
Uchwała Nr XLII/286/2010
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 29 kwietnia 2010r.

W  sprawie:  ustalenia  wstępnej  listy  hierarchicznej  zadania  powierzonego  „Budowa  
                        i przebudowa ulic gminnych wraz z oświetleniem” na rok 2011

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 wstępną listę hierarchiczną zadania „Budowa i przebudowa ulic gminnych wraz 
z oświetleniem” na rok 2011:
1. Dobudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII w roku 2011
2. Budowa miejsc postojowych na os. Na Wzgórzach przy budynku Nr 35 w Krakowie 
3. Budowa parkingu przy ul. Petöfiego  

§ 2.
Rada Dzielnicy XVII „Wzgórza Krzesławickie”  zastrzega sobie możliwość zmiany 

zadań ujętych w § 1 w zależności od tego jakie tematy wejdą do realizacji w roku 2010
 

§ 3.
Ostateczna  lista  zadań  winna  być  zaakceptowana  przez  Radę  Dzielnicy  XVII 

„Wzgórza Krzesławickie”

§ 4. 
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr XLII/287/2010
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 29 kwietnia 2010r.

W sprawie: podziału środków z rezerwy celowej na zadania priorytetowe w roku 2010            

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. Środki z rezerwy celowej przyznać na następujące zadania:

1/Dział 801 – Oświata i Wychowanie
a) wniosek nr 70 - Szkoła Podstawowa Nr 129 – pokrycie kosztów przyłącza 

                          energetycznego do obiektu „ORLIK 2012”         4.400 zł
b) wniosek nr 71 - Szkoła Podstawowa Nr 129 – zakup stolików i krzesełek 

                          uczniowskich do sal lekcyjnych         3.600 zł
c) wniosek nr 72 - Gimnazjum Nr 43- zainstalowanie systemu alarmowego w szkole 2.000 zł
d) wniosek nr 73 - Przedszkole Nr 111 – organizacja i zakup nagród

                          dla uczestników VI Nowohuckiego Przeglądu Twórczości
                          Dzieci Przedszkolnych         1.500 zł

1/ Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 
a) wniosek nr 74 - MDK Fort 49 – dofinansowanie projektu organizacji 
                              Polsko – Niemieckiego spotkania w MDK         1.000 zł

2. Rezerwa celowa wynosi:         8.500 zł

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr XLII/288/2010
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 29 kwietnia 2010r.

W sprawie: zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os Na Stoku 
                   Pismo: ML-02.MW.714094 - 94/10

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.
Pozytywnie  zaopiniować  wniosek  dotyczący  ponownego  zawarcia  umowy  najmu 

lokalu  mieszkalnego  wymienionego  w  piśmie  ML-02.MW.714094-94/10
w os. Na Stoku w Krakowie z Panem Wojciechem R.

§ 2. 
Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uzasadnienie do uchwały 
XLII/288/2010
Rady Dzielnicy XVII
Wzgórza Krzesławickie
z dnia 29 kwietnia 2010r.

Pismem  ML-02.MW.714094  -  94/10 Wydział  Mieszkalnictwa  Urzędu  Miasta 
Krakowa  zwrócił  się  do  Rady  Dzielnicy  XVII  z  prośbą  o  wydanie  opinii  dotyczącej 
ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego na osiedlu Na Stoku
w Krakowie na następny okres. Komisja Zdrowia i Spraw Mieszkaniowych Rady Dzielnicy 
XVII przeprowadziła rozeznanie w wyniku którego stwierdziła co następuje:
- Pan Wojciech R. wymieniony w wyżej wymienionym piśmie nie ma żadnego zadłużenia 

w  stosunku  do  Gminy  Kraków  z  tytułu  zamieszkiwania  lokalu  na  os.  Na  Stoku  
w Krakowie. W tej sprawie uzyskano informację w Biurze Obsługi Mieszkańców Nr 5, 
os. Na Stoku 1,

- z rozeznania przeprowadzonego w miejscu zamieszkania Pana Wojciecha R. nie uzyskano 
żadnych negatywnych opinii o niewłaściwym zachowaniu mieszkańca,

- do Rady Dzielnicy  XVII  również  nie  wpłynęły  żadne  negatywne  opinie  o  nagannym 
zachowaniu Pana Wojciecha R.

Biorąc  powyższe  pod  uwagę  Komisja  Zdrowia  i  Spraw  Mieszkaniowych  Rady 
Dzielnicy XVII zawnioskowała  o ponowne zawarcie  umowy najmu wspomnianego wyżej 
lokalu mieszanego.



Uchwała Nr XLII/289/2010
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 29 kwietnia 2010r.

W sprawie: korekty rozkładu jazdy autobusu linii 182 

                            
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 Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu o następującą 

korektę rozkładu jazdy autobusu linii 182:

1. Zwiększyć częstotliwość kursowania autobusu we wszystkie dni tygodnia.

2. W soboty oraz święta zachować ostatnie kursy odjazdu z Dworca Wschodniego 
po godzinie 2200 jak w dni powszednie.

§ 2.
Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uzasadnienie do uchwały 
XLII/289/2010
Rady Dzielnicy XVII
Wzgórza Krzesławickie
z dnia 29 kwietnia 2010r.

Rada Dzielnicy XVII „Wzgórza Krzesławickie” podjęła uchwałę ze względu na liczne 
interwencję  ze  strony  mieszkańców,  którzy  zwracają  w  nich  uwagę  na  przepełnienie 
autobusu,  na małą częstotliwość kursowania, a także zbyt wczesne zakończenie kursowania 
w soboty oraz niedziele i święta.

Linia  182  stanowi  jedyne  połączenie  części  naszej  dzielnicy  ze  Szpitalem  
im.  Rydygiera  i  centrum naszego  miasta  oraz  umożliwia  dojazd  do  Urzędu  Skarbowego 
Kraków Nowa – Huta i Przychodni Lekarskiej na os. Piastów.

Realizacja  uchwały Rady Dzielnicy XVII pozwoli  na wyeliminowanie wskazanych 
przez mieszkańców uciążliwości



Uchwała Nr XLII/290/2010
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 29 kwietnia 2010r.

W  sprawie:  ewentualnego  zbycia  w  trybie  bezprzetargowym  działek  nr  516/2,  516/9/B1
                     położonych w obrębie 10 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Henryka 
                     Brodatego

           Pismo: GS-01.AR.72241-4-53/02

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  ewentualne  zbycie  w  trybie  bezprzetargowym  działki  

nr 516/2 o powierzchni 51 m2 położonej w obrębie 10 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy 
ul. Henryka Brodatego stanowiącą własność Gminy Miejskiej Kraków na rzecz właścicieli 
działki sąsiedniej nr 518 o powierzchni 354 m2. 

§ 2.
Zaopiniować  negatywnie  ewentualne  zbycie  w  trybie  bezprzetargowym  działki  

nr 516/9/B1 o powierzchni około 60 m2 położonej w obrębie 10 jednostka ewidencyjna Nowa 
Huta przy ul.  Henryka Brodatego stanowiącą własność Gminy Miejskiej Kraków na rzecz 
właścicieli działki sąsiedniej nr 518 o powierzchni 354 m2.

Działkę  powyższą  należy  pozostawić  na  ewentualne  poszerzenie  ul.  Henryka 
Brodatego. 

§ 3.
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/ Zapewnienie niezbędnego dostępu do sieci infrastruktury technicznej przebiegającej 
          przez w/w działkę właścicielom sieci.
2. O planowanym zbyciu działki należy powiadomić pisemnie sąsiadów w celu uniknięcia 

perturbacji prawnych

§ 4.
      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr XLII/291/2010
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 29 kwietnia 2010r.

W  sprawie:  ewentualnego  zbycia  w  trybie  bezprzetargowym  działek  nr  516/3,  516/9/C
                     położonych w obrębie 10 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Henryka 
                     Brodatego

           Pismo: GS-01.AR.72241-4-53/02

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  ewentualne  zbycie  w  trybie  bezprzetargowym  działki  

nr 516/3 o powierzchni 45 m2 położonej w obrębie 10 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy 
ul. Henryka Brodatego stanowiącą własność Gminy Miejskiej Kraków na rzecz właścicieli 
działki sąsiedniej nr 535 o powierzchni 363 m2. 

§ 2.
Zaopiniować  negatywnie  ewentualne  zbycie  w  trybie  bezprzetargowym  działki  

nr 516/9/C o powierzchni około 45 m2 położonej w obrębie 10 jednostka ewidencyjna Nowa 
Huta przy ul.  Henryka Brodatego stanowiącą własność Gminy Miejskiej Kraków na rzecz 
właścicieli działki sąsiedniej nr 535 o powierzchni 363 m2.

Działkę  powyższą  należy  pozostawić  na  ewentualne  poszerzenie  ul.  Henryka 
Brodatego. 

§ 3.
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/ Zapewnienie niezbędnego dostępu do sieci infrastruktury technicznej przebiegającej 
          przez w/w działkę właścicielom sieci.
2. O planowanym zbyciu działki należy powiadomić pisemnie sąsiadów w celu uniknięcia 

perturbacji prawnych

§ 4.
      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr XLII/292/2010
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 29 kwietnia 2010r.

W  sprawie:  ewentualnego  zbycia  w  trybie  bezprzetargowym  działek  nr  516/4,  516/9/D
                     położonych w obrębie 10 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Henryka 
                     Brodatego

           Pismo: GS-01.AR.72241-4-53/02

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  ewentualne  zbycie  w  trybie  bezprzetargowym  działki  

nr 516/4 o powierzchni 35 m2 położonej w obrębie 10 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy 
ul. Henryka Brodatego stanowiącą własność Gminy Miejskiej Kraków na rzecz właścicieli 
działki sąsiedniej nr 534 o powierzchni 388 m2. 

§ 2.
Zaopiniować  negatywnie  ewentualne  zbycie  w  trybie  bezprzetargowym  działki  

nr 516/9/D o powierzchni około 45 m2 położonej w obrębie 10 jednostka ewidencyjna Nowa 
Huta przy ul.  Henryka Brodatego stanowiącą własność Gminy Miejskiej Kraków na rzecz 
właścicieli działki sąsiedniej nr 534 o powierzchni 388 m2.

Działkę  powyższą  należy  pozostawić  na  ewentualne  poszerzenie  ul.  Henryka 
Brodatego. 

§ 3.
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/ Zapewnienie niezbędnego dostępu do sieci infrastruktury technicznej przebiegającej 
          przez w/w działkę właścicielom sieci.
2. O planowanym zbyciu działki należy powiadomić pisemnie sąsiadów w celu uniknięcia 

perturbacji prawnych

§ 4.
      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr XLII/293/2010
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 29 kwietnia 2010r.

W  sprawie:  ewentualnego  zbycia  w  trybie  bezprzetargowym  działek  nr  516/5,  516/9/E
                     położonych w obrębie 10 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Henryka 
                     Brodatego

           Pismo: GS-01.AR.72241-4-53/02

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  ewentualne  zbycie  w  trybie  bezprzetargowym  działki  

nr 516/5 o powierzchni 56 m2 położonej w obrębie 10 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy 
ul. Henryka Brodatego stanowiącą własność Gminy Miejskiej Kraków na rzecz właścicieli 
działki sąsiedniej nr 533 o powierzchni 370 m2. 

§ 2.
Zaopiniować  negatywnie  ewentualne  zbycie  w  trybie  bezprzetargowym  działki  

nr 516/9/E o powierzchni około 40 m2 położonej w obrębie 10 jednostka ewidencyjna Nowa 
Huta przy ul.  Henryka Brodatego stanowiącą własność Gminy Miejskiej Kraków na rzecz 
właścicieli działki sąsiedniej nr 533 o powierzchni 370 m2.

Działkę  powyższą  należy  pozostawić  na  ewentualne  poszerzenie  ul.  Henryka 
Brodatego. 

§ 3.
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/ Zapewnienie niezbędnego dostępu do sieci infrastruktury technicznej przebiegającej 
          przez w/w działkę właścicielom sieci.
2. O planowanym zbyciu działki należy powiadomić pisemnie sąsiadów w celu uniknięcia 

perturbacji prawnych

§ 4.
      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr XLII/294/2010
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 29 kwietnia 2010r.

W  sprawie:  ewentualnego  zbycia  w  trybie  bezprzetargowym  działek  nr  516/6,  516/9/F
                     położonych w obrębie 10 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Henryka 
                     Brodatego

           Pismo: GS-01.AR.72241-4-53/02

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  ewentualne  zbycie  w  trybie  bezprzetargowym  działki  

nr 516/6 o powierzchni 48 m2 położonej w obrębie 10 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy 
ul. Henryka Brodatego stanowiącą własność Gminy Miejskiej Kraków na rzecz właścicieli 
działki sąsiedniej nr 532 o powierzchni 383 m2. 

§ 2.
Zaopiniować  negatywnie  ewentualne  zbycie  w  trybie  bezprzetargowym  działki  

nr 516/9/F o powierzchni około 40 m2 położonej w obrębie 10 jednostka ewidencyjna Nowa 
Huta przy ul.  Henryka Brodatego stanowiącą własność Gminy Miejskiej Kraków na rzecz 
właścicieli działki sąsiedniej nr 532 o powierzchni 383 m2.

Działkę  powyższą  należy  pozostawić  na  ewentualne  poszerzenie  ul.  Henryka 
Brodatego. 

§ 3.
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/ Zapewnienie niezbędnego dostępu do sieci infrastruktury technicznej przebiegającej 
          przez w/w działkę właścicielom sieci.
O  planowanym  zbyciu  działki  należy  powiadomić  pisemnie  sąsiadów  w  celu  uniknięcia 
perturbacji prawnych

§ 4.



      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLII/295/2010
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 29 kwietnia 2010r.

W  sprawie:  ewentualnego  zbycia  w  trybie  bezprzetargowym  działek  nr  516/7,  516/9/G
                     położonych w obrębie 10 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Henryka 
                     Brodatego

           Pismo: GS-01.AR.72241-4-53/02

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  ewentualne  zbycie  w  trybie  bezprzetargowym  działki  

nr 516/7 o powierzchni 52 m2 położonej w obrębie 10 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy 
ul. Henryka Brodatego stanowiącą własność Gminy Miejskiej Kraków na rzecz właścicieli 
działki sąsiedniej nr 531 o powierzchni 395 m2. 

§ 2.
Zaopiniować  negatywnie  ewentualne  zbycie  w  trybie  bezprzetargowym  działki  

nr 516/9/G o powierzchni około 45 m2 położonej w obrębie 10 jednostka ewidencyjna Nowa 
Huta przy ul.  Henryka Brodatego stanowiącą własność Gminy Miejskiej Kraków na rzecz 
właścicieli działki sąsiedniej nr 531 o powierzchni 395 m2.

Działkę  powyższą  należy  pozostawić  na  ewentualne  poszerzenie  ul.  Henryka 
Brodatego. 

§ 3.
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/ Zapewnienie niezbędnego dostępu do sieci infrastruktury technicznej przebiegającej 
          przez w/w działkę właścicielom sieci.
O  planowanym  zbyciu  działki  należy  powiadomić  pisemnie  sąsiadów  w  celu  uniknięcia 
perturbacji prawnych

§ 4.
      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr XLII/296/2010
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 29 kwietnia 2010r.

W sprawie:  ewentualnego  zbycia  w trybie  bezprzetargowym  działki  nr  516/8  położonej  
                     w obrębie 10 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Henryka Brodatego

           Pismo: GS-01.AR.72241-4-53/02

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  ewentualne  zbycie  w  trybie  bezprzetargowym  działki  

nr 516/8 o powierzchni 140 m2 położonej w obrębie 10 jednostka ewidencyjna Nowa Huta 
przy  ul.  Henryka  Brodatego  stanowiącą  własność  Gminy  Miejskiej  Kraków  na  rzecz 
właścicieli działki sąsiedniej nr 530 o powierzchni 354 m2. 

§ 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/ Zapewnienie niezbędnego dostępu do sieci infrastruktury technicznej przebiegającej 
          przez w/w działkę właścicielom sieci.
O  planowanym  zbyciu  działki  należy  powiadomić  pisemnie  sąsiadów  w  celu  uniknięcia 
perturbacji prawnych

§ 3.
      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr XLII/297/2010
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 29 kwietnia 2010r.

W sprawie: zaopiniowania inwestycji pn. „Budowa wodociągu z przyłączami w ul. Darwina”
           Pismo: ZIKiT/S/22290/ID/IPL/17520

Na  podstawie  §  4  pkt.  5  lit.  d  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  inwestycję  pn.  „Budowa  wodociągu  z  przyłączami  

w ul. Darwina” wnioskowaną przez Społeczny Komitet Budowy Wodociągu w ul. Darwina 
w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych. 

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
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