
Uchwała Nr XLVIII/335/2010
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 28 października 2010 r.

W  sprawie:  korekty  podziału  środków  w  ramach  zadania  powierzonego  „Tworzenie,  
                       modernizacja i utrzymanie ogródków jordanowskich (osiedlowych placów 
                       zabaw) oraz zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą” na rok 2011

             Pismo: ZIKiT/Z/0081/10/EP/48169

Na podstawie § 6 ust. 1 pkt. 3 i 4 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  podziału  środków  na  zadaniu  powierzonym  „Tworzenie, 

modernizacja  i  utrzymanie  ogródków  jordanowskich  (osiedlowych  placów  zabaw)  oraz 
zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą” na rok 2011 w sposób następujący:

1. Bieżące utrzymanie ogródków           50.000-,
2. Sprzątanie terenu „Zielony Jar” po imprezach             5.000-,
3. Pielęgnacja zieleni wysokiej i niskiej, wg wskazań Dzielnicy           25.000-,
4. Doposażenie ogródków jordanowskich         106.640-,

§ 2.
Dysponentem środków jest Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu

§ 3.
Ulega  zmianie  Uchwała  Nr  XLVII/327/2010  Rady  Dzielnicy  XVII  „Wzgórza 

Krzesławickie” z dnia 23 września 2010r. w sprawie podziału środków w ramach zadania 
powierzonego  „Tworzenie,  modernizacja  i  utrzymanie  ogródków  jordanowskich 
(osiedlowych placów zabaw) oraz zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą” na rok 
2011

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr XLVIII/336/2010
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 28 października 2010 r.

W sprawie: projektu planu finansowo – rzeczowego wydatków na 2011 rok

Na  podstawie  §  32  ust.  3  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.

Przedstawić do akceptacji projekt planu finansowo – rzeczowego wydatków bieżących 
Dzielnicy XVII „Wzgórza Krzesławickie” na rok 2011.

§ 2.
Traci  moc  uchwała  Nr  XLVII/329/2010  Rady  Dzielnicy  XVII  „Wzgórza 

Krzesławickie” z dnia 23 września 2010 r. w sprawie uchwalenia projektu planu finansowo – 
rzeczowego wydatków na 2011 rok.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr XLVIII/337/2010
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 28 października 2010 r.

W  sprawie:  ewentualnego  zbycia  w  trybie  bezprzetargowym  części  działki  nr  75/1  
                      o pow. 0,0100 ha oraz działki nr 74/2 o pow. 0,0138 ha obr. 12 jednostka 
                      ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Lubockiej

             Pismo: GS-01.JP.72241-4-63/07

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  części działki 

nr 75/1 o pow. 0,0100 ha oznaczonej na załączniku graficznym jako lit. B oraz działki nr 74/2 
o pow. 0,0138 ha obr. 12 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Lubockiej stanowiących 
własność Gminy Miejskiej  Kraków na rzecz właścicieli  działki  sąsiedniej  nr 74/1 o pow. 
0,0344 ha. 

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr XLVIII/338/2010
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 28 października 2010 r.

W sprawie:  ustanowienia  służebności  po  terenie  działki  nr  234/1  obręb  44  Nowa Huta  
                     położonej przy ul. Wańkowicza

           Pismo: GS-06.UM.72217-4-8/2010

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 ustanowienie służebności przechodu i przejazdu po terenie 

działki  nr  234/1 obręb 44 jedn.  ewidencyjna  Nowa Huta położonej  przy ul.  Wańkowicza 
stanowiącej  własność  Gminy  Miejskiej  Kraków  na  rzecz  właścicieli  działek  nr  232/1
w związku z korektą granic ogródka jordanowskiego.

§ 2.
Traci moc uchwała Nr 169/196/2010 Zarządu Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie 

z dnia 31 maja 2010 w sprawie ustanowienia służebności po terenie działki nr 234/1, obręb 44 
Nowa – Huta, położonej przy ul. Wańkowicza. 

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr XLVIII/339/2010
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 28 października 2010 r.

W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Przebudowa 
                   i  nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku  
                   produkcyjno – magazynowego w Krakowie dla potrzeb Zakładu Produkcji  
                   Cukierniczej na działce nr 65/10 obr. 17 Nowa Huta, wraz z infrastrukturą 
                   techniczną na działkach nr 65/10, 65/5, 65/12, 65/9, 65/8, 65/1 obr. j.w.  
                   i na dz. nr 228/1 obr. 16 Nowa Huta przy ul. Wadowskiej 2c w Krakowie”

         Pismo: GS-06.UM.72217-4-8/2010

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  zamierzenia 

inwestycyjnego  pn.  „Przebudowa  i  nadbudowa  oraz  zmiana  sposobu  użytkowania 
istniejącego  budynku  produkcyjno  –  magazynowego  w  Krakowie  dla  potrzeb  Zakładu 
Produkcji  Cukierniczej  na  działce  nr  65/10  obr.  17  Nowa  Huta,  wraz  z  infrastrukturą 
techniczną na działkach nr 65/10, 65/5, 65/12, 65/9, 65/8, 65/1 obr.j.w. i na dz. nr 228/1 obr. 
16 Nowa Huta przy ul. Wadowskiej 2c w Krakowie”.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr XLVIII/340/2010
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 28 października 2010 r.

W  sprawie:  ewentualnego  zbycia  w  trybie  bezprzetargowym  części  działki  nr  841/105  
                      położonej w obrębie 10 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ulicy  
                      St. A. Poniatowskiego

            Pismo: GS-01.JP.72241-4-29/10

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 zbycia w trybie bezprzetargowym części działki 

nr 841/105 oznaczonej na mapie jako lit. A o powierzchni około 0,0060 ha położonej w obr. 
10 jedn. ewidencyjna Nowa Huta przy ul. St. A. Poniatowskiego stanowiącej własność Gminy 
Miejskiej  Kraków na rzecz  właścicieli  działek  sąsiednich  nr  841/104,  nr  35 i  nr  841/99  
o łącznej powierzchni 0,0642 ha.

§ 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.
2. O planowanym zbyciu działki należy powiadomić pisemnie sąsiadów w celu uniknięcia 

perturbacji prawnych

§ 3.
      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr XLVIII/341/2010
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 28 października 2010 r.

W sprawie: korekty podziału środków na zadaniu powierzonym „Prace remontowe dróg, 
                   chodników i oświetlenia” w roku 2010 

         

Na podstawie § 6 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3 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 podziału środków na zadaniu powierzonym „Prace remontowe dróg, 

chodników i oświetlenia” na rok 2010 i ustalić dysponentów środków w następujący sposób:

1. Remont dróg i chodników oraz oświetlenia wg wskazań Dzielnicy     1016.800,- ZIKiT 
2. Opracowanie dokumentacji technicznych dróg i chodników

wg wskazań Dzielnicy       158.000,- ZIKiT 

§ 2. 
Ulega  zmianie  uchwała  Nr  XLVI/318/2010z  dnia  26  sierpnia  2010r.  w  sprawie 

korekty podziału  środków na  zadaniu  powierzonym „Prace  remontowe  dróg,  chodników  
i oświetlenia” w roku 2010

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr XLVIII/342/2010
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 28 października 2010 r.

W sprawie: podziału środków w ramach zadania powierzonego „Prace remontowe gimnazjów 

                   szkół podstawowych i przedszkoli” na rok 2011

Na podstawie § 6 ust.1 pkt. 1 Statutu Dzielnicy XVII stanowiącego załącznik nr 17 do uchwały Nr 
LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18.12.1996r. w sprawie organizacji  i  zakresu działania dzielnic 
(tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 6.11.2002r. Nr 243, poz.3278), Rada 
Dzielnicy XVII Miasta Krakowa postanawia:

§ 1.
Przeznaczyć  środki  finansowe  na  remonty  w  placówkach  oświatowych  w  ramach 

zadania  powierzonego „Prace  remontowe gimnazjów szkół podstawowych  i  przedszkoli”  
na rok 2011 dla następujących placówek:

1. Szkoła Podstawowa Nr 129 – prace remontowe w placówce 50.000,-

2. Szkoła Podstawowa Nr 78 – prace remontowe w placówce 50.000,-

3. Gimnazjum Nr 43 - prace remontowe w placówce   4.000,-

4. Gimnazjum Nr 44 – prace remontowe w placówce 14.000,-

5. Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6   

 – prace remontowe w placówce 21.000,-

6. Przedszkole Nr 111 – prace remontowe w placówce 13.000,-

7. Przedszkole Nr 112 – prace remontowe w placówce 14.000,-

8. Przedszkole Nr 63 Wadów – prace remontowe w placówce 15.000,-

9. Przedszkole Nr 63 Filia – prace remontowe w placówce 15.000,-

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr XLVIII/343/2010
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 28 października 2010 r.

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”

           Pisma: AU-02-3.AEN.7331-1754/10z dnia 11.10.2010r., 
                                     AU-02-3.AEN.7331-1673/10 z dnia 11.10.2010r.

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 

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”

§ 2.
Warunkiem pozytywnej opinii zawartej w § 1. jest przebudowa i poszerzenie drogi 

dojazdowej przebiegającej  przez teren działek nr 597, 598, 241/22, 599/1, 599/2 obręb 10 
Nowa Huta w rejonie ul. Architektów na koszt inwestora.



§ 3.
Traci moc Uchwała Nr Uchwała Nr XLVII/332/2010 Rady Dzielnicy XVII Wzgórza 

Krzesławickie z dnia 23 września 2010 r. 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”

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr XLVIII/344/2010
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 28 października 2010 r.

W sprawie: zaopiniowania projektu rurociągu odprowadzającego wody deszczowe z rejonu 
                   ul. Zakole 23 w Krakowie do istniejącego rowu melioracyjnego na dz. 108 obr. 4 
                   jedn. ewidencyjna Nowa Huta w Krakowie
                       Pismo: Firmy Projektowo – Budowlanej PRO-INSTAL Maciej Cisowski, z dnia 18.10.2010r. 

Na  podstawie  §  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.
Zaopiniować  pozytywnie  projekt  rurociągu  odprowadzającego  wody  deszczowe  

z rejonu ul. Zakole 23 w Krakowie do istniejącego rowu melioracyjnego na działce nr 108 
obr. 4 jedn. ewidencyjna Nowa Huta w Krakowie.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
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