

w  sprawie  opinii  do  WZ  dla  inwestycji  pn.:  „Zmiana  sposobu  użytkowania  budynku 
zamieszkania zbiorowego z usługami na budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami wraz ze 
zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na lokale mieszkalne – os. Stalowe 16 w 
Krakowie”. 

Na  podstawie  §  4  pkt  5  lit.  j  Statutu  Dzielnicy  XVIII  stanowiącego  załącznik  nr  18  do  uchwały 
nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie organizacji i zakresu działania dzielnic 
(tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 6 listopada 2002 r. Nr 243 poz. 3278, z 
późn.  zm.)  i  Uchwały  nr  XXI/343/12  Rady  Dzielnicy  XVIII  Nowa  Huta  z  dnia  9  lipca  2012  r.  w  sprawie 
upoważnienia Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta do wydawania opinii i występowania z wnioskami zgodnie z § 4 
pkt  4  i  5  Statutu  Dzielnicy  oraz  na  wniosek  Wydziału  Architektury  i  Urbanistyki  UMK,  znak  AU-02-
3.6730.2.1715.2011.JCW, Zarząd Dzielnicy XVIII Nowa Huta uchwala, co następuje:

§ 1

Opiniuje  się  pozytywnie  wniosek  o  ustalenie  warunków  zabudowy  dla  zamierzenia 
inwestycyjnego  pn.:  „Zmiana  sposobu   użytkowania  budynku  zamieszkania  zbiorowego  z 
usługami  na  budynek  mieszkalny  wielorodzinny  z  usługami  wraz  ze  zmianą  sposobu 
użytkowania poddasza nieużytkowego na lokale mieszkalne, przebudową  budynku w zakresie 
konstrukcji stropodachu z dostosowaniem do funkcji mieszkalnej, przebudową elewacji budynku 
w zakresie  otworów okiennych oraz  wykonaniem dodatkowych wejść  do budynku (schodów 
zewnętrznych i pochylni dla niepełnosprawnych),  wykonanie termomodernizacji  oraz budowa 
miejsc parkingowych (ok. 100) wraz z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą na dz. nr 
40/2 i 39/2, obr. 47 Nowa Huta, budowa nowego wjazdu na działkę nr 40/2 z drogi wewnętrznej 
na  działce  nr  39/1,  obr.  47  Nowa Huta  wraz  z  jej  rozbudową  do  wymaganej  szerokości  na 
odcinku długości ok. 50 m, wraz z infrastrukturą techniczną w zakresie przebudowy przyłącza 
wodociągowego  na  dz.  nr  261,  40/2  obr.  47  Nowa  Huta  oraz  przebudowy  przyłącza 
kanalizacyjnego na dz. nr 33/1, 39/1, 40/2 obr. 47 Nowa Huta – os. Stalowe 16 w Krakowie.”   

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                              Przewodniczący
                                                                                Rady i Zarządu
                                                                             Dzielnicy XVIII Nowa Huta

                              
                                                                                             Stanisław Moryc

                                                                   
Uzasadnienie:
W/w zmiana sposobu użytkowania przyczyni się do racjonalnego wykorzystania budynku.  


