
 
  

Uchwała Nr XIII/121/2011
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 15 grudnia 2011r.

W sprawie: naprawy nawierzchni ul. Kocmyrzowskiej na odcinku wiadukty – pętla 
                   tramwajowa

              

Na  podstawie  §  4  pkt.  4  lit  h  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  naprawę  nawierzchni  ulicy 

Kocmyrzowskiej na odcinku od wiaduktów do pętli tramwajowej

§ 2.
Uzasadnienie stanowi integralna część uchwały

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uzasadnienie do uchwały 
XIII/121/2011
Rady Dzielnicy XVII
Wzgórza Krzesławickie
z dnia 15 grudnia 2011r.

Do  Rady  Dzielnicy  XVII  „Wzgórza  Krzesławickie”  wpływają  liczne  interwencje 
mieszkańców bloków os. Na Wzgórzach położonych w bezpośrednim sąsiedztwie 
ul. Kocmyrzowskiej dotyczące stanu nawierzchni, który to stan powoduje nadmierny hałas 
oraz wstrząsy odczuwane w wyżej wymienionych budynkach. 

Nadmieniamy, iż w celu usunięcia nierówności nawierzchnia ulicy kilkukrotnie była 
frezowana i doraźnie łatana, lecz działania te nie przyniosły oczekiwanych efektów.

W związku z przesunięciem terminu realizacji przebudowy ulicy Kocmyrzowskiej na 
odcinku  Bulwarowa  –  Granice  Miasta  nieodzowne  jest  wykonanie  (doraźnego)  remontu 
wyżej wymienionej części ulicy Kocmyrzowskiej.



Uchwała Nr XIII/122/2011
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 15 grudnia 2011r.

W sprawie: realizacji 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 § 4 pkt. 4 lit l oraz § 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.
Wnioskować  do  Zarządu  Infrastruktury  Komunalnej  i  Transportu  o  ogłoszenie 

przetargu na realizację  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 w możliwie najkrótszym terminie, czyli do końca I kwartału 2012 
roku.

§ 2.
Uzasadnienie stanowi integralna część uchwały

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uzasadnienie do uchwały 
XIII/122/2011
Rady Dzielnicy XVII
Wzgórza Krzesławickie
z dnia 15 grudnia 2011r.

Rada  Dzielnicy  XVII  „Wzgórza  Krzesławickie”  Uchwałą  Nr  XII/113/2011  z  dnia
24 listopada 2011r. ustaliła zakres rzeczowy zadania pn. „Dobudowa i remont oświetlenia na 
terenie  Dzielnicy XVII” w roku 2012, co umożliwia rozpoczęcie  przygotowania procedur 
przetargowych bez zbędnej  zwłoki.  Jak wynika z doświadczenia rozstrzyganie przetargów
w miesiącu maj/czerwiec i rozpoczynanie realizacji zadania w połowie roku skutkuje tym, że 
już końcowa realizacja, po uwzględnieniu stosownym pozwoleń administracyjnych, odbywa 
się  na  przełomie  miesiąca  listopada/grudnia,  co  wpływa  na  jakość  wykonywanych  prac. 
Efektem takiej polityki było nie wykonanie prac w ramach  zadania powierzonego Dzielnicy 
XVII  pn.„Dobudowa  i  remont  oświetlenia  na  terenie  Dzielnicy  XVII”  w  roku  2011.



Uchwała Nr XIII/123/2011
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 15 grudnia 2011r.

W sprawie: zmian w marszrutyzacji komunikacji miejskiej na terenie Dzielnicy XVII

              

Na podstawie § 4 pkt. 4 lit h oraz § 4 pkt. 5 lit. c  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.
Wnieść  zdecydowany  protest  przeciw  wprowadzeniu  zmian  w  marszrutyzacji 

komunikacji  miejskiej  na  terenie  Dzielnicy  XVII  wg  wariantów  opracowanych  przez 
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji

§ 2.
Wnieść o zachowanie dotychczasowego układu komunikacyjnego na terenie Dzielnicy 

XVII oraz zachowanie funkcjonujących obecnie ilości linii autobusowych i tramwajowych na 
terenie Dzielnicy XVII.

§ 3.
Uzasadnienie stanowi integralna część uchwały

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uzasadnienie do uchwały 
XIII/123/2011
Rady Dzielnicy XVII
Wzgórza Krzesławickie
z dnia 15 grudnia 2011r.

Po  zapoznaniu  się  z  wariantami  zmian  w  marszrutyzacji  komunikacji  miejskiej 
opracowanej  przez  Stowarzyszenie  Inżynierów  i  Techników  Komunikacji  mieszkańcy 
Dzielnicy XVII protestują przeciw wszelkim zmianom w tym temacie. W tej sprawie Zarząd 
Dzielnicy  XVII  „Wzgórza  Krzesławickie”  wystosował  pismo  nr  Dz-17.030.64.2011 do 
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w dniu 14 listopada 2011r.

Likwidacja linii tramwajowej nr 5 utrudni komunikacje pomiędzy Dzielnicą XVII 
a  np.  Dworcem  Głównym  zwłaszcza  w  kontekście  planowanego  rychłego  uruchomienia 
Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego ( w pobliżu pętli tramwajowej Na Wzgórzach). 
             Zwracamy także uwagę na zbyt mała częstotliwość kursowania linii autobusowych nr 
122 i 110 obsługujących zwiększającą się ilość mieszkańców Dzielnicy XVII gdzie powstaje 
coraz więcej budynków wielorodzinnych. 

Zwracamy także uwagę na stan taboru obsługującego linie autobusowe i tramwajowe 
na  terenie  naszej  Dzielnicy.  Zasadne  jest  zwiększenie  ilości  pojazdów  tzw. 
"niskopodłogowych",  co  zapewne  ułatwi  podróżowanie  komunikacją  miejską  ludziom 
starszymi, niepełnosprawnym  i matkom z małymi dziećmi



Uchwała Nr XIII/124/2011
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 15 grudnia 2011r.

w sprawie: zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku
                  pismo: ML-02.7123.340.2011.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-02.7123.340.2011.BS w os. Na Stoku w 
Krakowie z Panem Jerzym P.

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

nagannym zachowaniu Pana Jerzego P, co było podstawą do wydania opinii zawartej w §1.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr XIII/125/2011
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 15 grudnia 2011r.

w sprawie: zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku
                   pismo: ML-02.7123.358.2011.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-02.7123.358.2011.BS w os. Na Stoku 
w Krakowie z Panią Elżbietą O.

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

o nagannym zachowaniu Pani Elżbiety O., co było podstawą do wydania opinii zawartej w §1

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
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