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Uchwała Nr XI/96/2019 

Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie 

z dnia 29 sierpnia 2019r. 
 

 

 

w sprawie: zmian w organizacji ruchu na ul. Petöfiego w Krakowie 

pismo IR-02.7223.1769.2019 

 

 

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 

(t.j.Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2019 r. poz. 5479) Rada Dzielnicy XVII 

uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. 

 Wnioskować do Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu o zmianę organizacji ruchu na 

ul. Petöfiego w Krakowie w sposób następujący: 

- zamontować progi zwalniające przy posesji nr 117 oraz przy latarni oddalonej o około 30  

   metrów na zachód od posesji nr 113 

- odcinek o długości około 70 metrów ulicy Petöfiego objąć zakazem zatrzymywania się 

- wprowadzić strefę tempo 30 na ul. Petöfiego i ul. Kantorowickiej 

 

                       

§2. 

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uzasadnienie:  

W związku z licznymi interwencjami mieszkańców ulicy Petöfiego dotyczącymi wzmożonego ruchu 

samochodowego na ul. Petöfiego Rada Dzielnicy XVII na wniosek mieszkańców  wnioskuje do Wydziału 

Miejskiego Inżyniera Ruchu o wprowadzenie zaproponowanych rozwiązań w organizacji ruchu na ww ulicy. 
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Uchwała Nr XI/97/2019 

Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie 

z dnia 29 sierpnia 2019r. 
 

 

w sprawie: wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej 

i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Glinik  

od ul. Bystronia do ul. Pankiewicza w Krakowie” 

 

 

Na podstawie § 3 pkt. 3 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 

(t.j.Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2019 r. poz. 5479) Rada Dzielnicy XVII 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

 Wnioskuje się do Prezydenta Miasta Krakowa o wprowadzenie do budżetu Miasta 

Krakowa oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 

zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Glinik od ul. Bystronia do ul. Pankiewicza w 

Krakowie” 

 

                       

§2. 

 Pismo Zarządu Dróg Miasta Krakowa nr DW.453.17.8.2019 stanowi załącznik do 

niniejszej uchwały 

 

§3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie:  

Ulica Glinik na odcinku od skrzyżowania z ul. Bystronia w kierunku Dojazdowa jest drogą powiatową 

o dużym natężeniu ruchu samochodowym, w wielu przypadkach traktowana jako droga tranzytowa. 

Z uwagi na całkowity brak poboczy i chodników jest również jedynym źródłem komunikacji pieszych, 

których bezpieczeństwo jest bardzo zagrożone, dodatkowo z powodu rosnących w skarpie drogi drzew, 

przez co piesi zmuszeni są wchodzić w głąb ulicy. Brak odwodnienia powoduje, że droga na wyżej 

wymienionym odcinku, w okresie opadów, zamienia się w rwący potok ze względu na jej 

ukształtowanie. 
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Uchwała Nr XI/98/2019 

Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie 

z dnia 29 sierpnia 2019r. 
 

 

w sprawie: wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej 

i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Glinik na 

odcinku od ul. Wadowskiej do ul. Spławy w Krakowie” 

 

 

Na podstawie § 3 pkt. 3 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 

(t.j.Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2019 r. poz. 5479) Rada Dzielnicy XVII 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

 Wnioskuje się do Prezydenta Miasta Krakowa o wprowadzenie do budżetu Miasta 

Krakowa oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 

zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Glinik na odcinku od ul. Wadowskiej do ul. 

Spławy w Krakowie” 

 

                       

§2. 

 Pismo Zarządu Dróg Miasta Krakowa nr DW.5300.17.4.2019 stanowi załącznik do 

niniejszej uchwały 

 

§3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie:  

Ulica Glinik na odcinku od ul. Wadowskiej do ul. Spławy jest drogą powiatową obciążoną znacznym 

ruchem pojazdów. Jej stan techniczny wymaga natychmiastowej przebudowy ze względu na dużą ilość 

nierówności wyłuszczeń i pofałdowań w jej nawierzchni. Brak kanalizacji burzowej, chodników  

i oznakowanych przejść dla pieszych ma duży wpływ na bezpieczeństwo użytkowników. 
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Uchwała Nr XI/99/2019 

Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie 

z dnia 29 sierpnia 2019r 

 

 
W sprawie: zmiany podziału środków finansowych na zadaniu „Obsługa Dzielnic” w roku 

2019 

 

Na podstawie § 69 ust.1 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 

(t.j.Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2019 r. poz. 5479) Rada Dzielnicy XVII 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 
Wnosi się o korektę środków finansowych na zadaniu  „Obsługa Dzielnic” na rok 2019r. 

w sposób następujący: 

 

 z § 4110 - „Składki na ubezpieczenia społeczne” przenieść kwotę 74 zł na § 4210 - „Zakup 

materiałów i wyposażenia” 

 

 z § 4120 - „Składki na Fundusz Pracy” przenieść kwotę 82 zł na § 4210 - „Zakup 

materiałów i wyposażenia” 

 

 z § 4260 - „Zakup energii” przenieść kwotę 1500 zł na § 4210 - „Zakup materiałów i 

wyposażenia” 

 

 z § 4360 - „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” przenieść kwotę 500 zł na 

§ 4300 - „Zakup usług pozostałych” 

 

 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

 

 

 

Uzasadnienie: 

Na podstawie bieżącej analizy wydatków i zobowiązań finansowych na rok 2019 wprowadza się  

korektę środków na zadaniu „Obsługa Dzielnic”   



Dz-17.0021.11.2019          

      

 

 
                          

Uchwała Nr XI/100/2019 

Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie 

z dnia 29 sierpnia 2019r 

 
 

 

 
W sprawie: podziału środków finansowych na zadaniu „Obsługa Dzielnic” w roku 2020 
mail z Wydziału Obsługi Urzędu z dnia 25.07.2019r 

 

Na podstawie § 69 ust.1 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 

( t.j. Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2019 r. poz. 5479) Rada Dzielnicy XVII 

uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. 

Wnosi się o podział środków finansowych przeznaczonych na obsługę Dzielnicy XVII 

Wzgórza Krzesławickie na rok 2020 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

 

 

 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 

do Uchwały Nr XI/100/2019 

Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie 

z dnia 29 sierpnia 2019r. 
 

 Podział środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” 
 

Wydatki bieżące  
 

Dział 750,     Rozdział 75022  
 

Kategoria zadania: zadania gminne własne - GWSMK  
 

  w zł 
 

Lp

. 
Wyszczególnienie Plan na rok 2020 

1 2 3 

1 § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 900,00 

2 § 4120 - Składki na Fundusz Pracy 200,00  

3 § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 4 800,00 

4 § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 4 400,00 

5 § 4220 - Zakup środków żywności 
 

1 200,00 

6 § 4260 - Zakup energii 8 500,00 

7 § 4270 - Zakup usług remontowych 1 000,00 

8 § 4300 - Zakup usług pozostałych 10 000,00 

9 § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 200,00 

10 § 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 

analiz i opinii 

300,00 

11 § 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego 

500,00 

    

Całkowita kwota do dyspozycji Dzielnicy 

  34 000,00 

   
 

 

                                                                                       

                                                                                    ................................................ 
 

 
                                                                                                                               Podpis 

                                                                                                                       Przewodniczącego Rady i Zarządu Dzielnicy XVII 
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Uchwała Nr XI/101/2019 

Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie 

z dnia 29 sierpnia 2019r 
 

 
  

W sprawie: ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym działki nr 110/136 oraz części 

działki nr 305/4 obręb 4 jedn. ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Zakole  
Pismo: GS-01.6840.4.25.2019 

              

 

 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  

(t.j. Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2019 r. poz. 5479) Rada Dzielnicy XVII 

uchwala, co następuje: 

  
 § 1. 

 Zaopiniować pozytywnie ewentualne zbycie w trybie bezprzetargowym działki 110/1 o 

pow. 0,0060ha oraz części działki nr 305/4 stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków 

(oznaczonej jako działka nr 305/4/A o pow. ok. 0,0004ha i 305/4/B o pow. ok. 0,0019ha), 

położonej w obrębie 4 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Zakole w celu poprawy  

zagospodarowania (dopełnienia) nieruchomości przyległej stanowiącej działkę nr 110/2 o pow. 

0,2812ha będącej własnością osoby fizycznej. 

  

  
 § 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 działki właścicielom sieci. 

2. O planowanym zbyciu działek należy powiadomić pisemnie sąsiadów w celu uniknięcia 

      perturbacji prawnych 

 
 § 3. 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
 

 

 

 

 

 

 
Uzasadnienie: 

Do Rady Dzielnicy XVII wpłynęło pismo Wydziału Skarbu Miasta GS-01.6840.4.25.2019 z prośbą o 

wydanie opinii w sprawie ewentualnego zbycia działek przy ul. Zakole 
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Uchwała Nr XI/102/2019 

Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie 

z dnia 29 sierpnia 2019r 
 

 
  

W sprawie: ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym działki nr 328/36 obręb 10 jedn. 

ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Jana Kazimierza  
Pismo: GS-01.6840.4.26.2019 

              

 

 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  

(t.j. Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2019 r. poz. 5479) Rada Dzielnicy XVII 

uchwala, co następuje: 

  
 § 1. 

 Zaopiniować pozytywnie ewentualne zbycie w trybie bezprzetargowym działki 328/36  

o pow. 0,0066 ha obręb 10 jedn. ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Jana Kazimierza w celu 

poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej nr 522 o pow. 0,0496 ha. 

  

  
 § 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uzasadnienie: 

Do Rady Dzielnicy XVII wpłynęło pismo Wydziału Skarbu Miasta GS-01.6840.4.26.2019 z prośbą o 

wydanie opinii w sprawie ewentualnego zbycia działki przy ul. Jana Kazimierza 
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Uchwała Nr XI/103/2019 

Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie 

z dnia 29 sierpnia 2019r 
 

 
  

W sprawie: ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym części działki nr 895 oraz części 

działki nr 676/4 położonych w obrębie 10 jedn. ewidencyjna Nowa Huta przy  

ul. M. Samozwaniec 
Pismo: GS-01.6840.4.27.2019.JP 

              

 

 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  

(t.j. Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2019 r. poz. 5479) Rada Dzielnicy XVII 

uchwala, co następuje: 

  
 § 1. 

 Zaopiniować pozytywnie ewentualne zbycie w trybie bezprzetargowym części działki 

nr 895 (oznaczonej jako 895/B o pow. ok. 0,0059 ha) oraz części działki nr 676/4 (oznaczonej 

jako 676/4/E o pow. ok. 0,0015ha) położonych w obrębie 10 jedn. ewidencyjna Nowa Huta 

przy ul. M. Samozwaniec, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości 

sąsiedniej nr 52 o pow. 0,0447ha. 

 

  

  
 § 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 działki właścicielom sieci. 

2. O planowanym zbyciu działek należy powiadomić pisemnie sąsiadów w celu uniknięcia 

      perturbacji prawnych 

 
 § 3. 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
 

 

 

 

 

 
Uzasadnienie: 

Do Rady Dzielnicy XVII wpłynęło pismo Wydziału Skarbu Miasta GS-01.6840.4.27.2019.JP z prośbą 

o wydanie opinii w sprawie ewentualnego zbycia części działek przy ul. M. Samozwaniec 
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Uchwała Nr XI/104/2019 

Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie 

z dnia 29 sierpnia 2019r 
 

 
  

W sprawie: ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym części działki nr 270 położonej w 

obrębie 44 jedn. ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Wańkowicza 
Pismo: GS-01.6840.4.30.2019.JP 

              

 

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  

(t.j. Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2019 r. poz. 5479) Rada Dzielnicy XVII 

uchwala, co następuje: 

  
 § 1. 

 Zaopiniować pozytywnie ewentualne zbycie w trybie bezprzetargowym części działki 

nr 270 stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków (oznaczonej jako 270/B o pow. ok. 

0,0115ha), położonej w obrębie 44 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Wańkowicza.  

 

  

  
 § 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uzasadnienie: 

Do Rady Dzielnicy XVII wpłynęło pismo Wydziału Skarbu Miasta GS-01.6840.4.30.2019.JP z prośbą 

o wydanie opinii w sprawie ewentualnego zbycia części działek przy ul. Wańkowicza 
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Uchwała Nr XI/105/2019 

Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie 

z dnia 29 sierpnia 2019r. 
 

 

w sprawie:  wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz Wieloletniej Prognozy 

Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych i remontowych na 

terenie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie 
 

Na podstawie § 3 pkt. 3 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  

(t.j. Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2019 r. poz. 5479) Rada Dzielnicy XVII 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

  Wnioskuje się do Prezydenta Miasta Krakowa o wprowadzenie do budżetu Miasta 

Krakowa na rok 2020 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu 

Inwestycyjnego następujących zadań z terenu Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie:  

 

1.  Nakładki asfaltowe: 

a) ul. Architektów odcinek od ul. Poległych w Krzesławicach do pętli tramwajowej Wzgórza  

    Krzesławickie   

b) ul. Wadowska od osiedla Lubocza do osiedla Wadów  

c) ul. Gustawa Morcinka do ul. Kantorowickiej do osiedla Zesławice  

d) ul. Jarzębiny 

e) ul. Grębałowska od nr1 do nr 9 oraz od nr 64 do nr 86 

 

2.   Odwodnienie:   

a) budowa odwodnień osiedli Grębałów, Lubocza, Łuczanowice i Kantorowice (zgodnie z 

opracowaną koncepcją w roku 2018 dla ZIKiT w Krakowie pod nazwą „Opracowanie 

wariantowej koncepcji odwodnienia terenu osiedli Grębałów, Lubocza, Łuczanowice, 

Kantorowice”)  

   

3.    Przebudowa ulic i dróg:  

a) ul. Stary Gościniec  od ul. Gustawa Morcinka do ul. Gerlaha   

b) ul. Łuczanowicka  od ulicy Grzegorza z Sanoka do osiedla Łuczanowice 

c) ul. Kantorowicka  od ul. Kocmyrzowskiej do ul. Osieckiego/wjazd do Wojewódzkiego   

    Szpitala Okulistycznego  

d) ul. Wańkowicza od nr 5 do al. Solidarności wraz z wjazdem do osiedla budynków  

     komunalnych przy ul. Wańkowicza  

e) ul. Petofiego od ulicy Kantorowickiej do ul. Architektów (przebudowa drogi wraz  

     z oświetleniem ulicznym)  

 



 

 

4.     Budowa przystanku stacji Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej:  

a) budowa przystanku kolejowego SKA „Kraków Lubocza” (zadanie wnioskowane uchwałą 

Rady Dzielnicy XVII nr XLI/335/2018 z dnia 22 lutego w sprawie „Budowy Przystanku 

Kolejowego Osobowego SKA ,,Kraków Lubocza” dla Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w 

Krakowie”)  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie: 

Środki finansowe, jakimi corocznie dysponuje Rada Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie, nie są na 

tyle wystarczające, aby rozpocząć cykl remontów i zadań inwestycyjnych z budżetu dzielnicy. Stan 

techniczny nawierzchni ulic i infrastruktury technicznej zadań wymienionych w punkcie 1 jest w bardzo 

złym stanie i wymaga natychmiastowego remontu.  Zadania wnioskowane do realizacji wymienione w 

punktach 2, 3 i 4 uwzględniają potrzeby i wnioski zgłaszane przez naszych mieszkańców dotyczące 

zagospodarowania i poprawy infrastruktury komunalnej na terenie Dzielnicy XVII Wzgórza 

Krzesławickie na realizację, których Rada Dzielnicy XVII nie posiada wystarczających funduszy. 
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Uchwała Nr XI/106/2019 

Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie 

z dnia 29 sierpnia 2019r. 

 

 
W sprawie: ustalenia zakresu rzeczowego zadania pn. „Odwodnienia, udrożnienia rowów wg 

wskazań Dzielnicy” w roku 2020 
Pismo DW.5309.17.10.2019 

 
 

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 (t.j. Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2019 r. poz. 5479) Rada Dzielnicy 

XVII uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. 
 

 Ustala się zakres rzeczowy zadania przyjętego Uchwałą nr X/93/2019 Rady Dzielnicy 

XVII Wzgórza Krzesławickie z dnia 11 lipca 2019r. Dziedzina C: Roboty budowlane w zakresie 

dróg wewnętrznych oraz dróg gminnych klasy dojazdowej, nazwa zadania „Odwodnienia, 

udrożnienia rowów wg wskazań Dzielnicy” w roku 2020 w sposób następujący: 

1. ul. Węgrzynowicka – udrożnienie rowu przydrożnego w rejonie pętli autobusowej 

2. ul. Zakole 23  -  udrożnienie rowu przydrożnego 

 

Realizatorem zadania jest Zarząd Dróg Miasta Krakowa  

 

§ 2. 
 

        Kolejne zakresy rzeczowe zadania wymienionego w § 1 będą ustalane sukcesywnie 

w trakcie bieżącego roku 

 

§ 3. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie: 

Zadania zostały wskazane na podstawie propozycji zadań przedstawionych przez Zarząd Dróg Miasta 

Krakowa pismem nr DW.5309.17.10.2019 z dnia 18.04.2019r.  
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Uchwała Nr XI/107/2019 

Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie 

z dnia 29 sierpnia 2019r. 

 

 
W sprawie: ustalenia zakresu rzeczowego zadania pn. „Dobudowa oświetlenia wg wskazań 

Dzielnicy” w roku 2020 
Pismo: DW.453.17.1.2019 

 
 

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 (t.j. Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2019 r. poz. 5479) Rada Dzielnicy 

XVII uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 
 

 Ustala się zakres rzeczowy zadania przyjętego Uchwałą nr X/93/2019 Rady Dzielnicy 

XVII Wzgórza Krzesławickie z dnia 11 lipca 2019r. Dziedzina C: Roboty budowlane w zakresie 

dróg wewnętrznych oraz dróg gminnych klasy dojazdowej, nazwa zadania „Dobudowa 

oświetlenia wg wskazań Dzielnicy” w roku 2020 w sposób następujący: 

 

1. ul. Kantorowicka - oświetlenie boiska zaprojektowanie i dobudowa słupa z 2 sztukami                                       

opraw typu LED 

2. ul. Kantorowicka - dowieszenie 1 sztuki oprawy LED 

3. ul. Luborzycka - dowieszenie 1 sztuki oprawy LED 

4. ul. Mycielskiego - wymiana istniejącego wysięgnika i oprawy typu LED 

 

Realizatorem zadania jest Zarząd Dróg Miasta Krakowa  

 

§ 2. 
 

        Kolejne zakresy rzeczowe zadania wymienionego w § 1 będą ustalane sukcesywnie 

w trakcie bieżącego roku 

 

§ 3. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie: 

Zadania, zostały wskazane na podstawie propozycji zadań przedstawionych przez Zarząd Dróg Miasta 

Krakowa pismem nr DW.453.17.1.2019 z dnia 09.08.2019r.  
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Uchwała Nr XI/108/2019 

Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie 

z dnia 29 sierpnia 2019r. 

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

Dzielnicy” w roku 2020 
Pismo DW.5309.17.10.2019 

 

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 (t.j. Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2019 r. poz. 5479) Rada Dzielnicy 

XVII uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 
 

 Ustala się zakres rzeczowy zadania przyjętego Uchwałą nr X/93/2019 Rady Dzielnicy 

XVII Wzgórza Krzesławickie z dnia 11 lipca 2019r. Dziedzina C: Roboty budowlane w zakresie 

dróg wewnętrznych oraz dróg gminnych klasy dojazdowej, nazwa zadania „Remont dróg i 

chodników według wskazań Dzielnicy” w roku 2020 w sposób następujący: 

1. ul. Architektów  - remont nakładki asfaltowej, na odcinku od pętli autobusowej do wjazdu 

do spółdzielni mieszkaniowej  

2. ul. Nad Baranówką -  wykonanie nakładki asfaltowej 

3. ul. Gustawa Morcinka - remont pobocza z krawężnikami i poboczem asfaltowym, na 

odcinku od ul. Kantorowickiej do ul. Stary Gościniec   

4. ul. Kownackiej / ul. Petofiego - remont schodów łączących ulice 

5. ul. Styczna  - remont chodnika od nr 3 do nr 9a 

6. ul. Ks. Hyca - wykonanie nakładki asfaltowej 

7. ul. Bystronia / sięgacz od nr 5a do nr 7 – remont nakładki asfaltowej 

Realizatorem zadania jest Zarząd Dróg Miasta Krakowa  

 

 

§ 2. 
 

        Kolejne zakresy rzeczowe zadania wymienionego w § 1 będą ustalane sukcesywnie 

w trakcie bieżącego roku 

§ 3. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

 

 
 

 

 

Uzasadnienie: 

Zadania zostały wskazane do realizacji po objeździe stanu dróg i chodników na terenie Dzielnicy XVII 

Wzgórza Krzesławickie w marcu 2019r. i nie znalazły się na liście zadań do realizacji w roku bieżącym 
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Uchwała Nr XI/109/2019 

 Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie 

z dnia 29 sierpnia 2019r 
  

  

  

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

zgodnie z pismem ML-07.7123.355.2019.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 

(t.j.Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2019 r. poz. 5479) Rada Dzielnicy XVII 

uchwala, co następuje: 

 

  

  

 §1. 

   Zaopiniować negatywnie wniosek dotyczący ponownego zawarcia umowy najmu 

lokalu mieszkalnego wymienionego w piśmie ML-07.7123.355.2019.BS przy  

ul. Kantorowickiej z Panią Michaliną P.  

  

  

  

 §2. 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie: 

Do Rady Dzielnicy XVII docierały informacje od mieszkańców odnośnie problemów ze zwierzętami pod 

wskazanym adresem oraz o niezgodności zachowania współżycia społecznego najemcy. Ponadto negatywna 

opinia została wydana na podstawie pisma Zarządu Budynków Komunalnych EM.B5-441-201/12 z dnia 10 

kwietnia 2019r. oraz informacji od najemcy, że już nie mieszka w ww lokalu. 


