
PROJEKT UCHWAŁY RADY  

ZGŁOSZONY PRZEZ ZARZĄD DZIELNICY 

DRUK NR 164 

Uchwała Nr XXV/…/2020 

Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice 

z dnia 19.11.2020 r. 
 

w sprawie zawarcia umowy najmu części powierzchni dachu budynku Szkoły 

Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 144 z przeznaczeniem na instalację anten 

nadawczych oraz instalację infrastruktury telekomunikacyjnej. 

 

Na podstawie § 3 pkt 4 lit. k uchwały Nr XCIX/1509/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 

12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XV Mistrzejowice 

w Krakowie (t.j. Dz. Urz. Woj. Mał. z 2019 r. poz. 5477) uchwala się, co następuje: 

§1. 

      W związku z pismem Wydziału Skarbu Miasta UMK znak: GS-02.6871.4.16.2014.ID4 

z dnia 16.10.2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu części 

nieruchomości stanowiącej działkę nr 39/1 obręb 2 Nowa Huta pozostającej w trwałym 

zarządzenie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 144 z przeznaczeniem na 

instalację anten nadawczych oraz instalację infrastruktury telekomunikacyjnej (P4), w świetle 

przedłożonej dokumentacji: 

- sprawozdania z pomiarów natężenia pól elektromagnetycznych wykonanych 

w środowisku  

- opinii Wydziału Kształtowania Środowiska UMK 

- opinii Wydziału Planowania Przestrzennego UMK 

- opinii Wydziału Edukacji UMK 

- opinii Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 144 w Krakowie wyrażonej 

w uchwale nr 21/2019/2020 z dnia 15.06.2020 r.  

- opinii Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 144 w Krakowie, 

Rada Dzielnicy XV Mistrzejowice nie wnosi uwag do sprawy.  

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Przewodniczący 

Rady i Zarządu Dzielnicy XV Mistrzejowice 

  

    Marek Hohenauer 

Uzasadnienie: 

 Wynajem części powierzchni dachu budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 144 stanowi kontynuację umowy najmu nr KRA0094_F zawartej w dniu 

06.12.2009 r. z operatorem sieci komórkowej P4 Sp. z o. o.  

 Przedłożone dokumenty, w tym sprawozdanie z pomiarów poziomu natężenia pół 

elektromagnetycznych wykonanych w środowisku, w świetle opinii Wydziału Kształtowa 

Środowiska zostały sporządzone w prawidłowy sposób i są zgodne z posiadaną przez ten 

wydział dokumentacją dot. przedmiotowej stacji bazowej art. 152 ustawy z dnia 27.04.2001 r. 

Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.).  

 Wniosek ww. sprawie uzyskał akceptację Wydziału Edukacji, Wydziału Planowania 

Przestrzennego, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 144 w 

Krakowie.  


