
  

Uchwała Nr VIII/69/2015
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 28 maja 2015r.

w sprawie: przebudowy ulicy Kocmyrzowskiej 
                   

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 w Krakowie (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 
27.03.2014 r. poz. 1853) Rada Dzielnicy XVII uchwala, co następuje:

§1.
Wnioskować  do  Prezydenta  Miasta  Krakowa  i  Rady Miasta  Krakowa  o  przyspieszenie 

realizacji  przebudowy ul.  Kocmyrzowskiej  i  realizację  wyżej  wymienionej  inwestycji  w latach 
2016 – 2017.

§ 2.

Uzasadnienie stanowi integralną cześć uchwały

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 



 
 Uzasadnienie do 

Uchwały Nr VIII/69/2015
Rady Dzielnicy XVII
Wzgórza Krzesławickie
z dnia 28 maja 2015 r.

           Rada Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie wyraża głębokie zaniepokojenie w związku 
z odpowiedzią udzieloną przez Prezydenta Miasta Krakowa na interpelację złożona przez Radnego 
Miasta  Krakowa  Pana  Aleksandra  Miszalskiego  w  dniu  12  kwietnia  2015r.   Pan  Prof.  Jacek 
Majchrowski informuje, że przebudowa ul. Kocmyrzowskiej powinna nastąpić dopiero w latach 
2021 - 2023, co z punktu widzenia mieszkańców, którzy poruszają się po tej  ulicy,  jest  nie do 
przyjęcia. Droga ta jest jedną z głównych ulic wyjazdowych z Krakowa i niestety od wielu lat jest 
w coraz gorszym stanie. Bieżące remonty i łatanie dziur jedynie na chwilę poprawiają sytuację. 

Zły stan ul. Kocmyrzowskiej jest powszechnie znany, w związku z tym rozpoczęto prace 
zmierzające  do  jej  przebudowy  i  w  roku  2011  przeprowadzono  konsultacje  społeczne  oraz 
zaakceptowano projekt. Od tego czasu niestety nic się nie wydarzyło, a termin realizacji inwestycji 
jest z roku na rok przekładany. Obecnie proponowany termin, czyli lata 2021 – 2023 (10 lat po 
przygotowaniu  projektu)  budzi  stanowczy  sprzeciw  mieszkańców  i  Członków  Rady  Dzielnicy 
XVII, którzy oczekują podjęcia obiecanych wcześniej działań w latach 2016 – 2017.



Uchwała Nr VIII/70/2015
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 28 maja 2015r.

w sprawie: powołania Pana Rafała Łatki w skład Dzielnicowego Zespołu Koordynacyjnego na lata
                  2015 - 2018
                   

Na podstawie § 3 pkt 6 lit. a uchwały nr  XCIX/1511/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie 
organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVII w Krakowie (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 
27.03.2014 r. poz. 1853) Rada Dzielnicy XVII uchwala, co następuje:

§1.
Wnioskować o powołanie w skład Dzielnicowego Zespołu Koordynacyjnego działającego w 

ramach Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa pod nazwą „Bezpieczny Kraków” 
Pana Rafała Łatki – Członka Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



  

Uchwała Nr VIII/71/2015
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 28 maja 2015r.

w sprawie:  zawarcia  umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os.  Na Stoku zgodnie  
                    z pismem ML-02.7123.225.2015.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-02.7123.225.2015.BS w os.  Na Stoku w Krakowie
z Państwem Joanną i Jerzym G.

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

o nagannym zachowaniu Państwa Joanny i Jerzego G., 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  Państwo  Joannę
i Jerzego G.

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr VIII/72/2015
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 28 maja 2015r.

w  sprawie:  zawarcia  umowy  najmu  lokalu  mieszkalnego  położonego  przy  ul.  Kantorowickiej 
zgodnie z pismem ML-02.7140.210.2015.UW 

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-02.7140.210.2015.UW  przy  ul.  Kantorowickiej  
w Krakowie z Państwem Haliną i Jerzym Z.

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

o nagannym zachowaniu Państwa Haliny i Jerzego Z., 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  Państwo  Halinę
i Jerzego Z.

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

    



Uchwała Nr VIII/73/2015
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 28 maja 2015r.

w sprawie  wstępnego rozdysponowania  środków wydzielonych  do dyspozycji  Dzielnicy XVII  
na rok 2016

Na podstawie § 70 ust. 2 w zw. z § 3 pkt 1 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  w  Krakowie  (Dziennik  Urzędowy 
Województwa Małopolskiego z dnia 27.03.2014 r. poz. 1853) Rada Dzielnicy XVII uchwala, co następuje:

§1.

 Postanawia się o wstępnym rozdysponowaniu środków wydzielonych do dyspozycji Rady 
Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie na rok 2016 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia









Uchwała Nr VIII/74/2015
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 28 maja 2015r.

W sprawie: opinii  dla  koncepcji  obsługi  komunikacyjnej  inwestycji  budowy zespołu budynków
                     mieszkalnych jednorodzinnych przy ul. Piotrusia Pana w Krakowie
                         Pismo: LUPUS Sp. z o.o. z dnia 11.05.2015r.

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. 1853) Rada Dzielnicy XVII uchwala, co 
następuje:

§ 1.
Zaopiniować  pozytywnie  koncepcję  obsługi  komunikacyjnej  wraz  z  siecią  kanalizacji 

opadowej  dla  inwestycji  pn.  „Budowa  zespołu  budynków  mieszkalnych  jednorodzinnych
w zabudowie wolnostojącej, bliźniaczej i szeregowej wraz z infrastrukturą techniczną na działkach 
nr 264/57, 264/59, 296/10, 292, 264/17, 289/6, 289/7, 289/4, 289/1, 486/3, 264/58, 264/56, 264/54, 
264/52, 264/24, 500, 264/26, 298/3, 300/1, 302/1, 303/1, 304/6, 304/1, 264/12 oraz zjazdem na
dz. nr 264/58, 264/56, 264/54, 264/52, 264/24, 500 obr. 3 Nowa Huta przy ul. Piotrusia Pana w 
Krakowie”

 

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr VIII/75/2015
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 28 maja 2015r.

W sprawie: ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym działki nr 312/3 przy ul. Petöfiego
                       Pismo: GS.01.6840.4.36.2014.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  ewentualne  zbycie  w trybie  bezprzetargowym działki  nr  312/3

o powierzchni 0,0279 ha położonej w obr. 3 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Petöfiego 
będącej własnością Gminy Miejskiej Kraków, na rzecz właścicieli działki przyległej nr 312/2. 

 

§ 2.
 1. Warunkiem pozytywnej opinii zawartej w § 1 jest:

  1/  Opinia  merytorycznych  wydziałów  Gminy  czy  w  przyszłości  na  gruntach  będących
            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  działek  należy  powiadomić  pisemnie  sąsiadów  w  celu  uniknięcia
      perturbacji prawnych

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
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