
Uchwała Nr XXXVII/265/2009
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 26 listopada 2009r.

W sprawie: oddania w dzierżawę parceli katastralnej I kat.84/17 o pow. 0,2441ha stanowiącej 

                   część działki nr 450 obręb 11 Nowa Huta
         Pismo: ZIS/S/3179/09/NG/KFL/2510

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  oddanie  w  dzierżawę  parceli  katastralnej  I  kat.  84/17  

o pow. 0,2441ha zabudowanej budynkiem gospodarczym Klubu, trybuną dla widzów, droga 
dojazdową  do  trybun  oraz  częścią  głównego  boiska  piłkarskiego  –  z  przeznaczeniem  na 
prowadzenie działalności sportowo – rekreacyjnej przez Klub Sportowy „Grębałowianka”.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr XXXVII/266/2009
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 26 listopada 2009r.

W sprawie: ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym działki nr 640/1 położonej 
                   w obrębie 10 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Juliana Przybosia

         Pismo: GS-01.AR.72241-4-34/09

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 640/1 o powierzchni 61 m2 położonej w obrębie 10 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy 
ul.  Juliana  Przybosia  będącej  własnością  Gminy  Miejskiej  Kraków  jako  dopełnienie  do 
działki przyległej nr 541 o powierzchni 379 m2 stanowiącą własność osób fizycznych.

§ 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, a w szczególności 

właściciela działki nr 640/2 w celu uniknięcia perturbacji prawnych

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr XXXVII/267/2009
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 26 listopada 2009r.

W sprawie: zaopiniowania projektu ogródka jordanowskiego od ul. Wańkowicza na działce 
                   nr 234/1 obr.44 Nowa Huta w Krakowie

         Pismo: „Perspektywa” Pracownia Projektowa S.C z dnia 20 listopada 2009

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  ogródka  jordanowskiego  od  ul.  Wańkowicza  na 

działce nr 234/1 obr.44 Nowa Huta w Krakowie wraz z uwagami zawartymi w protokole  
z  dnia  23  listopada  2009r,  na  temat  zagospodarowania  ogródka  przy  ul.  Wańkowicza, 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
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