
Uchwała Nr XLVII/326/2010
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 23 września 2010 r.

W sprawie: rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania priorytetowego „organizacja Turnieju  
                     Piłki Siatkowej Plażowej” (wniosek nr 51) na rok 2010

            Pismo: MOS.NH.071/22/10

Na podstawie § 5 ust. 1 oraz ust. 5 Statutu Dzielnicy XVII stanowiącego załącznik nr 17 do uchwały 
nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie organizacji i zakresu działania 
dzielnic (tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 6 listopada 2002 r. Nr 243 
poz. 3278, zm.: uchwała Nr CV/1060/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 marca 2006 r. oraz Nr CX/1107/06 z 
dnia 24 maja 2006 r.)  Rada Dzielnicy XVII postanawia:

§ 1.
Rozszerzyć zakres rzeczowy zadania:

1/ Dział 926 – Kultura Fizyczna i Sport
a) wniosek nr 51 - MOS Nowa Huta - organizacja Turnieju Piłki Siatkowej 

                          Plażowej oraz Turnieju piłki nożnej na piasku        10.000,-

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr XLVII/327/2010
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 23 września 2010 r.

W sprawie: podziału środków w ramach zadania  powierzonego „Tworzenie,  modernizacja
                    i utrzymanie ogródków jordanowskich (osiedlowych placów zabaw) oraz  
                    zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą” na rok 2011

          

Na podstawie § 6 ust. 1 pkt. 3 i 4 Statutu Dzielnicy XVII stanowiącego załącznik nr 17 do uchwały 
nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie organizacji i zakresu działania 
dzielnic (tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 6 listopada 2002 r. Nr 243 
poz. 3278, zm.: uchwała Nr CV/1060/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 marca 2006 r. oraz Nr CX/1107/06 z 
dnia 24 maja 2006 r.)  Rada Dzielnicy XVII postanawia:

§ 1.
Dokonać  podziału  środków  na  zadaniu  powierzonym  „Tworzenie,  modernizacja

i  utrzymanie  ogródków  jordanowskich  (osiedlowych  placów  zabaw)  oraz  zieleńców  
i skwerów wraz z małą architekturą” na rok 2011 w kwocie 225.500 zł w sposób następujący:

1. Bieżące utrzymanie ogródków         50.000-,
2. Sprzątanie terenu „Zielony Jar” po imprezach           5.000-,
3. Pielęgnacja zieleni wysokiej i niskiej, wg wskazań Dzielnicy         35.000-,
4. Doposażenie ogródków jordanowskich       135.500-,

§ 2.
Dysponentem środków jest Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr XLVII/328/2010
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 23 września 2010 r.

W sprawie: zadań do realizacji przez Budżet Miasta Krakowa w roku 2011

Na podstawie § 4 pkt. 4 lit. h oraz l Statutu Dzielnicy XVII stanowiącego załącznik nr 17 do uchwały 
nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie organizacji i zakresu działania 
dzielnic (tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 6 listopada 2002 r. Nr 243 
poz. 3278, zm.: uchwała Nr CV/1060/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 marca 2006 r. oraz Nr CX/1107/06 z 
dnia 24 maja 2006 r.)  Rada Dzielnicy XVII postanawia:

§ 1.
Wnioskować  do  Prezydenta  Miasta  Krakowa  o  umieszczenie  w  Budżecie  Miasta 

Krakowa na rok 2011 następujących zadań:

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne
1. Kontynuacja  budowy  monitoringu  wizyjnego  na  terenie  Dzielnicy  XVII  „Wzgórza 

Krzesławickie” 

Dział 900 – Gospodarka Komunalna
1. Przebudowa ul. Lubockiej
2. Przebudowa ul. Glinik na odcinku od ul. Wadowskiej do ul. Bystronia
3. Budowa parkingu przy ul. Petöfiego

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
1. Remont Fortu 49 Krzesławice

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr XLVII/329/2010
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 23 września 2010 r.

W sprawie: uchwalenia projektu planu finansowo – rzeczowego wydatków na 2011 rok

Na  podstawie  §  32  ust.  3  Statutu  Dzielnicy  XVII  stanowiącego  załącznik  nr  17  do  uchwały 
nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie organizacji i zakresu działania 
dzielnic (tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 6 listopada 2002 r. Nr 243 
poz. 3278, zm.: uchwała Nr CV/1060/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 marca 2006 r. oraz Nr CX/1107/06 z 
dnia 24 maja 2006 r.)  Rada Dzielnicy XVII postanawia:

§ 1.

Przedstawić do akceptacji projekt planu finansowo – rzeczowego wydatków bieżących 
Dzielnicy XVII „Wzgórza Krzesławickie” na rok 2011.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr XLVII/330/2010
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 23 września 2010 r.

W sprawie: podziału środków na zadania powierzone „Prace remontowe dróg, chodników 
                   i oświetlenia” w roku 2011 

         

Na podstawie § 6 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3 Statutu Dzielnicy XVII stanowiącego załącznik nr 17 do 
uchwały nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie organizacji  i zakresu 
działania dzielnic (tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 6 listopada 2002 r. 
Nr  243  poz.  3278,  zm.:  uchwała  Nr  CV/1060/06 Rady Miasta  Krakowa  z  dnia  29  marca  2006 r.  oraz  Nr 
CX/1107/06 z dnia 24 maja 2006 r.)  Rada Dzielnicy XVII postanawia:

§ 1.

Dokonać  podziału  środków  na  zadaniu  powierzonym  „Prace  remontowe  dróg, 
chodników i oświetlenia” na rok 2011 w następujący sposób:

1. Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy       904.800,- ZIKiT 

2. Remont oświetlenia wg wskazań Dzielnicy         20.000,- ZIKiT

3. Opracowanie dokumentacji technicznych dróg i chodników
 wg wskazań Dzielnicy       250.000,- ZIKiT

   

§ 2. 

Do podziału w roku 2011 przyjęto kwotę 1 174.800 zł jaka obowiązywała w roku 2010

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr XLVII/331/2010
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 23 września 2010 r.

W sprawie: budowy ekranów akustycznych wzdłuż ulicy Kocmyrzowskiej 

Na podstawie  §  4  pkt.  4  lit.  h Statutu  Dzielnicy  XVII  stanowiącego  załącznik  nr  17  do  uchwały 
nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie organizacji i zakresu działania 
dzielnic (tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 6 listopada 2002 r. Nr 243 
poz. 3278, zm.: uchwała Nr CV/1060/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 marca 2006 r. oraz Nr CX/1107/06 z 
dnia 24 maja 2006 r.)  Rada Dzielnicy XVII postanawia:

§ 1.
W związku  z przedłużającym się terminem przebudowy ulicy Kocmyrzowskiej, na 

odcinku od skrzyżowania z ulica  Darwina do pętli  tramwajowej,  wnioskować do Zarządu 
Infrastruktury Komunalnej  i  Transportu  o zamontowanie  ekranów akustycznych  na  wyżej 
wymienionym odcinku ulicy Kocmyrzowskiej od strony zabudowań.

§ 2.
Wzmagający  się  ruch  samochodowy  na  ulicy  Kocmyrzowskiej  skutkuje  wieloma 

interwencjami mieszkańców w Radzie Dzielnicy XVII narzekających na znaczne pogorszenie 
warunków  życia  w  związku  z  generowaniem  hałasu  przez  poruszające  się  ulicą 
Kocmyrzowska samochody. 

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

   



Uchwała Nr XLVII/332/2010
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 23 września 2010 r.

W sprawie:  opinii  dla  ustalenia  warunków zabudowy dla  inwestycji  pn.  „Budowa dwóch  
                     budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, miejscami 
                     postojowymi, drogami dojazdowymi, chodnikami dla pieszych na dz. nr 235, 
                     236, 237, 238, 599/1, 599/2, 600 obr. 10 Nowa Huta, wraz z infrastrukturą 
                     techniczną obejmującą budowę przyłącza cieplnego, przyłącza gazowego,  
                     przyłącza kanalizacji opadowej oraz przyłącza i sieci wodociągowej, kanalizacji 
                     sanitarnej, elektrycznej i stacji trafo na dz. nr 235, 236, 237, 238, 240, 599/1, 
                     599/2, 600, 598, 241/22, 241/23, 252/3, 234/15 obr. j.w., oraz wjazdem na dz. nr 
                     597, 598, 241/22, 599/1, 599/2 obr. j.w. w rej. ul. Architektów”

           Pismo: AU-02-3.AEN.7331-1754/10

Na  podstawie  §  4  pkt.  5  lit.  j  Statutu  Dzielnicy  XVII  stanowiącego  załącznik  nr  17  do  uchwały 
nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie organizacji i zakresu działania 
dzielnic (tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 6 listopada 2002 r. Nr 243 
poz. 3278, zm.: uchwała Nr CV/1060/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 marca 2006 r. oraz Nr CX/1107/06 z 
dnia 24 maja 2006 r.)  Rada Dzielnicy XVII postanawia:

§ 1.
Zaopiniować pozytywnie ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji  pn. „Budowa 

dwóch  budynków  mieszkalnych  wielorodzinnych  z  garażami  podziemnymi,  miejscami 
postojowymi, drogami dojazdowymi, chodnikami dla pieszych na dz. nr 235, 236, 237, 238, 
599/1, 599/2, 600 obr. 10 Nowa Huta, wraz z infrastrukturą techniczną obejmującą budowę 
przyłącza cieplnego, przyłącza gazowego, przyłącza kanalizacji opadowej oraz przyłącza i sieci 
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, elektrycznej i stacji trafo na dz. nr 235, 236, 237, 238, 
240, 599/1, 599/2, 600, 598, 241/22, 241/23, 252/3, 234/15 obr. j.w., oraz wjazdem na dz. nr 
597, 598, 241/22, 599/1, 599/2 obr. j.w. w rej. ul. Architektów”

§ 2.
Warunkiem pozytywnej opinii zawartej w § 1. jest przebudowa i poszerzenie drogi 

dojazdowej przebiegającej przez teren działek nr 597, 598, 241/22, 599/1, 599/2 obręb 10 
Nowa Huta w rejonie ul. Architektów na koszt inwestora.



§ 3.
Traci moc Uchwała Nr XLVI/321/2010 Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie 

z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie opinii dla ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji 
pn.  „Budowa  trzech  budynków  mieszkalnych  wielorodzinnych  z  garażami  podziemnymi, 
miejscami  parkingowymi,  drogami  dojazdowymi,  chodnikami  dla  pieszych  na dz.  nr  235, 
236,  237,  238,  599/1,  599/2,  600  obr.  10  Nowa  Huta,  wraz  z  infrastrukturą  techniczną 
obejmującą  budowę przyłącza  cieplnego,  gazowego,  kanalizacji  opadowej  oraz przyłącza  
i sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, elektrycznej i stacji trafo na dz. nr 235, 236, 237, 
238, 240, 599/1, 599/2, 600, 598, 241/22, 241/23, 252/3, 234/15 obr. j.w., oraz wjazdem na 
dz. nr 597, 598, 241/22, 599/1,  599/2 obr. j.w. w rej. ul. Architektów”

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



                           

Uchwała Nr XLVII/333/2010
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 23 września 2010 r.

W sprawie: korekty planu finansowego wydatków Dzielnicy na 2010 rok

Na  podstawie  §  33  ust.  1  Statutu  Dzielnicy  XVII  stanowiącego  załącznik  nr  17  do  uchwały 
nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie organizacji i zakresu działania 
dzielnic (tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 6 listopada 2002 r. Nr 243 
poz. 3278, zm.: uchwała Nr CV/1060/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 marca 2006 r. oraz Nr CX/1107/06 z 
dnia 24 maja 2006 r.)  Rada Dzielnicy XVII postanawia:

§ 1.

Dokonać  korekty  planu  finansowego  wydatków  Dzielnicy  na  rok  2010  w  sposób 
następujący:

- z § 4210  pn. „Zakup materiałów i wyposażenia” przenieść kwotę  1.000 zł. na  § 4270 
pn. " Zakup usług remontowych”

- z §  4300  pn. „Zakup  usług  pozostałych” przenieść  kwotę  700  zł. na  §  4270 
pn. " Zakup usług remontowych”

- z § 4370 pn. „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej” 
przenieść kwotę 300 zł. na § 4270 pn. " Zakup usług remontowych”

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr XLVII/334/2010
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 23 września 2010 r.

W  sprawie:  włączenia  do  programu  rehabilitacji  zabudowy  blokowej  na  terenie  Gminy  
                     Kraków osiedla Zesławice

Na  podstawie  §  4  ust.5  lit.  k  Statutu  Dzielnicy  XVII  stanowiącego  załącznik  nr  17  do  uchwały 
nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie organizacji i zakresu działania 
dzielnic (tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 6 listopada 2002 r. Nr 243 
poz. 3278, zm.: uchwała Nr CV/1060/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 marca 2006 r. oraz Nr CX/1107/06 z 
dnia 24 maja 2006 r.)  Rada Dzielnicy XVII postanawia:

§ 1.
Wnioskować do  Prezydenta  Miasta  Krakowa o  włączenie  do  programu  rehabilitacji 

zabudowy blokowej na terenie Gminy Kraków osiedla Zesławice,  zgodnie z Uchwałą Rady 
Miasta Krakowa Nr C/1346/10 z dnia 12 maja 2010.

§ 2.
Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uzasadnienie do uchwały 
XLVII/334/2010
Rady Dzielnicy XVII
Wzgórza Krzesławickie
z dnia 23 września 2010r.

Wnioskowane  do  programu  rehabilitacji  zabudowy  blokowej  osiedle  Zesławice 
zostało wybudowane na przełomie lat 50-60 minionego stulecia jako mieszkania zakładowe 
byłej  Cegielni Zesławice. 

Obecne osiedle Zesławice jest we władaniu „TBS Krak – System” oraz Spółdzielni 
Mieszkaniowej  „Ceramik”.  Uzupełnieniem  zabudowy  blokowej  osiedla  Zesławice  jest 
budownictwo jednorodzinne.

Osiedle  Zesławice  nie  posiada  jakiejkolwiek  infrastruktury  społecznej  w  postaci: 
szkoły, przedszkola, infrastruktury sportowej, placu zabaw, domu kultury. Najbliżej położona 
infrastruktura społeczna, z której mogą korzystać mieszkańcy osiedla Zesławice, znajduje się 
w odległości 4 km (os. Na Wzgórzach, os. Na Stoku).

Zdewastowana jest  również infrastruktura komunalna  w postaci  dróg i  chodników, 
będąca w Zarządzie „TBS Krak – System” oraz Spółdzielni „Ceramik”.
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