
 

Uchwała Nr XV/106/2015
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 17 grudnia 2015r.

w  sprawie:  zawarcia  umowy  najmu  lokalu  mieszkalnego  położonego  przy  ul.  Kantorowickiej 
zgodnie z pismem ML-02.7123.629.2015.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-02.7123.629.2015.BS  przy  ul.  Kantorowickiej  w 
Krakowie z Panią Teresą G.

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

o nagannym zachowaniu Pani Teresy 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 Teresę G.

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr XV/107/2015
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 17 grudnia 2015r.

w sprawie:  zawarcia  umowy najmu lokalu  mieszkalnego położonego w os.  Na Stoku zgodnie  
                   z pismem ML-02.7123.650.2015.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-02.7123.650.2015.BS w os.  Na  Stoku w Krakowie
z Państwem Krystyną i Januszem K.

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

o nagannym zachowaniu Państwa Krystyny i Janusza 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  Państwo  Krystyną  i 
Janusza K.

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr XV/108/2015
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 17 grudnia 2015r.

W sprawie: ustalenia  zakresu rzeczowego zadania pn.  „Remont dróg i  chodników wg wskazań 
Dzielnicy” w roku 2016 
             

Na podstawie § 3 pkt. 1 lit. c oraz § 63 ust. 3 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.
Ustalić zakres rzeczowy zadania pn. „Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy”  

w roku 2016 w sposób następujący:
1. Ul. Płaska – nakładka bitumiczna
2. Ul. Zakole – nakładka bitumiczna
3. Ul. Jagiełły – remont chodnika od nr 1 – 23
4. Sięgacz ul. Gustawa Morcinka – nakładka bitumiczna
5. Sięgacz ul. Geodetów – nakładka bitumiczna
6. Budowa chodnika na przedepcie na skwerku przy ul. Poległych w Krzesławicach

§ 2.
Kolejne  zakresy  rzeczowe  zadania  wymienionego  w  §  1  będą  ustalone  po  przeglądzie 

wiosennym dróg i chodników na terenie Dzielnicy XVII oraz sukcesywnie w trakcie roku 2016.
   

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr XV/109/2015
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 17 grudnia 2015r.

W  sprawie:  ustalenia  zakresu  rzeczowego  zadania  pn.  „Dobudowa  i  remont  oświetlenia  wg 
wskazań Dzielnicy ” w roku 2016 
             

Na podstawie § 3 pkt. 1 lit. c oraz § 63 ust. 3 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.
Ustalić  zakres  rzeczowy  zadania  pn.  „Dobudowa  i  remont  oświetlenia  wg  wskazań 

Dzielnicy ” w roku 2016 w sposób następujący:
1. Ul. Stary Gościniec – przesunięcie 2 słupów
2. Ul. Glinik nr 51 – dobudowa 1 słupa
3. Ul. Irzykowskiego – dowieszenie 1 oprawy
4. Ul. Geodetów boczna – dobudowa oświetlenia na długości 70 mb
5. Ul. Lubocka boczna nr 41,45,45b – dobudowa oświetlenia na długości 110 mb
6. Ul. Zakole sięgacz – dobudowa 1 lampy
7. Ul. Rowida – dobudowa oświetlenia  na długości 100 mb
8. Sięgacz ul. Glinik nr 119, 120, 123 – dobudowa oświetlenia

§ 2.
Kolejne  zakresy  rzeczowe  zadania  wymienionego  w  §  1  będą  ustalane  sukcesywnie  

w trakcie roku 2016. 
   

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr XV/110/2015
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 17 grudnia 2015r.

W  sprawie:  ewentualnego  zbycia  w  trybie  bezprzetargowym  części  działki  nr  676/4  przy
ul. Magdaleny Samozwaniec
Pismo: GS-01.6840.4.26.2015
             

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  części  działki

nr  676/4  położonej  w  obrębie  10  jednostka  ewidencyjna  Nowa  Huta  przy  ul.  Magdaleny 
Samozwaniec będącej własnością Gminy Miejskiej Kraków na rzecz właścicieli działki przyległej 
nr 14/2

§ 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
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