
Uchwała Nr XVI/111/2016
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 28 stycznia 2016r.

W sprawie: ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym działki nr 516/8 oraz części działki nr 
516/9 przy ul. Henryka Brodatego
Pismo: GS.01.6840.4.19.2013
             

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 działki nr 516/8 o 

pow. 0,0140ha i części działki nr 516/9 o pow ok. 0,0053ha położonych w obrębie 10 jednostka 
ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Henryka Brodatego będącej własnością Gminy Miejskiej Kraków 
na rzecz właścicieli działki przyległej nr 530.

§ 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



Uchwała Nr XVI/112/2016
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 28 stycznia 2016r.

W sprawie: ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym działki nr 731 przy ul. Kazimierza 
Jagiellończyka
Pismo: GS.01.6840.4.35.2013
             

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 działki nr 731 o 

pow. 0,0060ha położonej  w obrębie 10 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ul.  Kazimierza 
Jagiellończyka będącej własnością Gminy Miejskiej Kraków na rzecz właścicieli działki przyległej 
nr 377

§ 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



Uchwała Nr XVI/113/2016
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 28 stycznia 2016r.

W  sprawie:  ewentualnego  zbycia  w  trybie  bezprzetargowym  działki  nr  712/20  przy
ul. M. Kownackiej
Pismo: GS.01.6840.4.27.2015
             

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 działki nr 712/20 

o  pow.  0,0027ha  położonej  w  obrębie  10  jednostka  ewidencyjna  Nowa  Huta
przy ul. M. Kownackiej będącej własnością Gminy Miejskiej Kraków na rzecz właścicieli działki 
przyległej nr 654.

§ 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



Uchwała Nr XVI/114/2016
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 28 stycznia 2016r.

W sprawie: ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym działki nr 674 przy ul. Groickiego
Pismo: GS.01.6840.4.57.2015
             

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 działki nr 674 o 

pow. 0,0048ha położonej  w obrębie 10 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ul.  Groickiego 
będącej własnością Gminy Miejskiej Kraków na rzecz właścicieli działki przyległej nr 488

§ 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



Uchwała Nr XVI/115/2016
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 28 stycznia 2016r.

w  sprawie:  zawarcia  umowy  najmu  lokalu  mieszkalnego  położonego  przy  ul.  Kantorowickiej
                    zgodnie z pismem ML-02.7123.694.2015.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-02.7123.694.2015.BS  przy  ul.  Kantorowickiej  w 
Krakowie z Panią Bogusławą M.

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

o nagannym zachowaniu Pani Bogusławy M.,  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 Bogusławę M.

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr XVI/116/2016
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 28 stycznia 2016r.

w sprawie:  zawarcia  umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os.  Na Stoku zgodnie  
                   z pismem ML-02.7123.702.2015.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-02.7123.702.2015.BS w os.  Na Stoku w Krakowie
z Panią Moniką K.

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

o  nagannym  zachowaniu  Panią  Moniką  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 Panią Monikę K. 

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr XVI/117/2016
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 28 stycznia 2016r.

w sprawie: zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach zgodnie 
                   z pismem ML-02.7123.703.2015.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-02.7123.703.2015.BS w os. Na Wzgórzach w Krakowie
z Panią Katarzyną S i Panią Esterą S.

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

o  nagannym  zachowaniu  Pani  Katarzyny  S.  i  Pani  Estery  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 Katarzynę S. i Panią 
Esterę S. 

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr XVI/118/2016
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 28 stycznia 2016r.

W sprawie: korekty zadań Dzielnicy XVII w roku 2016
                          

Na podstawie § 3 pkt 1, § 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.

1. Dokonać korekty Uchwały Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie Nr XIV/104/2015 z 
dnia  26  listopada  2015r.  w  sprawie  korekty  zadań  Dzielnicy  XVII  w  roku  2016  w  sposób 
następujący:

zadanie pn. „Modernizacja i remont małej architektury na terenie Dzielnicy”

zastąpić 

zadaniem pn.  „Kształtowanie  i  modernizacja  przestrzeni  zielonej,  zieleńców  i  skwerów  na 
terenie Dzielnicy XVII”

§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr XVI/119/2016
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 28 stycznia 2016r.

W sprawie:  przekazania  prawa  trwałego  zarządu  Parku  Zielony  Jar  na  rzecz  Zarządu  Zieleni 
Miejskiej
Pismo: GS-02.6844.4.6.2015.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 (Dziennik  
Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 1853) Rada Dzielnicy XVII uchwala, co następuje:

§ 1.
Zaopiniować  pozytywnie  wygaszenie  prawa  trwałego  zarządu  na  rzecz  Zarządu 

Infrastruktury  Komunalnej  i  Transportu na  nieruchomościach  oznaczonych  jako  działki 
ewidencyjne: nr 00/2 o pow. 0,3970, nr 300/3 o pow. 0,3647 ha, nr 719/4 o pow. 0,1648 ha, 294/6 o 
pow. 2,5734 ha,  obj.  KR1P/00230390/6,  nr 295/4 o pow. 0,7218 ha obj.  KR1P/00199910/8,  nr 
295/3 o pow. 0,0115 ha, obj. KW 42844, nr 295/2 o pow. 0,2843 ha obj. KW 209195, nr 556/5 o 
pow. 1,2312 ha obj. KR1P/00460973/8, położonych w obrębie 10 jednostka ewidencyjna Nowa 
Huta, stanowiących Park Zielony Jar z jednoczesnym ustanowieniem prawa trwałego zarządu na 
tych działkach na rzecz Zarządu Zieleni Miejskiej.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr XVI/120/2016
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 28 stycznia 2016r.

w sprawie: przystąpienia do Budżetu Obywatelskiego w roku 2017

Na podstawie § 66 ust. 6 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.
Przystąpić do Budżetu Obywatelskiego w roku 2017 i przeznaczyć na ten cel kwotę 50.000 zł

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



 

Uchwała Nr XVI/121/2016
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 28 stycznia 2016r.

W sprawie: podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” 
Pismo: FK-01-2.3221.4.2016

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 (Dziennik 
Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 1853) Rada Dzielnicy XVII uchwala, co następuje:

§ 1.
Wnosi  się  o  podział  środków  finansowych  przeznaczonych  na  obsługę  Dzielnicy  XVII 

Wzgórza Krzesławickie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia





Uchwała Nr XVI/122/2016
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 28 stycznia 2016r.

W sprawie: sprzeciwu przeciwko likwidacji Gimnazjum Nr 44

Na podstawie § 3 pkt.4 lit. e 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.
Rada  Dzielnicy  XVII  Wzgórza  Krzesławickie  negatywnie  opiniuje  zamiar  likwidacji 

Gimnazjum Nr 44 os Na Stoku 34 w Krakowie

§ 2.
Pismo  Dyrekcji  Gimnazjum  Nr  44  w  sprawie  zamiaru  likwidacji  Gimnazjum  nr  44

 w Krakowie, os. Na Stoku 34 zamieszczone w załączniku stanowi integralną część uchwały.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
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