
Uchwała Nr XLI/280/2010
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 25 marca 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 zadanie:

1/ Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 
a) wniosek nr 64 - MDK Fort 49 – przygotowanie stoiska i materiałów do prezentacji
                              Dzielnicy XVII podczas Dnia Otwartego Magistratu         4.000 zł

2/ Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego  
a) wniosek nr 65 - Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta, Klub Dukat – zakup sprzętu
                              dla realizacji programów artystycznych Klubowej Grupy Poetica    2.200 zł

b)wniosek nr 66 - Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta, Klub Dukat -  organizacja
                             obchodów Święta Niepodległości ( Turniej Strzelecki dla młodzieży
                             szkolnej)         1.000 zł

c) wniosek nr 67 - Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta, Klub Aneks – prace
                               remontowe         2.000 zł

d) wniosek nr 68 - Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta – organizacja Koncertu 
                              „Szukam Was”         1.000 zł

e) wniosek nr 69 - Nowohucka Biblioteka Publiczna Filia Nr 6 – organizacja
                              Konkursu Recytatorskiego „Co słonko widziało”         1.000 zł

2. Rezerwa celowa wynosi:       21.000 zł

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr XLI/281/2010
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 25 marca 2010r.

W sprawie: wniosku o przyznanie tytułu MECENASA KULTURY KRAKOWA w kategorii 
                   Donator

Na podstawie § 4 pkt. 4 lit. k 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
Wnioskuje się o przyznanie tytułu MECENASA KULTURY KRAKOWA w kategorii 

Donator  za  2009  rok  dla  Elektrociepłowni  „Kraków”  (EC  Kraków,  31  –  587  Kraków,  
ul.Ciepłownicza 1) za wkład w realizację cyklu koncertów pn. „Nowa Huta. Dlaczego Nie?!”.

§ 2
Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały

  § 3
                   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uzasadnienie do uchwały 
XLI/281/2010
Rady Dzielnicy XVII
Wzgórza Krzesławickie
z dnia 25 marca 2010r.

Tytuł Mecenasa Kultury Krakowa w kategorii Donator przyznawany jest za m.in. stałe 
i znaczące współfinansowanie wydarzeń kulturalnych związanych z Krakowem.

Od  wielu  lat  Elektrociepłownia  Kraków  aktywnie  uczestniczy  w  różnego  rodzaju 
projektach kulturalnych adresowanych do mieszkańców Krakowa. Finansowo wspiera m.in. 
realizację największego nowohuckiego projektu kulturalnego „Nowa Huta. Dlaczego Nie?!”, 
organizowanego  przez  Porozumienie  Dzielnic  Nowohuckich  (Dzielnice:  XIV  Czyżyny,  
XVI Bieńczyce, XVII Wzgórza Krzesławickie), Ośrodek Kultury Kraków – Nowa Huta oraz 
Dzielnicę XVIII Nowa Huta. Dzięki temu wsparciu mieszkańcy Krakowa mogli bezpłatnie 
uczestniczyć  w  odbywających  się  w  Nowej  Hucie  wspaniałych  koncertach  z  udziałem 
największych  gwiazd  polskiej  sceny  muzycznej,  które  stały  się  ważnymi  wydarzeniami  
w życiu kulturalnym Krakowa. 

Postawa Elektrociepłowni Kraków jako podmiotu gospodarczego, który od wielu lat 
mocno angażuje się we wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych, zasługuje na najwyższe 
uznanie i stanowić może wzorzec dla innych podmiotów gospodarczych poczuwających się 
do  odpowiedzialności  za  rozwój  środowiska  lokalnego,  w  którym  prowadzą  swoją 
działalność.  



Uchwała Nr XLI/282/2010
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 25 marca 2010r.

W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa budynku magazynu 
                    wraz z przebudową istniejących sieci i przyłączy infrastruktury technicznej na 
                    działkach nr 6/2, 6/5, 6/6, 6/7, 6/10 obręb 20 Nowa Huta oraz budowa  
                    infrastruktury technicznej na działkach nr 8, 6/11 i części działki nr 28 obręb 20 
                    wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Łowińskiego 9 w Krakowie”

          Pismo: AU-02-3.SDU.7331-496/10

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  pozytywnie ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa 

budynku  magazynu  wraz  z  przebudową  istniejących  sieci  i  przyłączy  infrastruktury 
technicznej  na  działkach  nr  6/2,  6/5,  6/6,  6/7,  6/10  obręb  20  Nowa  Huta  oraz  budowa 
infrastruktury  technicznej  na  działkach  nr  8,  6/11  i  części  działki  nr  28  obręb  20 
wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Łowińskiego 9 w Krakowie”

§ 2.
Warunkiem  pozytywnej  opinii  zawartej  w  §  1  jest  zabezpieczenie  w  granicach 

inwestycji  niezbędnych  ilości  miejsc  parkingowych oraz placu manewrowego,  dla obsługi 
obiektu  powstałego  w  ramach  planowanych  inwestycji  z  uwagi  na  małą  szerokość  
ul. Blokowej i Łowińskiego.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



 

Uchwała Nr XLI/283/2010
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 25 marca 2010r.

W sprawie:  wniosków do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
                      obszaru „Wadów – Wegrzynowice”

        

Na podstawie § 4 pkt. 4 lit. g oraz  § 4 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.
Wnioskować  do  Prezydenta  Miasta  Krakowa  o  uwzględnienie  w  projekcie 

miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  „Wadów  –  Węgrzynowice” 
następujących wniosków:

1) Ograniczyć  strefę  techniczną  i  drogę  serwisową  dla  linii  110KV  relacji  Lubocza  – 
Niepołomice do wielkości obowiązujących dla linii 15KV. 

Uzasadnienie: powyższa linia pracuje od jej powstania jako linia 15KV i nigdy nie pracowała 
jako linia 110KV. W roku 2007 Zakład Energetyczny wystąpił do Wydziału Architektury i 
Urbanistyki  o  wydanie  decyzji  Ustalenia  Lokalizacji  Inwestycji  Celu  Publicznego  na  jej 
przebudowę, wobec sprzeciwu mieszkańców powyższy wniosek ULICP został rozpatrzony 
negatywnie. W przypadku zarezerwowania terenu pod budowę linii 110KV relacji Lubocza – 
Niepołomice  wnioskujemy,  że  na  terenie  zabudowanym  os.  Wadów  linia  winna  być 
skablowana.  Skablowanie  linii  winno  być  jednoznacznie  opisane  w  części  opisowej 
miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego „Wadów – Węgrzynowice”  w § 22 
pkt.8. Załącznik graficzny nr 1/1, 1/2, 1/3 do uchwały.

2) Uwzględnić  w  miejscowym  planie  zagospodarowania  przestrzennego  „Wadów  – 
Węgrzynowice” istniejące rowy na terenie os. Wadów:

a) na odcinku ul. Wadowska w kierunku torów kolejowych Batowice-Podłęże, na załączniku 
graficznym nr 2/1 do uchwały, oznaczony kolorem zielonym

b) 3 rowy zaznaczone kolorem zielonym na załączniku graficznym nr 2/2 do uchwały
c) 2 rowy zaznaczone kolorem zielonym na załączniku graficznym nr 2/3 do uchwały
Uzasadnienie: Rada Dzielnicy XVII „Wzgórza Krzesławickie” Uchwałą Nr X/97/2007 z dnia 
27  września  2007r  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru Wadów –Wegrzynowice w § 1 pkt.3 wnosiła o 
zachowanie  i  odtworzenie  istniejących  rowów  melioracyjnych  i  przydrożnych.  Powyższe 
rowy zostały uwzględnione częściowo. Rada Dzielnicy XVII mając na uwadze prawidłowe 
odprowadzenie  wód  opadowych  uwzględnienie  wyżej  wymienionych  rowów  uważa  za 
niezbędne.



3) Wprowadzić  do  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  Wadów  – 
Węgrzynowice  przebieg  nowej  drogi  gminnej  KDW  na  działce  Nr  87/6.  Załącznik 
graficzny nr 3/1 do uchwały.

Uzasadnienie: w roku 1993 Gmina Kraków zakupiła powyższą działkę z przeznaczeniem pod 
budowę ulicy.

4) Rozważyć przesunięcie przebiegu drogi KDZ stanowiącą odgałęzienie od drogi KDGP na 
odcinku  os.  Lubocza  –  Wróżenice,  polegające  na  maksymalnym  przybliżeniu  jej 
przebiegu do torów kolejowych Batowice – Podłęże. Załącznik graficzny nr 4/1, 4/2 do 
uchwały. 

Uzasadnienie:  przesunięcie  przebiegu  drogi  KDZ  spowoduje  lepsze  zagospodarowanie 
wskazanego obszaru

5) Zmienić przeznaczenie terenów rolnych
a) Tereny znajdujące się pomiędzy ul. Wadowską, a projektowaną drogą KDGP przeznaczyć 

pod zabudowę MN-1/MU lub PU. Załącznik graficzny nr 5/1 do uchwały.
b) Zmienić przeznaczenie terenów w rejonie ul. Za Ogrodem w sąsiedztwie terenów MN-1 

MU na tereny o przeznaczeniu MN/MU/ Załącznik  graficzny nr 5/2 do uchwały.
c) Poszerzyć  przeznaczenie  terenów  budowlanych  w  centralnej  części  obszaru  planu  

w sąsiedztwie terenów UP1 i UK. Załącznik graficzny nr 5/3 do uchwały.
Uzasadnienie: do  Rady  Dzielnicy  XVII  „Wzgórza  Krzesławickie”  wpłynęły  wnioski 
mieszkańców wskazujące na przeznaczenie zbyt małych terenów pod rozwój usług i drobnej 
przedsiębiorczości na terenie obszaru miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



                                                                                                                                       

Uchwała Nr XLI/284/2010
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 25 marca 2010r.

w sprawie: przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności merytorycznej i finansowej 
                  Zarządu za rok 2009

Na  podstawie  §  19  ust.  1  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.
Rada Dzielnicy  XVII  „Wzgórza  Krzesławickie”  przyjmuje  sprawozdanie  Zarządu  

z działalności merytorycznej i realizacji planu finansowego wydatków Dzielnicy za rok 2009.

§ 2.
Sprawozdanie Zarządu z działalności merytorycznej i realizacji planu finansowego 

wydatków Dzielnicy za rok 2009 stanowi integralną część uchwały.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr XLI/285/2010
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 25 marca 2010r.

W sprawie: zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os Na Wzgórzach 
                   Pismo: ML-02.MW.714094-59/10

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.714094-59/10
w os. Na Wzgórzach w Krakowie z Panem Erykim P.

§ 2. 
Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uzasadnienie do uchwały 
XLI/285/2010
Rady Dzielnicy XVII
Wzgórza Krzesławickie
z dnia 25 marca 2010r.

Pismem ML-02.MW.714094-59/10 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  Wzgórzach
w Krakowie na następny okres. Komisja Zdrowia i Spraw Mieszkaniowych Rady Dzielnicy 
XVII przeprowadziła rozeznanie w wyniku którego stwierdziła co następuje:
- Pan Eryk  P.  wymieniony w wyżej  wymienionym piśmie  nie  ma  żadnego zadłużenia  

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

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

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

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