
Dz-17.0021.19.2016

Uchwała Nr XIX/142/2016
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 28 kwietnia 2016r.

W sprawie:  ewentualnego zbycia  w trybie  bezprzetargowym działki  Nr 832/3  położonej  przy  
ul. Czerwonego Kapturka
Pismo: GS-01.72241-4-47/10
             

Na podstawie § 3 pkt. 4 lit. k uchwały Nr XCIX/1511/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w  
sprawie:  organizacji  i  zakresu działania Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie  w Krakowie (Dziennik  
Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 1853) Rada Dzielnicy XVII uchwala, co następuje:

§ 1.
Zaopiniować pozytywnie ewentualne zbycie w trybie bezprzetargowym działki Nr 832/3 

położonej  w  obrębie  10  jednostka  ewidencyjna  Nowa  Huta  przy  ul.  Czerwonego  Kapturka, 
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków na rzecz właścicieli działek przyległych Nr 152
i 832/2.

§ 2.
1. Warunkiem pozytywnej opinii zawartej w § 1 jest:
  1/  Opinia  merytorycznych  wydziałów  Gminy  czy  w  przyszłości  na  gruncie  będącym
            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



Dz-17.0021.19.2016

Uchwała Nr XIX/143/2016
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 28 kwietnia 2016r.

w  sprawie:  zawarcia  umowy  najmu  lokalu  mieszkalnego  położonego  w  os.  Na  Wzgórzach 
zgodnie z pismem ML-02.7123.116.2016.BS

Na podstawie § 3 pkt. 4 lit. f uchwały Nr XCIX/1511/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 
r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie (Dziennik 
Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 1853) Rada Dzielnicy XVII uchwala, co następuje:

§1.
 Zaopiniować  pozytywnie  wniosek  dotyczący ponownego  zawarcia  umowy najmu lokalu 
mieszkalnego wymienionego w piśmie ML-02.7123.116.2016.BS w os. Na Wzgórzach w Krakowie 
z Panią Martą G.  

§2.
Do  Rady  Dzielnicy  XVII  Wzgórza  Krzesławickie  nie  wpłynęły  negatywne  opinie

o nagannym zachowaniu Pani Marty G. co było podstawą do wydania pozytywnej opinii zawartej w 
§1. 

Ponadto powyższa opinia wydana została na podstawie protokołu z wizji przeprowadzonej 
przez Przedstawicieli Rady Dzielnicy XVII w lokalu zajmowanym przez Panią Martę G.

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Dz-17.0021.19.2016         

Uchwała Nr XIX/144/2016
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 28 kwietnia 2016r.

w  sprawie:  zawarcia  umowy  najmu  lokalu  mieszkalnego  położonego  w  os.  Na  Wzgórzach 
zgodnie z pismem ML-02.7123.128.2016.BS

Na podstawie § 3 pkt. 4 lit. f uchwały Nr XCIX/1511/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca  
2014 r.  w sprawie:  organizacji  i  zakresu działania  Dzielnicy XVII  Wzgórza Krzesławickie w Krakowie  
(Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 1853) Rada Dzielnicy XVII uchwala, co 
następuje:

§1.
 Zaopiniować pozytywnie  wniosek dotyczący ponownego zawarcia  umowy najmu lokalu 
mieszkalnego wymienionego w piśmie ML-02.7123.128.2016.BS w os. Na Wzgórzach w Krakowie 
z Panią Wiesławą Ł., Panem Konradem Ł. i Panem Michałem Ł.  

§2.
Do  Rady  Dzielnicy  XVII  Wzgórza  Krzesławickie  nie  wpłynęły  negatywne  opinie

o nagannym zachowaniu Pani Wiesławy Ł., Pana Konrada Ł. i Pana Michała Ł. co było podstawą 
do wydania pozytywnej opinii zawartej w §1. 

Ponadto powyższa opinia wydana została na podstawie protokołu z wizji przeprowadzonej 
przez Przedstawicieli Rady Dzielnicy XVII w lokalu zajmowanym przez Panią Wiesławę Ł., Pana 
Konrada Ł. i Pana Michała Ł.

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Dz-17.0021.19.2016
  

Uchwała Nr XIX/145/2016
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 28 kwietnia 2016r.

w  sprawie:  zawarcia  umowy  najmu  lokalu  mieszkalnego  położonego  przy  ul.  Kantorowickiej 
zgodnie z pismem ML-02.7123.130.2016.BS

Na podstawie § 3 pkt. 4 lit. f uchwały Nr XCIX/1511/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 
r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie (Dziennik 
Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 1853) Rada Dzielnicy XVII uchwala, co następuje:

§1.
 Zaopiniować  pozytywnie  wniosek  dotyczący ponownego  zawarcia  umowy najmu lokalu 
mieszkalnego  wymienionego  w  piśmie  ML-02.7123.130.2016.BS  przy  ul.  Kantorowickiej  w 
Krakowie z Panią Dorotą K. - P.  

§2.
Do  Rady  Dzielnicy  XVII  Wzgórza  Krzesławickie  nie  wpłynęły  negatywne  opinie

o nagannym zachowaniu Pani Doroty K. -  P.,  co było podstawą do wydania pozytywnej  opinii 
zawartej w §1. 

Ponadto powyższa opinia wydana została na podstawie protokołu z wizji przeprowadzonej 
przez Przedstawicieli Rady Dzielnicy XVII w lokalu zajmowanym przez Panią Dorotę K. - P.

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Dz-17.0021.19.2016
   

Uchwała Nr XIX/146/2016
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 28 kwietnia 2016r.

w sprawie:  zawarcia  umowy najmu lokalu  mieszkalnego  położonego  w os.  Na  Stoku  zgodnie
z pismem ML-02.7123.134.2016.BS

Na podstawie § 3 pkt. 4 lit. f uchwały Nr XCIX/1511/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca  
2014 r.  w sprawie:  organizacji  i  zakresu działania  Dzielnicy XVII  Wzgórza Krzesławickie  w Krakowie  
(Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 1853) Rada Dzielnicy XVII uchwala, co 
następuje:

§1.
 Zaopiniować  pozytywnie  wniosek dotyczący ponownego  zawarcia  umowy najmu lokalu 
mieszkalnego wymienionego w piśmie ML-02.7123.134.2016.BS w os. Na Stoku w Krakowie z 
Panią Joanną I.  

§2.
Do  Rady  Dzielnicy  XVII  Wzgórza  Krzesławickie  nie  wpłynęły  negatywne  opinie

o nagannym zachowaniu Pani Joanny I., co było podstawą do wydania pozytywnej opinii zawartej 
w §1. 

Ponadto powyższa opinia wydana została na podstawie protokołu z wizji przeprowadzonej 
przez Przedstawicieli Rady Dzielnicy XVII w lokalu zajmowanym przez Panią Joannę I. 

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Dz-17.0021.19.2016   

Uchwała Nr XIX/147/2016
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 28 kwietnia 2016r.

w sprawie:  zawarcia  umowy najmu lokalu  mieszkalnego  położonego  w os.  Na Stoku  zgodnie
z pismem ML-02.7123.135.2016.BS

Na podstawie § 3 pkt. 4 lit. f uchwały Nr XCIX/1511/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 
2014 r.  w sprawie:  organizacji  i  zakresu działania Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie  w Krakowie  
(Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 1853) Rada Dzielnicy XVII uchwala, co 
następuje:

§1.
 Zaopiniować pozytywnie wniosek dotyczący ponownego zawarcia  umowy najmu lokalu 
mieszkalnego wymienionego w piśmie ML-02.7123.135.2016.BS w os. Na Stoku w Krakowie z 
Panią Alicją B., Panem Arturem B. i Panem Rafałem B. 

§2.
Do  Rady  Dzielnicy  XVII  Wzgórza  Krzesławickie  nie  wpłynęły  negatywne  opinie

o nagannym zachowaniu Pani Alicji B., Pana Artura B. i Pana Rafała B., co było podstawą do 
wydania pozytywnej opinii zawartej w §1. 

Ponadto powyższa opinia wydana została na podstawie protokołu z wizji przeprowadzonej 
przez Przedstawicieli  Rady Dzielnicy XVII w lokalu zajmowanym przez Panią Alicję B.,  Pana 
Artura B. i Pana Rafała B. 

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Dz-17.0021.19.2016

Uchwała Nr XIX/148/2016
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 28 kwietnia 2016r.

w  sprawie:  zawarcia  umowy  najmu  lokalu  mieszkalnego  położonego  w  os.  Na  Wzgórzach 
zgodnie z pismem ML-02.7123.144.2016.BS

Na podstawie § 3 pkt. 4 lit. f uchwały Nr XCIX/1511/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca  
2014 r.  w sprawie:  organizacji  i  zakresu działania  Dzielnicy XVII  Wzgórza Krzesławickie w Krakowie  
(Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 1853) Rada Dzielnicy XVII uchwala, co 
następuje:

§1.
 Zaopiniować pozytywnie  wniosek dotyczący ponownego zawarcia  umowy najmu lokalu 
mieszkalnego wymienionego w piśmie ML-02.7123.144.2016.BS w os. Na Wzgórzach w Krakowie 
z Panią Romaną L.  

§2.
Do  Rady  Dzielnicy  XVII  Wzgórza  Krzesławickie  nie  wpłynęły  negatywne  opinie

o  nagannym  zachowaniu  Pani  Romany  L.,  co  było  podstawą  do  wydania  pozytywnej  opinii 
zawartej w §1. 

Ponadto powyższa opinia wydana została na podstawie protokołu z wizji przeprowadzonej 
przez Przedstawicieli Rady Dzielnicy XVII w lokalu zajmowanym przez Panią Romanę L.

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
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Uchwała Nr XIX/149/2016
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 28 kwietnia 2016r.

w  sprawie:  zawarcia  umowy  najmu  lokalu  mieszkalnego  położonego  w  os.  Na  Wzgórzach 
zgodnie z pismem ML-02.7123.145.2016.BS

Na podstawie § 3 pkt. 4 lit. f uchwały Nr XCIX/1511/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 
r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie (Dziennik 
Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 1853) Rada Dzielnicy XVII uchwala, co następuje:

§1.
 Zaopiniować  pozytywnie  wniosek  dotyczący ponownego  zawarcia  umowy najmu lokalu 
mieszkalnego wymienionego w piśmie ML-02.7123.145.2016.BS w os. Na Wzgórzach w Krakowie 
z Państwem Dorotą i Markiem W.  

§2.
Do  Rady  Dzielnicy  XVII  Wzgórza  Krzesławickie  nie  wpłynęły  negatywne  opinie

o nagannym zachowaniu Państwa Doroty i Marka W., co było podstawą do wydania pozytywnej 
opinii zawartej w §1. 

Ponadto powyższa opinia wydana została na podstawie protokołu z wizji przeprowadzonej 
przez Przedstawicieli Rady Dzielnicy XVII w lokalu zajmowanym przez Państwo Dorotę i Marka 
W.

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
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Uchwała Nr XIX/150/2016
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 28 kwietnia 2016r.

w  sprawie:  zawarcia  umowy  najmu  lokalu  mieszkalnego  położonego  w  os.  Na  Wzgórzach 
zgodnie z pismem ML-02.7123.147.2016.BS

Na podstawie § 3 pkt. 4 lit. f uchwały Nr XCIX/1511/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 
r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie (Dziennik 
Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 1853) Rada Dzielnicy XVII uchwala, co następuje:

§1.
 Zaopiniować  pozytywnie  wniosek  dotyczący ponownego  zawarcia  umowy najmu lokalu 
mieszkalnego wymienionego w piśmie ML-02.7123.147.2016.BS w os. Na Wzgórzach w Krakowie 
z Panią Marią H., Państwem Katarzyną i Waldemarem T., Panią Patrycją T., Panią Pauliną W. i  
Panem Krzysztofem T.

§2.
Do  Rady  Dzielnicy  XVII  Wzgórza  Krzesławickie  nie  wpłynęły  negatywne  opinie

o nagannym zachowaniu Pani Marii H., Państwa Katarzyny i Waldemara T., Pani Patrycji T., Pani 
Pauliny W. i Pana Krzysztofa T., co było podstawą do wydania pozytywnej opinii zawartej w §1. 

Ponadto powyższa opinia wydana została na podstawie protokołu z wizji przeprowadzonej 
przez Przedstawicieli Rady Dzielnicy XVII w lokalu zajmowanym przez Panią Marię H., Państwo 
Katarzynę i Waldemara T., Panią Patrycję T., Panią Paulinę W. i Pana Krzysztofa T.

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
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Uchwała Nr XIX/151/2016
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 28 kwietnia 2016r.

w  sprawie:  zawarcia  umowy  najmu  lokalu  mieszkalnego  położonego  w  os.  Na  Stoku 
zgodnie z pismem ML-02.7123.155.2016.BS

Na podstawie § 3 pkt. 4 lit. f uchwały Nr XCIX/1511/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 
2014 r.  w sprawie:  organizacji  i  zakresu działania Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie  w Krakowie  
(Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 1853) Rada Dzielnicy XVII uchwala, co 
następuje:

§1.
 Zaopiniować pozytywnie wniosek dotyczący ponownego zawarcia  umowy najmu lokalu 
mieszkalnego wymienionego w piśmie ML-02.7123.155.2016.BS w os. Na Stoku w Krakowie z 
Panią Krystyną K. i Panem Mateuszem K. 

§2.
Do  Rady  Dzielnicy  XVII  Wzgórza  Krzesławickie  nie  wpłynęły  negatywne  opinie

o nagannym zachowaniu Pani Krystyny K. i  Pana Mateusza K., co było podstawą do wydania 
pozytywnej opinii zawartej w §1. 

Ponadto powyższa opinia wydana została na podstawie protokołu z wizji przeprowadzonej 
przez Przedstawicieli Rady Dzielnicy XVII w lokalu zajmowanym przez Panią Krystynę K. i Pana 
Mateusza K.

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
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Uchwała Nr XIX/152/2016
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 28 kwietnia 2016r.

w  sprawie:  zawarcia  umowy najmu  lokalu  mieszkalnego  położonego  przy  ul.  Kantorowickiej 
zgodnie z pismem ML-02.7123.162.2016.BS

Na podstawie § 3 pkt. 4 lit. f uchwały Nr XCIX/1511/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 
2014 r.  w sprawie:  organizacji  i  zakresu działania Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie  
(Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 1853) Rada Dzielnicy XVII uchwala, co 
następuje:

§1.
 Zaopiniować pozytywnie  wniosek dotyczący ponownego zawarcia  umowy najmu lokalu 
mieszkalnego wymienionego w piśmie ML-02.7123.162.2016.BS przy ul. Kantorowickiej z Panem 
Robertem K. 

§2.
Do  Rady  Dzielnicy  XVII  Wzgórza  Krzesławickie  nie  wpłynęły  negatywne  opinie

o  nagannym  zachowaniu  Pana  Roberta  K.,  co  było  podstawą  do  wydania  pozytywnej  opinii 
zawartej w §1. 

Ponadto powyższa opinia wydana została na podstawie protokołu z wizji przeprowadzonej 
przez Przedstawicieli Rady Dzielnicy XVII w lokalu zajmowanym przez Pana Roberta K. 

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
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Uchwała Nr XIX/153/2016
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 28 kwietnia 2016r.

w sprawie: zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego na os. Na Wzgórzach zgodnie
z pismem ML-02.7123.195.2016.BS

Na podstawie § 3 pkt. 4 lit. f uchwały Nr XCIX/1511/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 
2014 r.  w sprawie:  organizacji  i  zakresu działania Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie  
(Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 1853) Rada Dzielnicy XVII uchwala, co 
następuje:

§1.
 Zaopiniować pozytywnie  wniosek dotyczący ponownego zawarcia  umowy najmu lokalu 
mieszkalnego wymienionego w piśmie ML-02.7123.195.2016.BS na os. Na Wzgórzach z Panią 
Agnieszką O.

§2.
Do  Rady  Dzielnicy  XVII  Wzgórza  Krzesławickie  nie  wpłynęły  negatywne  opinie

o  nagannym zachowaniu  Pani  Agnieszki  O.,  co  było  podstawą  do  wydania  pozytywnej  opinii 
zawartej w §1. 

Ponadto powyższa opinia wydana została na podstawie protokołu z wizji przeprowadzonej 
przez Przedstawicieli Rady Dzielnicy XVII w lokalu zajmowanym przez Panią Agnieszkę O. 

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
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Uchwała Nr XIX/154/2016
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 28 kwietnia 2016r.

W  sprawie:  ustanowienia  prawa  trwałego  zarządu  na  nieruchomości  działka  nr  257/4
obr. 3 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Nad Baranówką
Pismo: GS-02.6844.4.7.2016.MJ
             

Na podstawie § 3 pkt. 4 lit. k uchwały Nr XCIX/1511/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w  
sprawie:  organizacji  i  zakresu działania Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie  w Krakowie (Dziennik  
Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 1853) Rada Dzielnicy XVII uchwala, co następuje:

§ 1.
Zaopiniować negatywnie ustanowienie prawa trwałego zarządu na nieruchomości działka

nr  257/4  o  pow.  0,1743  ha  położonej  w  obrębie  3  jednostka  ewidencyjna  Nowa  Huta  przy
ul. Nad Baranówką na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.  

§ 2.
Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uzasadnienie do 
Uchwały Nr XIX/154/2016
Rady Dzielnicy XVII
Wzgórza Krzesławickie

             z dnia 28 kwietnia 2016 r.

       W związku z planowanym przeznaczeniem działki nr 257/4 o pow. 0,1743 ha, położonej w 
obrębie  3  jednostka  ewidencyjna  Nowa  Huta  przy  ul.  Nad  Baranówką,  na  budowę  placówki 
opiekuńczo -  wychowawczej  lub  budowę schroniska  i  ogrzewalni  dla  osób bezdomnych,  Rada 
Dzielnicy XVII „Wzgórza Krzesławickie” negatywnie opiniuje w/w propozycje. 

W najbliższej okolicy znajdują się już 2 budynki socjalne przy ul. Kantorowickiej 185 oraz 
229.  Mieszkańcy  tych  budynków  od  chwili  ich  powstania  stwarzają  realne  problemy  dla 
okolicznych  mieszkańców.  Posiadają  niejednokrotnie  problemy  alkoholowe  i  stanowią  także 
problem  dla  poczucia  bezpieczeństwa  okolicznych  mieszkańców,  a  także  dla  użytkowników 
autobusu linii 122 i 422. Okolica działki nr 257/4 to gęsta zabudowa domów jednorodzinnych na 
działkach sąsiednich nr 163/9, 161/10, 161/9, 161/8, 161/5, 162/14.

Umiejscowienie  jeszcze  jednej  placówki  opiekuńczo  -  wychowawczej  lub  budowa 
schroniska i ogrzewalni dla osób bezdomnych dla mieszkańców Zesławic i Kantorowic jest nie do 
zaakceptowania.
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