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Uchwała Nr L/422/2018 

Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie 

z dnia 25 października 2018r. 
 

 

 

w sprawie: zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach 

zgodnie z pismem ML-10.7123.724.2018.MM 
 

 
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 z późn. zm) Rada Dzielnicy XVII postanawia: 

 

 

§1. 
  Zaopiniować pozytywnie wniosek dotyczący ponownego zawarcia umowy najmu 

lokalu mieszkalnego wymienionego w piśmie ML-10.7123.724.2018.MM w os. Na Wzgórzach 

z rodziną Pani Jolanty Ć.  

 

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

o nagannym zachowaniu rodziny Pani Jolanty Ć., 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 

rodzinę Pani Jolanty Ć. 
 

 

§3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Dz-17.0021.50.2018         

          

                

 

Uchwała Nr L/423/2018 

Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie 

z dnia 25 października 2018r. 
 

 

 

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

zgodnie z pismem ML-10.7123.756.2018.MM 
 

 
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 z późn. zm) Rada Dzielnicy XVII postanawia: 

 

 

§1. 
  Zaopiniować pozytywnie wniosek dotyczący ponownego zawarcia umowy najmu 

lokalu mieszkalnego wymienionego w piśmie ML-10.7123.756.2018.MM przy ul. 

Kantorowickiej z Panem Benedyktem G.  

 

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

o nagannym zachowaniu Pana Benedykta 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 

Pana Benedykta G. 
 

§3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
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Uchwała Nr L/424/2018 

Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie 

z dnia 25 października 2018r. 
 

 

 

w sprawie: zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Stoku zgodnie 

z pismem ML-10.7123.785.2018.MM 
 

 
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 z późn. zm) Rada Dzielnicy XVII postanawia: 

 

 

§1. 
  Zaopiniować pozytywnie wniosek dotyczący ponownego zawarcia umowy najmu 

lokalu mieszkalnego wymienionego w piśmie ML-10.7123.785.2018.MM w os. Na Stoku z 

rodziną Pana Andrzeja K.  

 

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

o nagannym zachowaniu rodziny Pana Andrzeja 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 

rodzinę Pana Andrzeja K. 
 

§3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
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Uchwała Nr L/425/2018 

Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie 

z dnia 25 października 2018r. 
 

 

 

w sprawie: zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w os. Na Wzgórzach 

zgodnie z pismem ML-10.7123.787.2018.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 z późn. zm) Rada Dzielnicy XVII postanawia: 

 

 

§1. 
  Zaopiniować pozytywnie wniosek dotyczący ponownego zawarcia umowy najmu 

lokalu mieszkalnego wymienionego w piśmie ML-10.7123.787.2018.BS w os. Na Wzgórzach 

z rodziną Pani Anny S.  

 

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

o nagannym zachowaniu rodziny Pani Anny 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 

rodzinę Pani Anny S. 
 

§3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
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Uchwała Nr L/426/2018 

Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie 

z dnia 25 października 2018r. 
 

 

 

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

zgodnie z pismem ML-10.7123.794.2018.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 z późn. zm) Rada Dzielnicy XVII postanawia: 

 

 

§1. 
  Zaopiniować pozytywnie wniosek dotyczący ponownego zawarcia umowy najmu 

lokalu mieszkalnego wymienionego w piśmie ML-10.7123.794.2018.BS przy ul. 

Kantorowickiej z Panem Mieczysławem Z.  

 

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

o nagannym zachowaniu Pana Mieczysławem 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 

Pana Mieczysława Z. 
 

§3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
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Uchwała Nr L/427/2018 

Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie 

z dnia 25 października 2018r. 
 

 

 

w sprawie: opinii do ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.„Przebudowa i 

nadbudowa o dwie kondygnacje istniejącego budynku biurowego wraz ze zmianą użytkowania 

obiektu na cel mieszkalny wielorodzinny wraz z rozbudową o pomieszczenie na urządzenie 

kogeneracyjne na gaz oraz budową miejsc postojowych na dz.nr 2/78, 2/77, 2/97, 2/96, 1/26 

obr 4 Nowa Huta przy ul. Morcinka w Krakowie” 

Pismo: AU-02-3.6730.2.1350.2017.JCE 

 

Na podstawie § 3 pkt. 4 lit. i 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 z późn. zm) Rada Dzielnicy XVII postanawia: 

 

 

§ 1. 
 Zaopiniować pozytywnie ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji  

pn. „Przebudowa i nadbudowa o dwie kondygnacje istniejącego budynku biurowego wraz ze 

zmianą użytkowania obiektu na cel mieszkalny wielorodzinny wraz z rozbudową o 

pomieszczenie na urządzenie kogeneracyjne na gaz oraz budową miejsc postojowych na dz.nr 

2/78, 2/77, 2/97, 2/96, 1/26 obr. 4 Nowa Huta przy ul. Morcinka w Krakowie”. 
 

§ 2. 

 Warunkiem pozytywnej opinii zawartej w § 1 jest zapewnienie dojazdu do istniejących 

budynków sąsiednich poprzez działkę nr 2/78 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

 

 

 

 

 

 
Uzasadnienie: 

Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa pismem AU-02-

3.6730.2.1350.2017.JCE zwrócił się do Rady Dzielnicy XVII z prośba o zaopiniowanie 

ustalenia warunków zabudowy dla wyżej wymienionej inwestycji. 
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Uchwała Nr L/428/2018 

Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie 

z dnia 25 października 2018r. 
 

 

 

w sprawie: opinii do ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.„Przebudowa i 

nadbudowa o dwie kondygnacje istniejącego budynku biurowego wraz ze zmianą użytkowania 

obiektu na cel usługowy (hotel) wraz z rozbudową o pomieszczenie na urządzenie 

kogeneracyjne na gaz oraz budową miejsc postojowych na dz.nr 2/78, 2/77, 2/97, 2/96, 1/26 

obr 4 Nowa Huta przy ul. Morcinka w Krakowie” 

Pismo: AU-02-3.6730.2.1369.2017.JCE 

 

 

Na podstawie § 3 pkt. 4 lit. i 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 z późn. zm) Rada Dzielnicy XVII postanawia: 

 

 

§ 1. 
 Zaopiniować pozytywnie ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji opinii do 

ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.„Przebudowa i nadbudowa o dwie 

kondygnacje istniejącego budynku biurowego wraz ze zmianą użytkowania obiektu na cel 

usługowy (hotel) wraz z rozbudową o pomieszczenie na urządzenie kogeneracyjne na gaz oraz 

budową miejsc postojowych na dz.nr 2/78, 2/77, 2/97, 2/96, 1/26 obr 4 Nowa Huta przy ul. 

Morcinka w Krakowie” 

 

§ 2. 

 Warunkiem pozytywnej opinii zawartej w § 1 jest zapewnienie dojazdu do istniejących 

budynków sąsiednich poprzez działkę nr 2/78 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

 

 

 
Uzasadnienie: 

Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa pismem AU-02-

3.6730.2.1369.2017.JCE zwrócił się do Rady Dzielnicy XVII z prośba o zaopiniowanie 

ustalenia warunków zabudowy dla wyżej wymienionej inwestycji. 
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Uchwała Nr L/429/2018 

Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie 

z dnia 25 października 2018r. 
 

 

 

w sprawie: opinii do ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.„Przebudowa i 

nadbudowa o dwie kondygnacje istniejącego budynku biurowego wraz ze zmianą sposobu 

użytkowania obiektu na cel mieszkalno - usługowy wraz z rozbudową o pomieszczenie na 

urządzenie kogeneracyjne na gaz oraz budową miejsc postojowych na dz.nr 2/78, 2/77, 2/97, 

2/96, 1/26 obr 4 Nowa Huta przy ul. Morcinka w Krakowie” 

Pismo: AU-02-3.6730.2.1370.2017.JCE 

 

 

Na podstawie § 3 pkt. 4 lit. i 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 z późn. zm) Rada Dzielnicy XVII postanawia: 

 

 

§ 1. 
 Zaopiniować pozytywnie ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji .„Przebudowa i 

nadbudowa o dwie kondygnacje istniejącego budynku biurowego wraz ze zmianą sposobu 

użytkowania obiektu na cel mieszkalno - usługowy wraz z rozbudową o pomieszczenie na 

urządzenie kogeneracyjne na gaz oraz budową miejsc postojowych na dz.nr 2/78, 2/77, 2/97, 

2/96, 1/26 obr 4 Nowa Huta przy ul. Morcinka w Krakowie” 
 

 

§ 2. 

 Warunkiem pozytywnej opinii zawartej w § 1 jest zapewnienie dojazdu do istniejących 

budynków sąsiednich poprzez działkę nr 2/78 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

 

 

 
Uzasadnienie: 

Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa pismem AU-02-

3.6730.2.1370.2017.JCE zwrócił się do Rady Dzielnicy XVII z prośba o zaopiniowanie 

ustalenia warunków zabudowy dla wyżej wymienionej inwestycji. 


