
Uchwała Nr XXIV/206/2012
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

 z dnia 29 listopada 2012r.

W  sprawie:  ustalenia  wstępnej  listy  zakresu  rzeczowego  zadania  pn.  „Remont  dróg
           i  chodników  wg  wskazań  Dzielnicy”  w  ramach  zadania  powierzonego  „Prace
                         remontowe dróg, chodników i oświetlenia” w roku 2013

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 Rad y 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  zakresu  rzeczowego  zadania  pn.  „Remont  dróg  i  chodników
wg wskazań Dzielnicy”  w ramach zadania  powierzonego „Prace  remontowe dróg,  chodników  
i oświetlenia” w roku 2013 w sposób następujący:
- remont nawierzchni tłuczniowej ul. Darwina
- remont chodników w parku Zielony Jar
- remont częściowy ul. Kantorowickiej
- remont nawierzchni ul. Samozwaniec (kontynuacja z roku 2011)
- remont nawietrzni ul. Bystronia
- remont nawierzchni ul. Folwarcznej

§ 2.
Szczegółowe  zakresy  rzeczowe  zadania  wymienionego  w  §  1.  zostaną  uściślone  po 

przeglądzie wiosennym dróg i chodników na terenie Dzielnicy XVII. Kolejne zakresy rzeczowe 
będą ustalane sukcesywnie w trakcie roku 2013.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

            



Uchwała Nr XXIV/207/2012
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

 z dnia 29 listopada 2012r.

W sprawie: objęcia zimowym utrzymaniem ulic i chodników na terenie Dzielnicy XVII

Na  podstawie  §  4  ust.  4  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.
Wnioskować do Prezydenta Miasta Krakowa o objęcie zimowym utrzymaniem wszystkich 

ulic i chodników gminnych zlokalizowanych na terenie Dzielnicy XVII „Wzgórza Krzesławickie” 
pozostających zarówno w zarządzie Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu, jak i tych bez 
zarządcy. 

§ 2.
Uzasadnienie stanowi integralną cześć uchwały

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie do 
Uchwały Nr XXIV/207/2012
Rady Dzielnicy XVII
Wzgórza Krzesławickie

     z dnia 29 listopada 2011r.

Co roku,  po mniej  lub bardziej  intensywnych opadach śniegu,  do Rady Dzielnicy XVII 
„Wzgórza  Krzesławickie”  wpływają  liczne  interwencje  mieszkańców  z  prośbą  o  odśnieżenie 
chodników i ulic z terenu Dzielnicy XVII . Mieszkańcy stoją na stanowisku, że oczyszczanie ulic 
po opadach śniegu należy do obowiązków gminy, a wytypowanie nielicznych ulic i chodników do 
odśnieżania w ramach tzw. „Akcji Zima” jest nieporozumieniem. 

Rada Dzielnicy popiera  stanowisko mieszkańców prosząc  równocześnie  o racjonalizację 
przejazdów sprzętu odśnieżającego. Dochodzi  bowiem do sytuacji,  że  sprzęt prowadzi  akcję na 
ulicach już  odśnieżonych o  czarnej  nawierzchni,  a  przylegające  ulice  są  pomijane  pomimo,  że 
zalega na ulicach gruba warstwa śniegu, co budzi ogromne wzburzenie wśród mieszkańców. 



               

Uchwała Nr XXIV/208/2012
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

 z dnia 29 listopada 2012r.

W  sprawie:  ustalenia  zakresu  rzeczowego  zadania  pn.  „Dobudowa  i  remont  oświetlenia  na
            terenie  Dzielnicy XVII”  w ramach  zadania  powierzonego„Prace  remontowe dróg,
                      chodników i oświetlenia” w roku 2013

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.

Ustalić zakres rzeczowy zadania „Dobudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy”, w formie 
listy rankingowej realizowanej  w miarę posiadanych środków, w ramach zadania powierzonego
pn. „Prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia” w roku 2013 w sposób następujący:

1) Dobudowa oświetlenia ul. Łuczanowickiej
2) Wykonanie oświetlenia sięgacza ul. Gustawa Morcinka wg projektu z roku 2012
3) Dobudowa oświetlenia ul. Pankiewicza
4) Dobudowa oświetlenia ul. Wadowskiej
5) Dobudowa 1 słupa przy ul. Kantorowickiej 1 
6) Dobudowa 1 słupa przy bloku nr 36 os. Na Wzgórzach

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



     

Uchwała Nr XXIV/209/2012
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

 z dnia 29 listopada 2012r.

w  sprawie:  zaopiniowania  projektu  wykonawczego zadania  pn.  „Przebudowa  drogi  ulicy
                   Gustawa Morcinka w Krakowie w celu budowy oświetlenia zewnętrznego mającego
                       na celu podniesienie standardu i zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego”
                           Pismo: Zakładu Projektowo – Usługowo – Produkcyjnego „POWER” z dnia  12.11.2012

Na  podstawie  §  4  pkt.  5  lit.  ł  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  wykonawczy zadania  pn.  „Przebudowa  drogi  ulicy

Gustawa  Morcinka  w  Krakowie  w  celu  budowy  oświetlenia  zewnętrznego  mającego  na
celu podniesienie standardu i zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego”.

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


