
Uchwała Nr XIV/101/2015
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie: zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie 
                   z pismem ML-02.7123.541.2015.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-02.7123.541.2015.BS w os. Na Wzgórzach w Krakowie
z Państwem Danutą i Andrzejem W.

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

o nagannym zachowaniu Państwa Danuty i Andrzeja 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  Danutę  i 
Andrzeja W.

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr XIV/102/2015
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie:  zawarcia  umowy najmu lokalu  mieszkalnego położonego w os.  Na Stoku zgodnie  
                   z pismem ML-02.7123.564.2015.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-02.7123.564.2015.BS w os.  Na  Stoku w Krakowie
z Państwem Ewą i Ireneuszem P.

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

o nagannym zachowaniu Państwa Ewy i Ireneusza 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 Państwo Ewę i Ireneusza 
P.

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



  

Uchwała Nr XIV/103/2015
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie: zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie 
                   z pismem ML-02.7123.587.2015.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-02.7123.587.2015.BS w os. Na Wzgórzach w Krakowie
z Panią Ewą W. i Natalią Cz.

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

o nagannym zachowaniu Pani Ewy W. i Natalii  Cz.,  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 Ewę W. i Natalię 
Cz.

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr XIV/104/2015
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 26 listopada 2015r.

W sprawie: korekty zadań Dzielnicy XVII w roku 2016
                          

Na podstawie § 3 pkt  1,  § 63 ust.  3 oraz  § 78 ust  6 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.

1. Dokonać zmiany realizatora zadania w sposób następujący:
z:

BUDOWA, MODERNIZACJA, PRACE REMONTOWE: OGRÓDKÓW 
JORDANOWSKICH, ZIELEŃCÓW, SKWERÓW

kwota Jednostka 
realizująca

Modernizacja i remont małej architektury na terenie Dzielnicy  24 000 ZIKiT/ZZM

na:
BUDOWA, MODERNIZACJA, PRACE REMONTOWE: 

OGRÓDKÓW JORDANOWSKICH, ZIELEŃCÓW, SKWERÓW
kwota Jednostka 

realizująca

Modernizacja i remont małej architektury na terenie Dzielnicy  24 000 ZZM

§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



      
                                                                                                        

Uchwała Nr XIV/105/2015
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 26 listopada 2015r.

W sprawie:  korekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Grębałów – 
Lubocza” w Krakowie działka Nr 111 obr. 13 jednostka ewidencyjna Nowa Huta
                          

Na podstawie § 3 pkt 3 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.

  Wnioskować  do  Prezydenta  Miasta  Krakowa  o  korektę  miejscowego  planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru „Grębałów – Lubocza” w Krakowie działka Nr 111 obr. 
13 jednostka ewidencyjna Nowa Huta polegającą na przekształceniu terenu działki z terenu R1 na 
teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oznaczoną symbolem MN 

§2.
 Uzasadnienie uchwały stanowi wniosek Firmy Handlowej „Dorapol” Domagała Skwara 

Spółka Jawna 
 

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
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