
 

UCHWAŁA nr 499/17 

Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta 

z dnia 26 lipca 2017 roku 
 

w sprawie opinii do WZ dla inwestycji pn.: „Budowa stacjonarnego węzła betoniarskiego o 

zdolności produkcyjnej od 350 do 400m3 na dobę, z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą: 

zaplecze socjalne (kontenery socjalno-biurowe), waga samochodowa, parkingi i drogi 

wewnętrzne na działce nr 85/4 obr. 42 Nowa Huta wraz z wjazdem na działkę nr 85/4 od strony 

zachodniej z działki nr 85/5 obr. jw. przy ulicy Igołomskiej 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. Mał. z 2014 r.  poz. 

1854) i Uchwały nr XII/153/15 Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta z dnia 6 lipca 2015 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-02-3.6730.2.528.2017.ŁOK, 

Zarząd Dzielnicy XVIII Nowa Huta uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

 Opiniuje się pozytywnie wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla zamierzenia 

inwestycyjnego pn.: „Budowa stacjonarnego węzła betoniarskiego o zdolności produkcyjnej od 

350 do 400m3 na dobę, z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą: zaplecze socjalne (kontenery 

socjalno-biurowe), waga samochodowa, parkingi i drogi wewnętrzne na działce nr 85/4 obr. 42 

Nowa Huta wraz z wjazdem na działkę nr 85/4 od strony zachodniej z działki nr 85/5 obr. jw. 

przy ulicy Igołomskiej w Krakowie”.   
 

§ 2 

 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący                                                              

                                                                                                Rady i Zarządu 

                                                                                       Dzielnicy XVIII Nowa Huta 

 

 

                                                                                               Stanisław Moryc 

                                          

 

 

Uzasadnienie: 

Ze względu na rodzaj inwestycji – obiekty i urządzenia przemysłowe, zlokalizowane na terenie 

dawnej HTS, nie określa się parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu. Przedmiotowy teren nie znajduje się poza obszarami wpisanymi do 

rejestru zabytków odrębnymi decyzjami Konserwatora Zabytków  oraz nie znajduje się w obrębie 

parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych.  


