
                                                                                                                                      

Uchwała Nr XV/134/2012
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 23 lutego 2012r.

W sprawie:  wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu
                     Pismo: AGS-02.6871.4.1.20212.MJ

Na  podstawie  §  4  pkt.  5  lit.  ł  Statutu  Dzielnicy  XVII  stanowiącego  załącznik  nr  17  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, zm.:  
uchwała Nr CV/1060/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 marca 2006 r. oraz Nr CX/1107/06 z dnia 24 maja 2006 r.)  
Rada Dzielnicy XVII postanawia:

§ 1.
Zaopiniować  pozytywnie  zawarcie  kolejnej  umowy  najmu  części  budynku  szkoły

tj.  121 m2, powierzchni dachu oraz pomieszczenia na II  piętrze budynku o powierzchni 12 m2,
z przeznaczeniem na stację bazową PTC S.A.-BTS 51315. Nieruchomość oznaczona jako działka 
nr  317 obr  10  jednostka  ewidencyjna  Nowa Huta  stanowi  własność  Gminy Miejskiej  Kraków
w  trwałym  zarządzie  Gimnazjum  44  im.  Bohaterów  Poległych  w  Krzesławicach  z  siedzibą
os. Na Stoku 34

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



                                                                                                                                   

Uchwała Nr XV/135/2012
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 23 lutego 2012r.

W sprawie:  ustalenie  warunków  zabudowy dla  inwestycji  pn.  Budowa  budynku  mieszkalnego 
wielorodzinnego z częścią usługowo – handlową, budowa dróg wewnętrznych, miejsc postojowych, 
dojść do budynku na działkach nr 256/5, 256/6, 256/7 obr.2 Nowa Huta, przy ul. Zakładowej w 
Krakowie”
Pismo: AU-02.6730.2.2638.2011.MKA

Na  podstawie  §  4  pkt.  5  lit.  j  Statutu  Dzielnicy  XVII  stanowiącego  załącznik  nr  17  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, zm.:  
uchwała Nr CV/1060/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 marca 2006 r. oraz Nr CX/1107/06 z dnia 24 maja 2006 r.)  
Rada Dzielnicy XVII postanawia:

§ 1.
Zaopiniować  pozytywnie  ustalenie  warunków  zabudowy  dla  inwestycji  pn.  Budowa 

budynku  mieszkalnego  wielorodzinnego  z  częścią  usługowo  –  handlową,  budowa  dróg 
wewnętrznych, miejsc postojowych, dojść do budynku na działkach nr 256/5, 256/6, 256/7 obr.2 
Nowa Huta,  przy ul. Zakładowej w Krakowie”

§ 2.
Warunkiem pozytywnej opinii zawartej w § 1. jest uwzględnienie przebiegu projektowanej 

trasy S-7.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



                                                                                                         

Uchwała Nr XV/136/2012
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 23 lutego 2012r.

W sprawie: podziału środków z rezerwy celowej na zadania priorytetowe w roku 2012            
  

              Na podstawie § 5 ust. 1 oraz ust. 5 Statutu Dzielnicy XVII stanowiącego załącznik nr 17 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, zm.:  
uchwała Nr CV/1060/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 marca 2006 r. oraz Nr CX/1107/06z dnia 24 maja 2006 r.)  
Rada Dzielnicy XVII postanawia:

§ 1.

Środki z rezerwy celowej przyznać na następujące zadanie:

1/ Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza
a) wniosek nr 61 - MDK Fort 49 – zakup sprzętu     6.000,-

2/ Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
a) wniosek nr 62 - Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta – organizacja pikniku
                                                                   „Zesławice – Nowa Huta w pigułce”     4.000,-
b) wniosek nr 63 - Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta – dofinansowanie wyjazdu
                                                               dzieci z Ośrodka Kultury na Plener Malarski     3.000,-

2. Rezerwa celowa wynosi:                  42.200 zł

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

                                                                                                                       



Uchwała Nr XV/137/2012
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 23 lutego 2012r.

W sprawie: opinii dla ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa dwóch budynków 
mieszkalnych  wielorodzinnych  z  garażami  podziemnymi,  miejscami  postojowymi,  drogami 
wewnętrznymi, chodnikami dla pieszych na dz. nr 235, 236, 237, 238, 599/1, 599/2, 600 obr. 10 
Nowa Huta, wraz z przebudową i budową drogi dojazdowej, chodnika dla pieszych i parkingów na 
dz.  nr  241/22,  obr.  j.  w.,  wjazdem  na  ul.  Architektów  na  dz.  nr  590/1,  241/22  obr.  j.w.  i  z 
infrastrukturą  techniczną  obejmującą  budowę  przyłącza  cieplnego,   gazowego,  kanalizacji 
opadowej oraz  przyłącza i sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, elektrycznej i stacji trafo na 
dz. Nr 235, 236, 237, 238, 599/1, 599/2, 600, 241/22, 240, 241/23, 252/3, 234/15, 252/7, 598 obr.  
j.w. przy ul. Architektów w Krakowie”
Pismo: AU-02-3.AEN.7331-1754/10 z dnia 2 lutego 2012r.

Na  podstawie  §  4  pkt.  5  lit.  j  Statutu  Dzielnicy  XVII  stanowiącego  załącznik  nr  17  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, zm.:  
uchwała Nr CV/1060/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 marca 2006 r. oraz Nr CX/1107/06 z dnia 24 maja 2006 r.)  
Rada Dzielnicy XVII postanawia:

§ 1.
Zaopiniować negatywnie ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa dwóch 

budynków  mieszkalnych  wielorodzinnych  z  garażami  podziemnymi,  miejscami  postojowymi, 
drogami wewnętrznymi, chodnikami dla pieszych na dz. nr 235, 236, 237, 238, 599/1, 599/2, 600 
obr.  10  Nowa Huta,  wraz  z  przebudową i  budową drogi  dojazdowej,  chodnika  dla  pieszych  i  
parkingów na dz. nr 241/22, obr. j. w., wjazdem na ul. Architektów na dz. nr 590/1, 241/22 obr. j.w. 
i  z   infrastrukturą  techniczną  obejmującą  budowę przyłącza  cieplnego,   gazowego,  kanalizacji 
opadowej oraz  przyłącza i sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, elektrycznej i stacji trafo na 
dz. Nr 235, 236, 237, 238, 599/1, 599/2, 600, 241/22, 240, 241/23, 252/3, 234/15, 252/7, 598 obr.  
j.w. przy ul. Architektów w Krakowie”

§ 2.
Traci moc Uchwała XII/117/2011 Rady Dzielnicy XVII „Wzgórza Krzesławickie” z dnia 24 

listopada 2011r. w sprawie opinii dla ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa 
dwóch  budynków  mieszkalnych  wielorodzinnych  z  garażami  podziemnymi,  miejscami 
postojowymi,  drogami  wewnętrznymi,  chodnikami  dla  pieszych  na  dz.  nr  235,  236,  237,  238, 
599/1, 599/2, 600 obr. 10 Nowa Huta, wraz z przebudową i budową drogi dojazdowej na dz. nr 
241/22, obr. j. w., wjazdem na ul. Architektów na dz. nr 590/1, 241/22 obr. j.w. i z  infrastrukturą 
techniczną  obejmującą  budowę  przyłącza  cieplnego,   gazowego,  kanalizacji  opadowej  oraz 
przyłącza i sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, elektrycznej i stacji trafo na dz. nr 235, 236, 
237,  238,  599/1,  599/2,  600,  241/22,  240,  241/23,  252/3,  234/15  obr.  j.w.  przy  
ul. Architektów”

§ 3.
Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uzasadnienie do 
Uchwały Nr XV/137/2012
Rady Dzielnicy XVII
Wzgórza Krzesławickie

     z dnia 23 lutego 2012r.

Powodem negatywnej opinii  Rady Dzielnicy XVII „Wzgórza Krzesławickie” w sprawie 
ustalenia WZ dla inwestycji budowy  dwóch (trzech) budynków mieszkalnych wielorodzinnych z 
garażami  podziemnymi,  miejscami  postojowymi,  drogami  wewnętrznymi,  chodnikami  dla 
pieszych na dz. nr 235, 236, 237, 238, 599/1, 599/2, 600 obr. 10 Nowa Huta, wraz z przebudową i 
budową drogi dojazdowej, chodnika dla pieszych i parkingów na dz. nr 241/22, obr. j. w., wjazdem 
na ul.  Architektów na dz.  nr 590/1,  241/22 obr.  j.w. i  z   infrastrukturą techniczną obejmującą 
budowę  przyłącza  cieplnego,   gazowego,  kanalizacji  opadowej  oraz   przyłącza  i  sieci 
wodociągowej,  kanalizacji  sanitarnej,  elektrycznej  i  stacji  trafo  na  dz.  Nr  235,  236,  237,  238, 
599/1, 599/2, 600, 241/22, 240, 241/23, 252/3, 234/15, 252/7, 598 obr. j.w. przy ul. Architektów” 
jest :

1) wysoka  intensywność  zabudowy  ,  bloki  nr  14a,  15a,  17d  os.  Na  Wzgórzach  będące 
w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji posiadają zabudowę 4 kondygnacyjną

2) mieszkańcy bl. 14a, 15a os. Na Wzgórzach wyrażają stanowczy protest przeciwko budowie 
drogi  dojazdowej  obsługującej  planowaną  inwestycję  –  proponując  jej  obsługę  poprzez 
budowę drogi KDD łączącej ul. Niebyłą z ulicą Architektów proponowanej w założeniach 
obsługi  komunikacyjnej  projektu  Miejscowego  Planu  Zagospodarowania  Przestrzennego 
obszaru „Kantorowicka - Niebyła”

3) planowana droga dojazdowa w okolicy bloku nr 15a os. Na Wzgórzach będzie przebiegała 
w bardzo bliskiej odległości od okien budynku, a wysokość jej posadowienia przebiegać 
będzie na wysokości okien parteru

4) brak niezbędnej ilości miejsc postojowych dla obsługi nowej inwestycji
5) brak rekompensaty za utracone miejsca parkingowe w ilości 40 szt.



                                                                                                                    
Uchwała Nr XV/138/2012

Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie
z dnia 23 lutego 2012r.

W sprawie: opinii dla ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa trzech budynków 
mieszkalnych  wielorodzinnych  z  garażami  podziemnymi,  miejscami  postojowymi,  drogami 
wewnętrznymi, chodnikami dla pieszych na dz. nr 235, 236, 237, 238, 599/1, 599/2, 600 obr. 10 
Nowa Huta, wraz z przebudową i budową drogi dojazdowej, chodnika dla pieszych i parkingów na 
dz.  nr  241/22,  obr.  j.  w.,  wjazdem  na  ul.  Architektów  na  dz.  nr  590/1,  241/22  obr.  j.w.  i  z 
infrastrukturą  techniczną  obejmującą  budowę  przyłącza  cieplnego,   gazowego,  kanalizacji 
opadowej oraz  przyłącza i sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, elektrycznej i stacji trafo na 
dz. Nr 235, 236, 237, 238, 599/1, 599/2, 600, 241/22, 240, 241/23, 252/3, 234/15, 252/7, 598 obr.  
j.w. przy ul. Architektów w Krakowie”
Pismo: AU-02-3.AEN.7331-1673/10 z dnia  31 stycznia 2012r.

Na  podstawie  §  4  pkt.  5  lit.  j  Statutu  Dzielnicy  XVII  stanowiącego  załącznik  nr  17  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, zm.:  
uchwała Nr CV/1060/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 marca 2006 r. oraz Nr CX/1107/06 z dnia 24 maja 2006 r.) 
Rada Dzielnicy XVII postanawia:

§ 1.
Zaopiniować negatywnie ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa trzech 

budynków  mieszkalnych  wielorodzinnych  z  garażami  podziemnymi,  miejscami  postojowymi, 
drogami wewnętrznymi, chodnikami dla pieszych na dz. nr 235, 236, 237, 238, 599/1, 599/2, 600 
obr.  10  Nowa Huta,  wraz  z  przebudową i  budową drogi  dojazdowej,  chodnika  dla  pieszych  i  
parkingów na dz. nr 241/22, obr. j. w., wjazdem na ul. Architektów na dz. nr 590/1, 241/22 obr. j.w. 
i  z   infrastrukturą  techniczną  obejmującą  budowę przyłącza  cieplnego,   gazowego,  kanalizacji 
opadowej oraz  przyłącza i sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, elektrycznej i stacji trafo na 
dz. Nr 235, 236, 237, 238, 599/1, 599/2, 600, 241/22, 240, 241/23, 252/3, 234/15, 252/7, 598 obr.  
j.w. przy ul. Architektów w Krakowie”

§ 2.
Traci moc Uchwała Nr XII/118/2011 Rady Dzielnicy XVII „Wzgórza Krzesławickie” z dnia 

24 listopada 2011r. w sprawie opinii dla ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa 
trzech  budynków  mieszkalnych  wielorodzinnych  z  garażami  podziemnymi,  miejscami 
postojowymi,  drogami  wewnętrznymi,  chodnikami  dla  pieszych  na  dz.  nr  235,  236,  237,  238, 
599/1, 599/2, 600 obr. 10 Nowa Huta, wraz z przebudową i budową drogi dojazdowej na dz. nr 
241/22, obr. j. w., wjazdem na ul. Architektów na dz. nr 590/1, 241/22 obr. j.w. i z  infrastrukturą 
techniczną  obejmującą  budowę  przyłącza  cieplnego,   gazowego,  kanalizacji  opadowej  oraz 
przyłącza i sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, elektrycznej i stacji trafo na dz. nr 235, 236, 
237,  238,  599/1,  599/2,  600,  241/22,  240,  241/23,  252/3,  234/15  obr.  j.w.  przy
ul. Architektów”

§ 3.
Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uzasadnienie do 
Uchwały Nr XV/138/2012
Rady Dzielnicy XVII
Wzgórza Krzesławickie

     z dnia 23 lutego 2012r.

Powodem negatywnej opinii  Rady Dzielnicy XVII „Wzgórza Krzesławickie” w sprawie 
ustalenia WZ dla inwestycji budowy  dwóch (trzech) budynków mieszkalnych wielorodzinnych z 
garażami  podziemnymi,  miejscami  postojowymi,  drogami  wewnętrznymi,  chodnikami  dla 
pieszych na dz. nr 235, 236, 237, 238, 599/1, 599/2, 600 obr. 10 Nowa Huta, wraz z przebudową i 
budową drogi dojazdowej, chodnika dla pieszych i parkingów na dz. nr 241/22, obr. j. w., wjazdem 
na ul.  Architektów na dz.  nr 590/1,  241/22 obr.  j.w. i  z   infrastrukturą techniczną obejmującą 
budowę  przyłącza  cieplnego,   gazowego,  kanalizacji  opadowej  oraz   przyłącza  i  sieci 
wodociągowej,  kanalizacji  sanitarnej,  elektrycznej  i  stacji  trafo  na  dz.  Nr  235,  236,  237,  238, 
599/1, 599/2, 600, 241/22, 240, 241/23, 252/3, 234/15, 252/7, 598 obr. j.w. przy ul. Architektów” 
jest :

1) wysoka  intensywność  zabudowy  ,  bloki  nr  14a,  15a,  17d  os.  Na  Wzgórzach  będące 
w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji posiadają zabudowę 4 kondygnacyjną

2) mieszkańcy bl. 14a, 15a os. Na Wzgórzach wyrażają stanowczy protest przeciwko budowie 
drogi  dojazdowej  obsługującej  planowaną  inwestycję  –  proponując  jej  obsługę  poprzez 
budowę drogi KDD łączącej ul. Niebyłą z ulicą Architektów proponowanej w założeniach 
obsługi  komunikacyjnej  projektu  Miejscowego  Planu  Zagospodarowania  Przestrzennego 
obszaru „Kantorowicka - Niebyła”

3) planowana droga dojazdowa w okolicy bloku nr 15a os. Na Wzgórzach będzie przebiegała 
w bardzo bliskiej odległości od okien budynku, a wysokość jej posadowienia przebiegać 
będzie na wysokości okien parteru

4) brak niezbędnej ilości miejsc postojowych dla obsługi nowej inwestycji
      5)   brak rekompensaty za utracone miejsca parkingowe w ilości 40 szt.

 

 

                                                          



                                      

Uchwała Nr XV/139/2012
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 23 lutego 2012r.

W sprawie: korekty podziału środków w ramach zadania powierzonego “Tworzenie, modernizacja 
utrzymanie ogródków jordanowskich (osiedlowych placów zabaw) oraz zieleńców i skwerów wraz 
z małą architekturą” na rok 2012

       

Na podstawie § 6 ust. 1 pkt. 3 i 4 oraz  § 4 pkt. 4 lit  l Statutu Dzielnicy XVII stanowiącego załącznik nr 17 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, 
zm.: uchwała Nr CV/1060/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 marca 2006 r. oraz Nr CX/1107/06 z dnia 24 maja 2006  
r.)  Rada Dzielnicy XVII postanawia:

§ 1.
Dokonać  korekty podziału  środków na  zadaniu  powierzonym “Tworzenie,  modernizacja

i  utrzymanie  ogródków  jordanowskich  (osiedlowych  placów  zabaw)  oraz  zieleńców
i skwerów wraz z małą architekturą” na rok 2012 w kwocie 245.000 zł w sposób następujący:

1. Bieżące utrzymanie ogródków   46.500-,
2. Sprzątanie terenu “Zielony Jar” po imprezach     2.000-,
3. Pielęgnacja zieleni wysokiej i niskiej, wg wskazań Dzielnicy   50.500-,
4. Doposażenie ogródków jordanowskich wg wskazań Dzielnicy 120.000-,
5. Bieżące utrzymanie małej architektury na terenie Dzielnicy (ławki, kosze)   26.000,-

§ 2.
Wnioskuje się do dysponenta środków o wystąpienie do Rady Miasta Krakowa o dokonanie 

przeniesienia  środków  w  wysokości  30  tys  zł  na  zadanie  inwestycyjne  zgodnie  z  ust.  4  §  1 
niniejszej  uchwały  tj.  „Doposażenie  ogródków  jordanowskich  wg  wskazań  Dzielnicy”  oraz
o  wprowadzenie  90  tys  zł  z  rezerwy  środków  inwestycyjnych  również  na  to  zadanie
tj. „Doposażenie ogródków jordanowskich wg wskazań Dzielnicy”

§ 3.
Dysponentem środków jest Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
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