
Dz-17.0021.24.2020                           

    

 

Uchwała Nr XXIV/186/2020 

Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie 

z dnia 29 października 2020r. 

 

 

 
W sprawie: opinii dla inwestycji pn. „Budowa zespołu budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych przy ul. Gustawa Morcinka w Krakowie” 
Pismo: AU-02-3.6730.2.930.2019.JĆE z dnia 29.09.2020r. 
 

 

Na podstawie § 3 pkt. 4 lit. i  uchwały Nr XCIX/1511/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014r. 

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 ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa 

zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych (od 2 do 5 budynków) wraz z garażami 

podziemnymi, naziemnymi miejscami postojowymi, infrastrukturą techniczną i komunikacyjną 

oraz zagospodarowaniem terenu, położonego na części dz. nr 1/27 obr.4 Nowa Huta, a także w 

zakresie infrastruktury technicznej i komunikacyjnej na częściach dz. nr 2/34 obr. 4 Nowa Huta 

wraz ze zjazdem z działki drogowej nr 2/34 obr. 4 Nowa Huta na teren inwestycji kubaturowej 

przy ul. Gustawa Morcinka w Krakowie”  

 

§ 2. 

 Ze względu na usytuowanie istniejących budynków po wschodniej stronie 

projektowanych budynków należy zachować odległość 8 m od wschodniej granicy 

rozpatrywanej działki, aby nie powodować nadmiernego zacienienia istniejących budynków 

mieszkalnych.  

 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie:  

Do Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie wpłynęło pismo Wydziału Architektury i Urbanistyki 

Urzędu Miasta Krakowa z prośbą o wydanie opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla 

powyższej inwestycji.                                                        
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Uchwała Nr XXIV/187/2020 

Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie 

z dnia 29 października 2020r. 

 

 

 
W sprawie: opinii do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

„Łowińskiego” 
Pismo: BP-02-2.6721.369.78.2020.AWA 
 

Na podstawie § 3 pkt.4 lit. a  uchwały Nr XCIX/1511/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014r. 

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 projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

„Łowińskiego” z następującymi uwagami: 

 

1. Opiniuje się negatywnie przebieg odcinka terenu drogi publicznej klasy KDD.10   

od ul. Łazowej do terenu KU.5 

2. Opiniuje się negatywnie przebieg terenu drogi publicznej KDT.2 i KDT.3 

3. Zaplanować rozwiązania drogowe dotyczące problemu niewydolnego komunikacyjnie 

przejazdu strzeżonego kolejowego na ul. Blokowej poprzez wskazanie bezkolizyjnego 

przebiegu drogi z torami  kolejowymi w formie zaplanowania wiaduktu drogowego nad torami 

kolejowymi lub tunelu drogowego pod torami kolejowymi.  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie:  

Do Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie wpłynęło pismo Zastępcy Prezydenta Miasta 

Krakowa z prośba o opinię do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

„Łowińskiego” 
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Uchwała Nr XXIV/188/2020 

Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie 

z dnia 29 października 2020r. 

 

 

 
W sprawie: wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 oraz Wieloletniej Prognozy 

Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego pn. ''Budowa 

chodnika wzdłuż południowej strony ulicy Łuczanowickiej działka drogowa nr 206/5 obr. 14 

jedn. ew. Nowa Huta i wzdłuż ul. Godebskiego, działka drogową nr 218 obr 15 jedn. ewid. 

Nowa Huta do pętli autobusowej w os. Łuczanowice” 
mail Zarządu Dróg Miasta Krakowa z 13 października 2020r.  

 

Na podstawie § 3 pkt. 3 lit. g  uchwały Nr XCIX/1511/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014r. 

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 2021 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu 

Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego pn.  ''Budowa chodnika wzdłuż południowej strony 

ulicy Łuczanowickiej, działka drogowa nr 206/5 obr. 14 jedn. ew. Nowa Huta i wzdłuż  

ul. Godebskiego, działka drogowa nr 218 obr. 15 jedn. ewid. Nowa Huta do pętli autobusowej 

w os. Łuczanowice”' 

 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie:  

Wnioskowany chodnik znacznie poprawi bezpieczeństwo dzieci udających się do szkoły, jak również 

stanowił będzie jedyną bezpieczną drogę dotarcia do przystanków autobusowych, boiska, sklepów  

i kaplicy dla mieszkańców osiedla Łuczanowice, którzy obecnie poruszają się drogą bez poboczy. 
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Uchwała Nr XXIV/189/2020 

Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie 

z dnia 29 października 2020r. 

 

 

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

2020 

 

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 2020r. 

w sposób następujący: 

 

 

 z § 4270 - „Zakup usług remontowych” przenieść kwotę 500 zł na § 4260 - „Zakup energii” 

 

 z § 4390 - „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” przenieść 

kwotę 300 zł na § 4260 - „Zakup energii” 

 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie: 

Na podstawie bieżącej analizy wydatków i zobowiązań finansowych na rok 2020 wprowadza się  

korektę środków na zadaniu „Obsługa Dzielnic”   


