
Uchwała Nr XL/274/2010
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 25 lutego 2010r.

W sprawie: korekty podziału środków przeznaczonych na zadania priorytetowe Dzielnicy  
 XVII 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 pozostałe po rozstrzygnięciu zadań:

1/Dział 750 – Administracja Publiczna – Komunikacja i łączność z mieszkańcami
a) wniosek nr 52 - Wykupienie Kolumny w Głosie Nowohuckim w wysokości          13.900 zł

b) wniosek nr 53 - Redakcja Kolumny w Głosie Nowohuckim w wysokości                1.700 zł

2. Środki wymienione w ust.1  czyli  łącznie  kwotę 15.600 zł  przeznaczyć  na następujące 
zadania:

1/ Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne
a) wniosek nr 58 – Zakup monitoringu mobilnego dla Oddziału VI Straży Miejskiej 

6.000,-

2/ Dział 853 Opieka Społeczna 
a) wniosek nr 59 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Filia nr 9 – wsparcie osób 

                          potrzebujących zrzeszonych w Kołach Rencistów i Emerytów 
                          działających na terenie Dzielnicy XVII           7.600,-

3/ Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
a) wniosek nr 60 – Ośrodek Kultury Kraków Nowa - Huta- Klub Krzesławice 

                          – organizacja Konkursu Plastycznego „Pocztówka z Nowej Huty”  2.000,-

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr XL/275/2010
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 25 lutego 2010r.

W sprawie: ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym działek nr 841/96, 841/100
                   i 841/101 położonych w obrębie 10 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy
                   ul. St. A. Poniatowskiego

         Pismo: GS-01.AR.72241-4-3/10

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  zbycie  w  trybie  bezprzetargowym  działek  

nr 841/96, 841/100 i 841/101 o powierzchni 0,0232ha położonych w obrębie 10 jednostka 
ewidencyjna  Nowa  Huta  przy  ul.  St.  A.  Poniatowskiego  stanowiących  własność  Gminy 
Miejskiej Kraków na rzecz właścicieli działki sąsiedniej nr 34 o powierzchni 0,0305 ha.

§ 2.
Rozważyć  wydzielenie  części  działki  Nr  841/96  i  dołączyć  ją  do  działki  841/103 

celem  skorygowania  przebiegu  granic  i  poprawy  funkcjonalności  działki  Nr  841/103 
(załącznik graficzny w załączeniu).

§ 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 działki właścicielom sieci.
2. O planowanym zbyciu działki należy powiadomić sąsiadów w celu uniknięcia perturbacji 

prawnych.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr XL/276/2010
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 25 lutego 2010r.

W sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa hali produkcyjno – 
                   magazynowej jako dobudowa do istniejących budynków wraz z infrastrukturą 
                   techniczną (budowa stacji trafo i przebudowa sieci energetycznej, wodociągowej 
                   i kanalizacyjnej: sanitarnej i deszczowej) na działkach nr 53, 54, 220/4 obr. 9 
                   Nowa Huta, w miejsce przeznaczonych do rozbiórki budynków produkcyjnego 
                   i magazynowego oraz stacji trafo, przy ul. Makuszyńskiego 28 w Krakowie”

         Pismo: AU-02-3.MKA.7331-238/10

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 

hali  produkcyjno  –  magazynowej  jako  dobudowa  do  istniejących  budynków  wraz  
z  infrastrukturą  techniczną  (budowa  stacji  trafo  i  przebudowa  sieci  energetycznej, 
wodociągowej i kanalizacyjnej: sanitarnej i deszczowej) na działkach nr 53, 54, 220/4 obr. 9 
Nowa  Huta,  w  miejsce  przeznaczonych  do  rozbiórki  budynków  produkcyjnego  
i magazynowego oraz stacji trafo, przy ul. Makuszyńskiego 28 w Krakowie”

§ 2.
Warunkiem pozytywnej opinii zawartej w § 1 jest zabezpieczenie na terenie działki  

nr  53,  54  miejsc  parkingowych,  placu  manewrowego,  niezbędnych  dla  obsługi  obiektów 
powstałych w ramach planowanych inwestycji; istniejące parkingi położone w obrębie pasa 
drogowego ul. Makuszyńskiego działka Nr 220/4 są ogólnodostępne i nie mogą być zaliczone 
w ramach powstającej inwestycji.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr XL/277/2010
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 25 lutego 2010r.

W sprawie: zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os Na Wzgórzach 
                   Pismo: ML-02.MW.714094-260/09

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.714094-260/09  
w os. Na Wzgórzach w Krakowie z Panem Witoldem S.

§ 2. 
Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uzasadnienie do uchwały 
XL/277/2010
Rady Dzielnicy XVII
Wzgórza Krzesławickie
z dnia 25 lutego 2010r.

Pismem  ML-02.MW.714094-260/09  Wydział  Mieszkalnictwa  Urzędu  Miasta 
Krakowa  zwrócił  się  do  Rady  Dzielnicy  XVII  z  prośbą  o  wydanie  opinii  dotyczącej 
ponownego  zawarcia  umowy  najmu  lokalu  mieszkalnego  położonego  w  osiedlu  
Na  Wzgórzach  w  Krakowie  na  następny  okres.  Członek  Zarządu  Rady  Dzielnicy  XVII 
przeprowadził rozeznanie w wyniku którego stwierdził co następuje:
- Pan Witold S. wymieniony w ww. piśmie, na dzień 31 stycznia 2010r. nie ma żadnego 

zadłużenia  w  stosunku  do  Gminy  Kraków  z  tytułu  zamieszkiwania  lokalu  
w 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 Witolda S. nie uzyskano 
żadnych negatywnych opinii o niewłaściwym zachowaniu mieszkańca,

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

Biorąc powyższe pod uwagę Zarząd Dzielnicy XVII pozytywnie opiniuje ponowne 
zawarcie umowy najmu wspomnianego wyżej lokalu mieszkalnego.



Uchwała Nr XL/278/2010
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 25 lutego 2010r.

W sprawie: podziału środków z rezerwy celowej na zadania priorytetowe w roku 2010            
                       Pisma: Gimnazjum Nr 44 z dnia 15 lutego 2010r., Gimnazjum Nr 43 z dnia 18 lutego 2010r. 

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 801 – Oświata i Wychowanie
a) wniosek nr 61 – Gimnazjum Nr 44 – wymiana płytek PCV na wykładzinę
                               podłogową w salach lekcyjnych         7.000 zł
b) wniosek nr 62 – Gimnazjum Nr 43 – zakup zestawu komputerowego
                               do pracowni internetowej         2.000 zł

2/ Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 
a) wniosek nr 63 - MDK im. J. Korczaka – organizacja Turnieju Tańca 

                              Towarzyskiego  
2.000 zł

2. Rezerwa celowa wynosi:       32.200 zł

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr XL/279/2010
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 25 lutego 2010r.

W sprawie: zaopiniowania projektu budowy parkingu przy ul. Petöfiego w Krakowie
         Pismo: T/18/MM/2010

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 budowy parkingu przy ul. Petöfiego w Krakowie

§ 2.
Warunkiem  pozytywnej  opinii  zawartej  w  §  1  jest  uwzględnienie  następujących 

wniosków:
1) Zlikwidować 4 miejsca parkingowe na wprost okien budynku przy ul. Petöfiego 10,
2) Zlikwidować 2 lampy na wprost bloku nr 10, 12 ul. Petöfiego – istniejący chodnik posiada 

oświetlenie,
3) Zaprojektować  1  słup  oświetleniowy  z  2  lampami  na  wysięgniku  w  miejscu  dwóch 

zaprojektowanych słupów obok siebie,
4) Zlikwidować  połączenie  istniejącego  chodnika  biegnącego  wzdłuż   bloków  10,  12  

w kierunku bloku nr 28,
5) Przeprojektować  chodnik  w  postaci  pętelki  z  wykorzystaniem  istniejących  ciągów 

chodnikowych,
6) Ograniczyć umocnienie skarpy geosyntetykami do niezbędnego minimum (wykorzystać 

badania geologiczne potwierdzające zasadność umocnienia skarpy),
7) Zaprojektować oznakowanie  parkingu znakiem D-40 (strefa  zamieszkania)  oraz B-18  

do 3,5 t.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
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