UCHWAŁA Nr LI/381/2014
Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie
z dnia 7 lipca 2014 roku
w sprawie wniosku
i Kanalizacji S. A.

do

Miejskiego

Przedsiębiorstwa

Wodociągów

Na podstawie § 4 pkt 4 lit. h Statutu Dzielnicy XI Podgórze Duchackie stanowiącego
załącznik nr 11 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.) Rada Dzielnicy XI Podgórze Duchackie uchwala, co następuje:
§1
Wnioskuje się do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S. A.
o wpisanie do programu Rozwoju Sieci Osiedlowych (RSO) zadania pn.: „Budowa
kanału sanitarnego D250 wraz z przebudową wodociągu PE 110, gazociągu
średnioprężnego, kabla energetycznego oraz przebudową słupa teletechnicznego
w ul. Łamanej na działkach nr 358/3, 476, 171/15, 171/16, 171/17, 479, 171/9,
171/24, 156/21, 156/26, 156/20, 156/19, 156/27, 171/5, 171/6, 177 obr. 60”.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady i Zarządu
Dzielnicy XI Podgórze Duchackie

Krzysztof Sułowski

Uzasadnienie:
Problemem skanalizowania Piasków od 20 lat zajmowało się Stowarzyszenie
Miłośników Piasków Wielkich. Na wniosek Stowarzyszenia została wydana
ostateczna decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego między innymi
dla kanału sanitarnego w ulicy Łamanej ze spadem w kierunku ulicy Czajna.
Niestety, brak zgody właścicieli działki nr 476 obr.60 Podgórze na ułożenie na ich
działce na długości około 10 metrów, w odległości 50cm od granicy z działką
drogową kabla energetycznego oraz właścicieli działki nr 156/26 obr.60 Podgórze na
wycinkę drzew rosnących przy granicy z działką drogową nr 479 (wycinka niezbędna
do wykonania przekładki gazociągu) uniemożliwił uzyskanie pozwolenia na budowę
kanału sanitarnego na całej długości ulicy Łamanej. . Wszystkie pozostałe zgody na
wejście w teren w celu wykonania prac niezbędnych do realizacji kanału są w

posiadaniu Projektanta działającego w imieniu Stowarzyszenia tj. Firmy Handlowo
Usługowej „EWAM” inż. Krzysztof Syrek. W konsekwencji nie zaprojektowano kanału
na odcinku o długości około 120 metrów i 9 rodzin nie uzyska dostępu do kanalizacji.
Celowym jest więc podjęcie działań w kierunku uzyskania „brakującego” pozwolenia
na budowę kanału , tak aby w jednym terminie wybudować kanał sanitarny na całej
długości ulicy Łamanej ze spadem w kierunku ulicy Obronnej ( pozwolenie na
budowę z dnia 6.12.2013r.) jak i ze spadem w kierunku ulicy Czajna (pozwolenie na
budowę odcinka o długości 60metrów z dnia 16.01.2014r.).Takie działanie jest w
pełni ekonomicznie uzasadnione.
Warto także podkreślić, że Piaski Wielkie są jednym z nielicznych rejonów naszego
miasta, gdzie mamy do czynienia z opóźnieniami w rozwoju i dostępności do
infrastruktury miejskiej, niestety opóźnienia te mają charakter cywilizacyjny.

