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Uchwała Nr XLIX/416/2018 

Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie 

z dnia 27 września 2018r. 
 

 

 

w sprawie: zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie 

z pismem ML-10.7123.655.2018.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 z późn. zm) Rada Dzielnicy XVII postanawia: 

 

 

§1. 
  Zaopiniować pozytywnie wniosek dotyczący ponownego zawarcia umowy najmu 

lokalu mieszkalnego wymienionego w piśmie ML-10.7123.655.2018.BS w os. Na Stoku z 

Panią Jolantą Ż.  

 

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

o nagannym zachowaniu Pani Jolanty Ż., 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 Jolantę Ż. 
 

§3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
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Uchwała Nr XLIX/417/2018 

Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie 

z dnia 27 września 2018r. 
 

 

 

w sprawie: zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kantorowickiej 

zgodnie z pismem ML-10.7123.656.2018.MM 
 

 
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 z późn. zm) Rada Dzielnicy XVII postanawia: 

 

 

§1. 
  Zaopiniować pozytywnie wniosek dotyczący ponownego zawarcia umowy najmu 

lokalu mieszkalnego wymienionego w piśmie ML-10.7123.656.2018.BS przy ul. 

Kantorowickiej z Panem Bogusławem K.  

 

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

o nagannym zachowaniu Pana Bogusława 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 Bogusława K. 
 

§3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
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Uchwała Nr XLIX/418/2018 

Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie 

z dnia 27 września 2018r. 
 

 

 

w sprawie: zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach 

zgodnie z pismem ML-10.7123.702.2018.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 z późn. zm) Rada Dzielnicy XVII postanawia: 

 

 

§1. 
  Zaopiniować pozytywnie wniosek dotyczący ponownego zawarcia umowy najmu 

lokalu mieszkalnego wymienionego w piśmie ML-10.7123.702.2018.BS w os. Na Wzgórzach 

z Panią Dorotą S.  

 

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

o nagannym zachowaniu Pani Doroty S., 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 S. 
 

§3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
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Uchwała Nr XLIX/419/2018 

Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie 

z dnia 27 września 2018r. 

 

W sprawie: uzupełnienia zakresu rzeczowego zadania pn. „Remont dróg i chodników wg 

wskazań Dzielnicy” w roku 2018              

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 z późn. zm) Rada Dzielnicy XVII uchwala, co 

następuje: 

§ 1. 

 Uzupełnić zakres rzeczowy zadania pn. „Remont dróg i chodników wg wskazań 

Dzielnicy” w roku 2018 w sposób następujący: 

1 ul. Wł. Jagiełły - uzupełnienie płytek chodnikowych  

2 ul. Zagościniec - remont chodnika  koło przedszkola 

3 ul. Wł. Jagiełły - remont schodów koło sklepu Lewiatan 

4 ul. Kantorowicka - uzupełnienie asfaltu koło kościoła w Kantorowicach/Zesławicach 

5 ul. Łempickiego -  remont pobocza 

6 ul. Wańkowicza - wykonanie chodnika 

7 ul. Lubocka - uzupełnienie środków na zadaniu w ramach programu „Nowa Huta dziś”- 

„ul. Lubocka od posesji 1 do posesji 4f (remont chodnika)” 

8 ul. Lubocka – remont pobocza tłuczniowego 

9 Remont schodów od budynku 31 na os. Na Stoku do ul. Wł. Jagiełły 

10 Usunięcie zapadliska chodnika przy bloku nr 30 os. Na Stoku 

11 Uzupełnienie nadłamanych krawędzi asfaltu na ul. Glinik (od ul. Bystronia w kierunku 

ul. Pankiewicza)  

12 Miejsce parkingowe koło budynku nr 46 (po byłym kiosku) naprzeciwko Szkoły 

Podstawowej Nr 98 os. Na Stoku 

13  Wykonanie krawężników i pobocza asfaltowego na ul. Lubockiej, koło przystanku 

autobusowego „Bugaj” 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
   

 

 

 

 

Uzasadnienie: 

Uzupełnia się zakres rzeczowy zadania „Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy” o kolejne 

prace remontowe.  
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Uchwała Nr XLIX/420/2018 

Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie 

z dnia 27 września 2018r. 
 

 

 

w sprawie: wniosku o realizację drogi KDD 2 zgodnie z Miejscowym Planem 

Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „Kantorowice – Niebyła” 
 

 

 
Na podstawie § 3 pkt. 3 lit. g 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 z późn. zm) Rada Dzielnicy XVII postanawia: 

 

 

 

§1. 
 Wnioskować do Rady Miasta Krakowa o realizację drogi KDD 2 zgodnie z 

Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „Kantorowice – Niebyła” 

poprzez wpisanie tego zadania do Wieloletniego Planu Finansowego Miasta 
 

 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie: 

Budowa drogi KDD 2 zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego obszaru 

„Kantorowice – Niebyła”  pozwoli na pełne skomunikowanie zabudowy wielorodzinnej budynków w 

rejonie ulicy Niebyłej oraz pełną obsługę drogową rejonu ulic Kantorowicka-Niebyła w Krakowie. 
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Uchwała Nr XLIX/421/2018 

Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie 

z dnia 27 września 2018r. 
      

 

 

 

W sprawie: montażu progów zwalniających na ul. Kantorowickiej 
pismo ZIKiT TZ.6101.4.2349.2018  

 

 
Na podstawie § 3 pkt. 4 lit.c 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. 1853z późn. zm) Rada Dzielnicy XVII 

postawia: 

 

 

§ 1. 
 Zaopiniować pozytywnie montaż progów zwalniających na ul. Kantorowickiej w 

Krakowie w następujących lokalizacjach: 

- w rejonie posesji nr 79 

- na wysokości latarni ulicznej w rejonie posesji nr 61 
 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie: 

Do Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie wpłynęło pismo ZIKiTu TZ.6101.4.2349.2018 

z prośbą o wydanie opinie dot. montażu progów zwalniających na ul. Kantorowickiej. Mieszkańcy  

ul. Kantorowickiej, obecni na posiedzeniu Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego Rady 

Dzielnicy XVII w dniu 19.09.2018r., wyrazili zgodę na montaż progów zwalniających przed ich posesją. 


