
                            

Uchwała Nr XXVI/216/2013
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 30 stycznia 2013 r.

w sprawie:  zawarcia  umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os.  Na Stoku zgodnie  
                    z pismem ML-02.7123.408.2012.BS 

Na  podstawie  §  4  pkt.  5  lit.  g   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  wniosek dotyczący ponownego zawarcia  umowy najmu lokalu 

mieszkalnego  wymienionego  w piśmie  ML-02.7123.408.2012.BS w os.  Na  Stoku  w Krakowie
z Państwem Krystyną i Januszem K.

§2.
Do  Rady  Dzielnicy  XVII  Wzgórza  Krzesławickie  nie  wpłynęły  negatywne  opinie

o nagannym zachowaniu Państwa Krystyny i Janusza K. co było podstawą do wydania pozytywnej 
opinii  zawartej  w §1. Ponadto powyższa opinia wydana została na podstawie protokołu z wizji 
przeprowadzonej przez Przedstawicieli Rady Dzielnicy XVII w lokalu zajmowanym przez Państwa 
Krystynę i Janusza K.  

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



 

Uchwała Nr XXVI/217/2013
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 30 stycznia 2013 r.

W sprawie: ewentualnej sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 600 położonej  w obr. 10
                    jednostka ewidencyjna Nowa Huta w os. Na Wzgórzach
                      Pismo: GS-01.6840.4.40.2012.JP

Na  podstawie  §  4  pkt.  5  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.
Zaopiniować pozytywnie ewentualną sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki  nr 600

o  powierzchni  0,0278  ha  położonej  w  obr.  10  jednostka  ewidencyjna  Nowa  Huta
w os. Na Wzgórzach stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków na rzecz właścicieli działek 
przyległych nr 235, 599/1, 599/2, 236, 237, 238 o łącznej powierzchni 0,6682 ha.

§ 2.
1. Warunkiem pozytywnej opinii zawartej w § 1 jest:
      1/ Opinia merytorycznych wydziałów Gminy czy w przyszłości na gruntach będących 
          przedmiotem zbycia nie będzie prowadzona żadna inwestycja gminna.

2. O  planowanym  zbyciu  działki  należy  powiadomić  pisemnie  sąsiadów  w  celu  uniknięcia 
perturbacji prawnych

§ 3.
             Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr XXVI/218/2013
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 30 stycznia 2013 r.

W  sprawie:  podziału  dodatkowych  środków  przeznaczonych  na  przedsięwzięcia  priorytetowe
                      Dzielnicy XVII w roku 2013 
                          Pismo: BR.04.3025.2.2013

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/1107/06 z dnia 24 maja 2006 r.)  
Rada Dzielnicy XVII postanawia:

§ 1.
1.  Dodatkowe  środki  finansowe  w  kwocie  60.000  zł  na  zadania  priorytetowe  Dzielnicy  XVII 
przeznaczyć na następujące zadania:

1/ Dział 801 – Oświata i Wychowanie
a) wniosek nr 63 - Szkoła Podstawowa Nr 129 - wsparcie Konkursu „Drugie życie
                               elektrośmieci” realizowanego przez szkołę 2.000,-

2/ Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza
a) wniosek nr 64 - MDK Fort 49 – transport więźniów do sprzątania terenu Fortu

                          w roku 2013 6.000,-
b) wniosek nr 65 - MDK Fort 49 – dofinansowanie imprez kulturalnych realizowanych

                                                    na terenie Dzielnicy XVII 2.000,-

3/ Dział 900 - Gospodarka Komunalna
a) wniosek nr 66 - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu – remont rowów
                              melioracyjnych na terenie Dzielnicy XVII 14.000,-
b) wniosek nr 67- Zarząd Infrastruktury Sportowej – remont obiektów Klubu
                              Sportowego „Grębałowianka” 17.000 

4/ Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
a) wniosek nr 68 - Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta – organizacja imprez

                          kulturalnych na terenie Dzielnicy XVII 4.000,-
b) wniosek nr 69 - Nowohucka Biblioteka Publiczna – zakup serwera dla biblioteki

                          zadanie realizowane z innymi Dzielnicami nowohuckimi) 4.000,-
c) wniosek nr 70 - Nowohuckie Centrum Kultury – dofinansowanie Zespołu Pieśni

                          i Tańca „Nowa Huta” 5.000,-

2. Rezerwa celowa           zwiększona do kwoty   53.000,-

§ 2. 
                  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



 
Uchwała Nr XXVI/219/2013

Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie
z dnia 30 stycznia 2013 r.

W sprawie: opinii i wniosków do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
                    Przestrzennego Miasta Krakowa
                      

Na podstawie § 4 pkt. 4 lit. g  oraz pkt. 5 lit.  a 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  projekt  zmiany  Studium  Uwarunkowań  i  Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa z następującymi uwagami:
I. Zmienić przeznaczenie terenów MN kosztem zmniejszenia terenów ZN:

I-1  Zmienić  przeznaczenie  terenu w obrębie  ul.  G.  Morcinka  i  Kantorowickiej  z  terenu ZN
      na tereny MN,
I-2 Ograniczyć tereny zieleni urządzonej ZU (przedpole Fortu Krzesławice) i  przeznaczyć na
       tereny MN (obecnie powyższe tereny są terenami zieleni nieurządzonej),
I-3 Zmienić przeznaczenie terenów w rejonie osiedla Grębałów – Lubocza, z terenów zieleni
       nieurządzonej ZN pod budownictwo MN,
I-4  Zmienić  przeznaczenie  terenów  w  rejonie  os.  Łuczanowice  z  zieleni  nieurządzonej  ZN
       na tereny pod budownictwo jednorodzinne MN
I-5  Zmienić  przeznaczenie  terenów w osiedlu  Łuczanowice  z  zieleni  nieurządzonej  ZN pod
       budownictwo jednorodzinne MN,
I-6  Zmienić  przeznaczenie  terenów  w  os.  Łuczanowice  z  zieleni  nieurządzonej  ZN  na
       budownictwo jednorodzinne MN, 
I-7  Zmienić  przeznaczenie  terenów  w  osiedlu  Wadów  z  zieleni  nieurządzonej  ZN  pod
       budownictwo jednorodzinne MN,
I-8  Zmienić przeznaczenie terenów w osiedlu Lubocza – Wadów z zieleni nieurządzonej ZN pod
       budownictwo jednorodzinne MN
I-9 Zmienić przeznaczenie terenów w os. Łuczanowice w rejonie ul. Braci Polskich i Kalwińskiej
      z zielni nieurządzonej ZN pod budownictwo jednorodzinne MN 

II.Oznaczyć i rozszerzyć istniejące tereny przemysłu i usług PU przy ul. Łuczanowickiej w osiedlu
   Lubocza obecnie teren ten jest  wykorzystywany jako przemysłowy – działają 4 firmy, które
   z posiadanych wiadomości, chcą rozszerzyć działalność produkcyjną i są właścicielami terenu
     wokół swoich firm.

§ 2.
Powyższe propozycje powstały w oparciu o wnioski mieszkańców Dzielnicy XVII, wprowadzają 
ład urbanistyczny oraz będą służyć rozwojowi Dzielnicy XVII.
Tereny proponowane do zmiany przeznaczenia  posiadają  uzbrojenie takie  jak:  gaz,  woda,  sieci 
kanalizacyjne, energie elektryczną oraz infrastrukturę drogową

§ 3.
             Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



 
 

Uchwała Nr XXVI/220/2013
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 30 stycznia 2013 r.

W sprawie: korekty podziału środków w ramach zadania powierzonego „Tworzenie, modernizacja
            i  utrzymanie ogródków jordanowskich (osiedlowych placów zabaw) oraz zieleńców
                    i skwerów wraz z małą architekturą” na rok 2013

Na podstawie § 6 ust. 1 pkt. 3 i 4 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 2013 w kwocie 206.247 zł w sposób następujący:

1. Bieżące utrzymanie ogródków   46.500-,
2. Sprzątanie terenów zielonych po imprezach     1.500-,
3. Pielęgnacja zieleni wysokiej i niskiej, wg wskazań Dzielnicy   68.247-,
4. Doposażenie ogródków jordanowskich wg wskazań Dzielnicy   80.000-,
5. Bieżące utrzymanie małej architektury na terenie Dzielnicy (ławki, kosze)   10.000,-

§ 2.
Dysponentem środków jest Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr XXVI/221/2013
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 30 stycznia 2013 r.

W  sprawie:  korekty  podziału  środków  na  zadaniu  powierzonym  „Prace  remontowe  dróg,
                       chodników i oświetlenia” w roku 2013 

           
Na podstawie § 4 pkt. 4 lit. l oraz § 6 ust. 1 pkt. 2 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  finansowych  w  kwocie  1.238.900  zł  na  zadaniu 

powierzonym  pn.„Prace  remontowe  dróg,  chodników  i  oświetlenia”  na  rok  2013 w  sposób 
następujący:

1. Budowa drogi dojazdowej i miejsc postojowych w os. Na Stoku
w rejonie bloków 35 – 41 228.000 zł

2. Wykonanie oświetlenia ul. Gustawa Morcinka 340.000 zł
3. Dobudowa i remont oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII   80.000 zł 
4. Prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia wg wskazań Dzielnicy 584.400 zł
5. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy miejsc postojowych

w ul. Architektów    5.000 zł
6. Uregulowanie stanu prawnego ul. Stary Gościniec    1.500 zł

§ 2.
Dysponentem środków jest Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu 

   
§ 3. 

Rada  Dzielnicy  XVII  wnioskuje  o  ogłoszenie  przetargu  na  zadania  „Budowa  drogi 
dojazdowej i miejsc postojowych w os. Na Stoku w rejonie bloków 35 – 41” w cyklu 2 letnim oraz 
„Wykonanie oświetlenia ul. Gustawa Morcinka” w roku 2013.

§ 4. 
Środki  brakujące  po  przetargach  Rada  Dzielnicy  XVII  zabezpieczy w  ramach  środków 

finansowych z zadania „Prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia wg wskazań Dzielnicy” 
zarówno w roku 2013 jak i w roku 2014.

§ 5.
Wnioskować  do  Prezydenta  Miasta  Krakowa  o  przesunięcie  środków  w  wysokości 

104.000zł  z  zadań inwestycyjnych na  prace bieżące.  Uzasadnieniem tego wniosku jest  fakt,  że
w roku 2013 środki przeznaczone na prace inwestycyjne stanowią 52,7 % środków oddanych do 
dyspozycji Dzielnicy XVII w ramach zadania powierzonego „Prace remontowe dróg, chodników
 i oświetlenia” w roku 2013. 

§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



        

Uchwała Nr XXVI/222/2013
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 30 stycznia 2013 r.

w  sprawie:  korekty  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Dzielnicy  XVII  Wzgórza  Krzesławickie  
                      w latach 2013 – 2014

Na podstawie § 4 pkt. 4 lit. l  oraz § 6 ust. 1 pkt.  2 i 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/1107/06 z dnia 24 maja 2006 r.)  
Rada Dzielnicy XVII postanawia:

§1.
Wnioskować do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu o wprowadzenie korekty 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Dzielnicy XVII w roku 2013 w sposób następujący:
– Budowa oświetlenia w ul. Gustawa Morcinka                                                340.000 zł

– Budowa drogi dojazdowej i miejsc postojowych w os. Na Stoku
w rejonie bloków 35 – 41                                                                                228.000 zł

– Dobudowa i remont oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII      80.000 zł

– Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy miejsc postojowych
w ul. Architektów        5.000 zł

§2.

Wnioskować  do  Zarządu  Infrastruktury  Komunalnej  i  Transportu o  wprowadzenie
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Dzielnicy XVII w roku 2014 następujący zadań:

– Budowa drogi dojazdowej i miejsc postojowych w os. Na Stoku
w rejonie bloków 35 – 41     520.000 zł

– Budowa miejsc postojowych w ul. Architektów     146.000 zł

– Dobudowa i remont oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII       80.000 zł

– wprowadzić rezygnację z zadania budowa oświetlenia ul. G. Morcinka

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia
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