
                                                                                                                                                    

Uchwała Nr XXXVI/305/2013
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 28 listopada 2013r.

w  sprawie:  zawarcia  umowy  najmu  lokalu  mieszkalnego  położonego  przy  ul.  Kantorowickiej 
zgodnie z pismem ML-02.7123.335.2013.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-02.7123.335.2013.BS  przy  ul.  Kantorowickiej  w 
Krakowie z Panem Adamem S.

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

o nagannym zachowaniu Pana Adama S., co było podstawą do wydania pozytywnej opinii zawartej 
w §1. 

Ponadto powyższa opinia wydana została na podstawie protokołu z wizji przeprowadzonej 
przez Przedstawiciela Rady Dzielnicy XVII w lokalu zajmowanym przez Pana Adama S.

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr XXXVI/306/2013
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie: ograniczenia czasu handlu na terenie Gminy Miejskiej Kraków
                       pismo: WR-04.1431.30.6.2013

Na  podstawie  §  4  pkt.  5  lit.  i   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  ograniczenie  czasu  handlu  detalicznego  na  terenie  Gminy 

Miejskiej Kraków w sposób następujący:
- w Wigilię do godz. 1200

- w każdą niedzielę do godz. 1200

§2.
Zaopiniować  negatywnie  ograniczenie  czasu  handlu  detalicznego  na  terenie  Gminy 

Miejskiej Kraków w Wielki Piątek do godz. 1200

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr XXXVI/307/2013
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie: ograniczenia czasu handlu na terenie Gminy Miejskiej Kraków w Wielką Sobotę
                      

Na  podstawie  §  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.
Wnioskować do Rady Miasta Krakowa o ograniczenie czasu handlu detalicznego na terenie 

Gminy Miejskiej Kraków w Wielką Sobotę do godz. 1200 . 

§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr XXXVI/308/2013
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 28 listopada 2013r.

W sprawie: objęcia zimowym utrzymaniem ulic i chodników na terenie Dzielnicy XVII

Na  podstawie  §  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.
Wnioskować do Prezydenta Miasta Krakowa o objęcie zimowym utrzymaniem wszystkich 

ulic i chodników gminnych zlokalizowanych na terenie Dzielnicy XVII „Wzgórza Krzesławickie” 
pozostających zarówno w zarządzie Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu, jak i tych bez 
zarządcy. 

§ 2.
Uzasadnienie stanowi integralną cześć uchwały

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uzasadnienie do 
Uchwały Nr XXXVI/308/2013
Rady Dzielnicy XVII
Wzgórza Krzesławickie

     z dnia 28 listopada 2013r.

Co roku, po mniej  lub bardziej  intensywnych opadach śniegu,  do Rady Dzielnicy XVII 
„Wzgórza  Krzesławickie”  wpływają  liczne  interwencje  mieszkańców  z  prośbą  o  odśnieżenie 
chodników i ulic z terenu Dzielnicy XVII . Mieszkańcy stoją na stanowisku, że oczyszczanie ulic 
po opadach śniegu należy do obowiązków gminy, a wytypowanie nielicznych ulic i chodników do 
odśnieżania w ramach tzw. „Akcji Zima” jest nieporozumieniem. 

Rada Dzielnicy popiera  stanowisko mieszkańców prosząc  równocześnie  o  racjonalizację 
przejazdów sprzętu odśnieżającego.  Dochodzi bowiem do sytuacji,  że sprzęt  prowadzi akcję na 
ulicach już odśnieżonych  o czarnej  nawierzchni,  a  przylegające  ulice  są  pomijane  pomimo,  że 
zalega na ulicach gruba warstwa śniegu, co budzi ogromne wzburzenie wśród mieszkańców. 



Uchwała Nr XXXVI/309/2013
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 28 listopada 2013r.

W sprawie: budowy stanowisk postojowych wzdłuż ul. Architektów na działkach nr 213, 163/8,
                   590/1 obr. 10 jedn. ewidencyjna Nowa Huta
                       pismo: Biura Projektowego APPIA z dnia 18.11.2013r. 

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  projekt  pn.  „Budowa  stanowisk  postojowych  wzdłuż

ul.  Architektów na działkach Nr 213, 163/8 i  590/1 obr.  10 jednostka ewidencyjna Nowa Huta
w Krakowie”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
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