
Uchwała Nr XII/108/2011
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie: zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku
                   pismo: ML-02.7123.291.2011.BS 

Na podstawie  § 4 ust.  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..291.2011.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 opinii 
zawartej w §1.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr XII/109/2011
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie: wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy
                 Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadań inwestycyjnych
                 planowanych przez Radę Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie do realizacji w latach
                 2012 – 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  Prezydenta  Miasta  Krakowa  o  wprowadzenie  do  Wieloletniej 

Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego
pn. „Wykonanie oświetlenia ulicy Gustawa Morcinka” zgodnie z poniższym zestawieniem:
Lata:
- Rok 2012 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę  50.000,-
- Rok 2013 Realizacja zadania (prace budowlane) 175.000,-
- Rok 2014 Realizacja zadania (prace budowlane) 175.000,-
Źródło finansowania - zadania powierzone „Budowa i przebudowa ulic gminnych wraz 
z oświetleniem” oraz „Prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia” 
Jednostka realizująca - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu 

§2.
Wnioskować  do  Prezydenta  Miasta  Krakowa  o  wprowadzenie  do  Wieloletniej 

Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego
pn. „Budowa drogi dojazdowej i miejsc postojowych w os. Na Stoku w rejonie bloków 35 – 
41” zgodnie z poniższym zestawieniem:
Lata:
- Rok 2012 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę

         (zadanie posiada ULICP) 45.000,-
- Rok 2013 Realizacja zadania (prace budowlane) 560.000,-
- Rok 2014 Realizacja zadania (prace budowlane) 571.000,-
Źródło finansowania - zadania powierzone „Budowa i przebudowa ulic gminnych wraz 
z oświetleniem” oraz „Prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia” 
Jednostka realizująca - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu 

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



Uchwała Nr XII/110/2011
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie: zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach
                       pismo: ML-02.7123.281.2011.BS

Na podstawie  § 4 ust.  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-02.7123.281.2011.BS w os. Na Wzgórzach
w Krakowie z Panią Janiną N i Panem i Zbigniewem N.

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

o nagannym zachowaniu Pani Janiny N. i Pana Zbigniewa N., co było podstawą do wydania 
opinii zawartej w §1.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr XII/111/2011
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 24 listopada 2011 r.

w sprawie:  przyznania medali z okazji XX-lecia powstania Dzielnic Miasta Krakowa

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, z 
późn. zm.) Rada Dzielnicy XVII uchwala, co następuje :

§ 1.
Opiniuje  się  pozytywnie  współpracę i  wyraża  się  uznanie dla  niżej  wymienionych 

osób  zasłużonych  dla  rozwoju  samorządności  lokalnej  Dzielnicy  XVII  „Wzgórza 
Krzesławickie”:

1. Stanisław Stroński
2. Tomasz Jędras - Zastępca Kierownika Referatu Rejonowego Oddziału VI Straży Miejskiej 
3. Jerzy Szepaniak – Komendant Komisariatu VII Policji
4. Jadwiga Zięba – Inspektor Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu 
5. Tygodnik Nowohucki „Głos” – Redaktor Naczelny Jan Franczyk

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr XII/112/2011
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 24 listopada 2011r.

W sprawie: korekty podziału środków na zadaniu powierzonym „Budowa i przebudowa ulic 
                   gminnych wraz z oświetleniem” na rok 2012

Na  podstawie  §  6  ust.  1  pkt.  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.
Dokonać korekty Uchwały Nr X/91/2011 z dnia 29 września 2011 w sprawie podziału 

środków na zadaniu powierzonym „Budowa i przebudowa ulic gminnych wraz 
z oświetleniem” na rok 2012 w sposób następujący:

1. Dobudowa i remont oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII       200.000,-

2. Opracowanie dokumentacji projektowej zadania „Wykonanie oświetlenia
ulicy Gustawa Morcinka”         50.000,-

3. Opracowanie dokumentacji projektowej zadania „Budowa drogi dojazdowej
i miejsc postojowych w os. Na Stoku w rejonie bloków 35 – 41”         45.000,-

4. Dofinansowanie zadania „Prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia”         22.000,-

§ 2.
Dysponentem środków jest Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu 

§ 3.
Ulega  zamianie  uchwała  Rady  Dzielnicy  XVII  „Wzgórza  Krzesławickie” 

Nr X/92/2011 z dnia 29 września 2011 w sprawie podziału środków na zadaniu powierzonym 
„Budowa i przebudowa ulic gminnych wraz z oświetleniem” na rok 2012

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr XII/113/2011
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 24 listopada 2011r.

W sprawie: ustalenia zakresu rzeczowego zadania pn. „Dobudowa i remont oświetlenia na
                    terenie Dzielnicy XVII” w ramach zadania powierzonego „Budowa i przebudowa
                    ulic gminnych wraz z oświetleniem” na rok 2012

Na  podstawie  §  6  ust.  1  pkt.  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.
Ustalić  zakres  rzeczowy zadania  „Dobudowa oświetlenia  na  terenie  Dzielnicy”,  w 

formie  listy  rankingowej  realizowanej  w  miarę  posiadanych  środków,  w  ramach  zadania 
powierzonego pn. „Budowa i przebudowa ulic gminnych wraz z oświetleniem” na rok 2012 
w sposób następujący:

1) Wykonanie oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego od ul. Grzegorza z Sanoka do ul. Darwina
2) Wykonanie oświetlenia przystanku tramwajowego Wzgórza Krzesławickie 1
3) Dobudowa oświetlenia sięgacza ul. Kantorowickiej do posesji 103A, 103B, 103C, 103D
4) Dobudowa oświetlenia ul. Stary Gościniec na odcinku od skrzyżowania ul Gerlaha do 

granic miasta
5) Wykonanie oświetlenia ul. Birkuta
6) Ul. Żonkilowa – dobudowa 1 lampy
7) Ul. Lasowisko – dobudowa 5 lamp
8) Skrzyżowanie ulic Łowińskiego i Zakładowej – dobudowa 4 lamp
9) Ul. Za Ogrodem – dobudowa 1 lampy
10) Ul. Jubileuszowa – dobudowa 1 lampy
11) Sięgacz ul. Luborzyckiej od nr 6-8 – dobudowa oświetlenia
12) Ul. Freegiego – dobudowa oświetlenia po wykonaniu sieci przez Zakład Energetyczny
13) Ul. Łuczanowicka – dobudowa 2 lamp z wymianą istniejącej sieci oświetleniowej

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 



Uchwała Nr XII/114/2011
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 24 listopada 2011r.

W sprawie: ustalenia wstępnej listy zakresu rzeczowego zadania pn. „Remont dróg
                   i chodników wg wskazań Dzielnicy” w ramach zadania powierzonego „Prace 
                   remontowe dróg, chodników i oświetlenia” w roku 2012

Na  podstawie  §  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 Rad y Miasta Krakowa z dnia 29 marca 2006 r. oraz Nr CX/1107/06 z  
dnia 24 maja 2006 r.)  Rada Dzielnicy XVII postanawia:

§ 1.
Ustalić wstępną listę zakresu rzeczowego zadania pn. „Remont dróg i chodników wg 

wskazań Dzielnicy” w ramach zadania powierzonego „Prace remontowe dróg, chodników 
i oświetlenia” w roku 2012 w sposób następujący:
- remont  chodnika  przy  pawilonie  os.  Na  Wzgórzach  31  (dofinansowanie  zadania 

priorytetowego)
- remont nawierzchni ul. Poległych w Krzesławicach (kontynuacja z roku 2011)
- remont nawierzchni tłuczniowej ul. Przebindowskiego
- remont nawierzchni tłuczniowej ul. Darwina
- remont chodników w parku Zielony Jar
- remont częściowy ul. Kantorowickiej
- remont nawierzchni ul. Samozwaniec (kontynuacja z roku 2011)
- remont nawierzchni ul. Juliana Przybosia
- remont nawierzchni ul. Zielony Jar
- remont nawietrzni ul. Łuczanowickiej
- remont nawierzchni tłuczniowej ul. Folwarcznej

§ 2.
Szczegółowe zakresy rzeczowe zadania wymienionego w § 1. zostaną uściślone po 

przeglądzie  wiosennym  dróg  i  chodników  na  terenie  Dzielnicy  XVII.  Kolejne  zakresy 
rzeczowe będą ustalane sukcesywnie w trakcie roku 2012.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr XII/115/2011
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 24 listopada 2011r.

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

Na podstawie § 4 ust. 4 lit. h, 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 XII/115/2011
Rady Dzielnicy XVII
Wzgórza Krzesławickie
z dnia 24 listopada 2011r.

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 XII/116/2011
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 24 listopada 2011 r.

w sprawie:  propozycji Statutów Dzielnic Miasta Krakowa

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, z 
późn. Zm.) Rada Dzielnicy XVII uchwala, co następuje :

§ 1.
Opiniuje się pozytywnie wstępną propozycję Statutu Dzielnic Miasta Krakowa pod 

warunkiem wprowadzenia następujących zmian:

- nadania następującego brzmienia  § 5 ust.  3:  „podział  środków finansowych służących 
realizacji  zadań  pomiędzy  poszczególne  Dzielnice  następuje  w  oparciu  o  następujące 
kryteria:

 1/  50% środków dzielone są w równych częściach dla każdej Dzielnicy, 
 2/  25 % środków dzielone są proporcjonalnie do liczby mieszkańców Dzielnicy, 
 3/  25 % środków dzielone są w oparciu o wskaźnik powierzchni Dzielnicy”

- nadania następującego brzemienia § 5 ust. 4: „środki finansowe służące realizacji zadań 
Dzielnica  przeznacza  na  realizację  lub  dofinansowanie  przedsięwzięć  wchodzących  w 
zakres  zadań własnych  miasta  oraz  na  zadania  wykonywane  przez  powiatowe służby, 
inspekcje i straże. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań,  o których mowa w 
ust.  1  pkt.  1-4,  nie  mogą  być  mniejsze  niż  70%  wszystkich  środków  finansowych 
służących realizacji zadań Dzielnicy.” 

 

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uzasadnienie do 
Uchwały Nr XII/116/2011
Rady Dzielnicy XVII
Wzgórza Krzesławickie
z dnia 24 listopada 2011r.

Zaproponowany podział nie do końca uwzględnia takie ważne czynniki, które należało 
by  wziąć  pod  uwagę  jak  na  przykład:  powierzchnie  dróg  gminnych,  głównych  szlaków 
tranzytowych  przebiegających  przez  poszczególne  Dzielnice,  demografię  ludności, 
powierzchnię  boisk  sportowych,  ilość  działających  na  terenie  Dzielnicy  Klubów  przy 
Ośrodkach Kultury oraz  Stowarzyszeń  itp.  Czynników,  które  należałoby uwzględnić  przy 
podziale  środków jest  ogromna liczba,  nie sposób ich wszystkich wziąć pod uwagę. Dwa 
uwzględnione w projekcie (liczba mieszkańców i powierzchnia) są faktycznie najważniejsze, 
ale nie jedyne, dlatego proponuje się podział 50% środków po równo dla każdej z Dzielnic, 
a  po  25%  w  zależności  od  powierzchni  i  liczby  ludności,  bo  w  tym  kontekście  takie 
rozwiązanie należałoby uznać za najbardziej sprawiedliwe.

Równocześnie należy zaznaczyć, że zmiana zapisu § 5 ust. 4 polegająca na zmieszeniu 
do  70%  środków  finansowych,  które  będą  w  dyspozycji  Dzielnicy,  obligatoryjnie 
przeznaczonych  na  realizację  zadań  w  obszarach  dotyczących:  miejskich  obiektów 
edukacyjnych  w  tym  gimnazjów,  szkół  podstawowych  i  przedszkoli,  ogródków 
jordanowskich,  zieleńców  i  skwerów,  miejskiej  infrastruktury  drogowej  w  zakresie 
utrzymania  dróg  gminnych  i  wewnętrznych,  a  także  osiedlowej  i  szkolnej  infrastruktury 
sportowej  i  rekreacyjnej,  pozwoli  realizować  większą  liczbę  ważnych  dla  mieszkańców 
zadań, które nie mieszczą się w wyżej wymienionych obszarach. 
   



Uchwała Nr 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”
Pismo: AU-02-3.AEN.7331-1754/10

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 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”

§ 2.
Traci moc Uchwała Nr II/23/2011 Rady Dzielnicy XVII „Wzgórza Krzesławickie” z dnia 3 
lutego 2011r. w sprawie opinii dla ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa 
dwóch  budynków  mieszkalnych  wielorodzinnych  z  garażami  podziemnymi,  miejscami 
postojowymi, drogami dojazdowymi, chodnikami dla pieszych na dz. nr 235, 236, 237, 238, 
599/1, 599/2, 600 obr. 10 Nowa Huta, wraz z infrastrukturą techniczną obejmującą budowę 
przyłącza cieplnego, przyłącza gazowego, przyłącza kanalizacji  opadowej oraz przyłącza i 
sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, elektrycznej i stacji trafo na dz. nr 235, 236, 237, 
238, 240, 599/1, 599/2, 600, 598, 241/22, 241/23, 252/3, 234/15 obr. j.w., oraz wjazdem na 
dz. nr 597, 598, 241/22, 599/1, 599/2 obr. j.w. w rej. ul. Architektów”

§ 3.
Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uzasadnienie do 
Uchwały Nr XII/117/2011
Rady Dzielnicy XVII
Wzgórza Krzesławickie
z dnia 24 listopada 2011r.

Rada  Dzielnicy  XVII  „Wzgórza  Krzesławickie”  po  zapoznaniu  się  z  propozycją 
przebudowy  drogi  dojazdowej  do  wyżej  wymienionych  inwestycji  stwierdza,  iż  ulegają 
likwidacji  miejsca  postojowe w ilości  około 40 szt.  na  działce  241/22 stanowiące  jedyną 
możliwość parkowania samochodów dla mieszkańców bloków 14a, 15a os. Na Wzgórzach 
oraz obsługi komunikacyjnej Szkoły Podstawowej Nr 129 os. Na Wzgórzach 13a.

Również  proponowana  ilość  miejsc  parkingowych  na  terenie  inwestycji  nie 
zabezpiecza w pełni potrzeb dla przyszłych mieszkańców wyżej wymienionej inwestycji.

W celu uniknięcia konfliktów z mieszkańcami bloków 14a, 15a os. Na Wzgórzach 
oraz  Szkoły Podstawowej  Nr  129,  będących  stronami  w postępowaniu  administracyjnym, 
zasadne jest zaprojektowanie i budowa miejsc postojowych w lokalizacjach ujętych 
w protokole spisanym podczas spotkania w trakcie obrad Komisji Budownictwa 
i Infrastruktury Komunalnej Rady Dzielnicy XVII „Wzgórza Krzesławickie” 
z przedstawicielami Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu oraz Przedsiębiorstwa 
Budowlanego „Start” w dniu 21 listopada 2011r.
Kserokopia protokołu oraz załącznika graficznego stanowi integralną część uzasadnienia.



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”
Pismo: AU-02-3.AEN.7331-1673/10

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 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”

§ 2.
Traci moc Uchwała Nr II/24/2011 Rady Dzielnicy XVII „Wzgórza Krzesławickie” z dnia 3 
lutego 2011r. w sprawie opinii dla ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa 
trzech  budynków  mieszkalnych  wielorodzinnych  z  garażami  podziemnymi,  miejscami 
parkingowymi, drogami dojazdowymi, chodnikami dla pieszych na dz. nr 235, 236, 237, 238, 
599/1, 599/2, 600 obr. 10 Nowa Huta, wraz 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, 240, 599/1, 
599/2, 600, 598, 241/22, 241/23, 252/3, 234/15 obr. j.w., oraz wjazdem na dz. nr 597, 598, 
241/22, 599/1, 599/2 obr. j.w. w rej. ul. Architektów”

§ 3.
Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uzasadnienie do 
Uchwały Nr XII/118/2011
Rady Dzielnicy XVII
Wzgórza Krzesławickie
z dnia 24 listopada 2011r.

Rada  Dzielnicy  XVII  „Wzgórza  Krzesławickie”  po  zapoznaniu  się  z  propozycją 
przebudowy  drogi  dojazdowej  do  wyżej  wymienionych  inwestycji  stwierdza,  iż  ulegają 
likwidacji  miejsca  postojowe w ilości  około 40 szt.  na  działce  241/22 stanowiące  jedyną 
możliwość parkowania samochodów dla mieszkańców bloków 14a, 15a os. Na Wzgórzach 
oraz obsługi komunikacyjnej Szkoły Podstawowej Nr 129 os. Na Wzgórzach 13a.

Również  proponowana  ilość  miejsc  parkingowych  na  terenie  inwestycji  nie 
zabezpiecza w pełni potrzeb dla przyszłych mieszkańców wyżej wymienionej inwestycji.

W celu uniknięcia konfliktów z mieszkańcami bloków 14a, 15a os. Na Wzgórzach 
oraz  Szkoły Podstawowej  Nr  129,  będących  stronami  w postępowaniu  administracyjnym, 
zasadne jest zaprojektowanie i budowa miejsc postojowych w lokalizacjach ujętych 
w protokole spisanym podczas spotkania, w trakcie obrad Komisji Budownictwa 
i Infrastruktury Komunalnej Rady Dzielnicy XVII „Wzgórza Krzesławickie” 
z przedstawicielami Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu oraz Przedsiębiorstwa 
Budowlanego „Start” w dniu 21 listopada 2011r.
Kserokopia protokołu oraz załącznika graficznego stanowi integralną część uzasadnienia.



Uchwała Nr XII/119/2011
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie: objęcia Honorowym Patronatem przez Radę Dzielnicy XVII „Wzgórza
                       Krzesławickie” akcji „Zbieramy zakrętki” dla niepełnosprawnej mieszkanki 
                       Dzielnicy XVII 

Na podstawie  § 4 pkt.  2. lit  b  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
Objąć  Honorowym  Patronatem  akcję  „Zbieramy  Zakrętki”  na  zakup  wózka 

inwalidzkiego  dla  niepełnosprawnej  Agnieszki,  mieszkanki  Dzielnicy  XVII  „Wzgórza 
Krzesławickie”

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr XII/120/2011
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie: protestu przeciwko reorganizacji Młodzieżowego Domu Kultury Fort 49 

Na podstawie   §  4 ust.  5  lit.  e  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
Wyrazić protest  przeciwko zamiarowi reorganizacji  Młodzieżowego Domu Kultury 

Fort 49 „Krzesławice” w Krakowie, polegającemu na likwidacji tej placówki, a w to miejsce 
powołaniu innej niesprawdzonej i wątpliwej formy działania. 

§2
Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uzasadnienie do 
Uchwały Nr XII/120/2011
Rady Dzielnicy XVII
Wzgórza Krzesławickie
z dnia 24 listopada 2011r.

Rozpoczęte  działania,  zmierzające  do  reorganizacji  Młodzieżowego  Domu Kultury 
Fort  49  „Krzesławice”,  jedynej  takiej  placówki  działającej  na  terenie  Dzielnicy  XVII 
„Wzgórza Krzesławickie”,  prowadzą w znacznym stopniu do:
- odebrania ogólnie dostępnej oferty mądrego zagospodarowania czasu wolnego dzieci 

i młodzieży, 
- znacznego  ograniczenia  dostępu  do  zajęć  młodym  ludziom  z  rodzin  niemajętnych, 

wielodzietnych, pozbawionych pracy, 
- pozbawienia uczestników opieki nauczyciela – instruktora, który przygotowany jest nie 

tylko merytorycznie do prowadzenia zajęć, ale także do opieki, wychowania 
i profilaktyki, 

- zaprzepaszczenia osiągnięć polegających na ożywieniu porzuconego fortu i uczynienia 
z niego miejsca tętniącego twórczym życiem.
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