
 

 

 

UCHWAŁA nr 770/18 

Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta 

z dnia 9 lipca 2018 roku 
 

w sprawie opinii do ULI CP dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa stacji pomiarowej 

gazu w związku z realizacją  przyłączenia do sieci przemysłowej urządzeń i instalacji gazowych 

znajdujących się w obiekcie TAMEH POLSKA sp. z.o.o. Zakład Wytwarzania Kraków wraz z 

infrastrukturą techniczną na działce nr 1/626 obr. 20 Nowa Huta w Krakowie przy ul. 

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 z późn. zm.) 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-

02.1.6733.212.2018.WKA, Zarząd Dzielnicy XVIII Nowa Huta uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Opiniuje się pozytywnie wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla 

zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa stacji pomiarowej gazu w związku z realizacją  

przyłączenia do sieci przemysłowej urządzeń i instalacji gazowych znajdujących się w obiekcie 

TAMEH POLSKA sp. z.o.o. Zakład Wytwarzania Kraków wraz z infrastrukturą techniczną w 

tym: odcinkami gazociągów wysokiego ciśnienia DN250 i DN200 wraz z zespołami zaporowo 

upustowymi, stacją pomiarową gazu o przepustowości Q=25.000 M3/H, baterią 

filtroseparatorów, utwardzeniem ciągów komunikacyjnych, odcinkami instalacji elektrycznej i 

telemetrycznej od zasilania i sterowania urządzeniami elektrycznymi stacji gazowej oraz 

instalacją telemetrycznej do zasilania i sterowania urządzeniami elektrycznymi stacji gazowej 

oraz instalacją oświetleniową wraz ze słupami oświetleniowymi, na działce nr 1/626 obr. 20 

Nowa Huta w Krakowie przy ul. Igołomskiej w Krakowie”. 

 

§ 2 

 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                                                            

                                                                                       Przewodniczący 

                                                                                        Rady i Zarządu                                                

                                                       Dzielnicy XVIII Nowa Huta 

                               

  

                                                                                      Stanisław Moryc 

 

 

Uzasadnienie: 

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie istniejącej w przedmiotowym terenie 

stacji pomiarowej i redukcyjnej gazu o ciśnieniu roboczym 6 MPa o stację pomiarową gazu oraz 

o stację redukcyjną gazu  wraz z infrastrukturą towarzyszącą na wygrodzonym terenie 

istniejących stacji gazowych.  

 


