
 

 

Uchwała Nr VI/103/2019  

Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta 

z dnia 25 marca 2019  

 
w sprawie wskazania lokalizacji dla przyszłych inwestycji parkingowych w Dzielnicy XVIII, w celu wykonania 

analizy możliwości ich budowy przez Miejską Infrastrukturę Sp. z o.o. oraz wpisania wyselekcjonowanych 

lokalizacji do opracowywanego przez MI Sp. z o.o. Programu Parkingów Dzielnicowych. 

 
Na podstawie § 3 pkt 3 lit. g uchwały nr XCIX/1512/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w 

sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVIII Nowa Huta w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2014 r. poz. 

1854 z późn. zm.) Rada Dzielnicy XVIII Nowa Huta uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 

 Wnioskuje się o lokalizację przyszłych inwestycji parkingowych w Dzielnicy XVIII 

Nowa Huta na następujących terenach:  

1. os. Centrum A  

- przy bloku 13 od strony ogrodzenia przedszkolnego  

2. os. Centrum C 

- remont miejsc postojowych naprzeciwko bloku 9 

- remont/budowa miejsc postojowych na utwardzonym placu przed blokiem 1 

- remont miejsc postojowych wzdłuż bloków 2,3,4,5,6 

3. os. Centrum D 

- budowa miejsc postojowych przy hydrofornii przed blokiem 9  

- budowa i remont miejsc postojowych przy bloku 4,5   

4. os. Handlowe  

- budowa parkingu przed blokiem 13 

5. os. Hutnicze 

- po wewnętrznej stronie bloku 8, bloku l i bloku 2  

- przy bloku 4 

6. os. Kolorowe  

- remont i dobudowa kilku miejsc postojowych przed blokiem 3  

- remont istniejących miejsc postojowych oraz wykonanie nowych koło bloku 4 

7. os. Krakowiaków 

- przed blokiem 2 od strony bloku 44 wzdłuż ulicy wewnątrz osiedla 

- wzdłuż bloku 7 od strony ulicy vis a vis 9 i przed blokiem 8 

- przy bloku 19 powiększenie istniejącego parkingu od strony ul. Kocmyrzowskiej 

- przy bloku 11 powiększenie istniejącego parkingu po obu stronach bloku  

- przy bloku 41 – analogicznie jak przy bloku 39 wzdłuż ul. Stalowej 

- przy bloku 28 wzdłuż ul. Osiedlowej od śmietnika vis a vis bl 23 do ulicy Stalowej 

8. os. Mogiła  

- budowa parkingu przy Lasku Mogilskim  

- budowa parkingu przy placu zabaw przy ul. Stare Wiślisko. 

9. os. Ogrodowe 

- wzdłuż bloku 5 od strony bloku 4 

- począwszy od bloku 6 do bloku15 

- przy bloku 7 od strony ul. Zuchów (w miejsce chodnika wzdłuż drogi + wąski pas zieleni 

przylegający do tego chodnika) 

10. os. Na Skarpie  



- pomiędzy blokami 7 a 59 (obok przychodni) 

- pomiędzy blokami 17 a 9 

- przy bloku 20 

- przy bloku 58 

- przy bloku 61  

- przy bloku 13 

- przy bloku 10 

- na przeciwko bloku 17 

- budowa / remont miejsc parkingowych / postojowych wzdłuż bloku 56 i przy altanie 

śmietnikowej   

- budowa / remont miejsc parkingowych / postojowych wzdłuż bloku 43 przy parku 

jordanowskim  

- budowa / remont miejsc parkingowych / postojowych wzdłuż bloków 42,41  

- budowa / remont miejsc parkingowych / postojowych wzdłuż bloków 47,53,54   

- budowa / remont krawężnika i płyt chodnikowych (bezpiecznik / opaska) wzdłuż bloków 

47,53,54   

- budowa nowego parkingu / miejsc postojowych pomiędzy blokami 33,34 a 31,28 naprzeciwko 

przedszkola 46 

- budowa nowego parkingu / miejsc postojowych na zieleńcu przy koszu na śmieci pomiędzy 

blokami 33,34 a 31,28 naprzeciwko przedszkola 46.  

- budowa / remont miejsc parkingowych / postojowych wzdłuż bloku 38   

- budowa / remont miejsc parkingowych / postojowych wzdłuż bloku 33   

- budowa / remont miejsc parkingowych / postojowych wzdłuż bloku 39   

- budowa / remont miejsc parkingowych / postojowych wzdłuż bloku 34   

- budowa / remont miejsc parkingowych / postojowych wzdłuż bloku 29   

- budowa / remont miejsc parkingowych / postojowych między blokami 30 a 31   

- budowa / remont miejsc parkingowych / postojowych między blokami 34 a 35   

- budowa / remont miejsc parkingowych / postojowych wzdłuż Parku Klasztorna i os. Młodości 

9,10,11  

11. os. Ogrodowe 

- wzdłuż bloku 5 od strony bloku 4 

- począwszy od bloku 6 do bloku15 

- przy bloku 7 od strony ul. Zuchów (w miejsce chodnika wzdłuż drogi + wąski pas zieleni 

przylegający do tego chodnika) 

12. os. Sportowe 

- pogłębienie zatoki przy Zespole Szkół Specjalnych nr 14 

- budowa miejsc postojowych przy bloku 24 

- budowa 3 miejsc parkingowych przy bloku 26 

13. os. Spółdzielcze 

- remont i dobudowa kilku miejsc postojowych pomiędzy blokiem 12 a 5   

- remont i dobudowa kilku miejsc postojowych przy bloku 14  

14. os. Stalowe 

- pomiędzy drzewami po 2 – 3 miejsca postojowe wzdłuż ogrodzenia przy szkole wyższej na 

przeciw bloku 14 i następnie w kierunku boiska sportowego do ul. Bulwarowej  

15. os. Szkolne 

- pas przy wewnętrznej drodze (od bloku nr 30 w kierunku bloku nr 3) na całej długości   

 ogrodzenia Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 1 (os. Szkolne 27) 

- przed przedszkolem na os. Szkolnym 31  

- naprzeciwko bloku 16, wjazd na tyły stołówki MOPSu 

- przedłużenie terenu parkingowego znajdującego się przed przychodnią zdrowia nr 6 



- wzdłuż bloku 14, zaczynając od bramy wjazdowej pomiędzy blokiem 12 i 13.   

- przy ul. Hanki Sawickiej od garaży przy hali Teatru Łaźnia Nowa/hali sportowej Zespołu Szkół  

 Elektrycznych do ul. Bulwarowej, 

- przy os. Szkolnym 12 umożliwiając parkowanie skośne.  

- wykonanie zatok parkingowych na ul. Struga od strony os. Szkolnego 12  

- wykonanie zatok parkingowych przy ul. Wojciechowskiego na os. Szkolnym  

16. os. Teatralne 

- budowa parkingu przy bloku 21 (w poprzek poprzez wejście częściowo w teren zielony)                                           

- budowa parkingu przy bloku 18 i 20 (na łuku drogi przy łączeniu się budynków) 

- wymianę istniejącej zniszczonej nawierzchni przy bloku 18 i 20 

- wzdłuż bloku 28 (wewnątrz osiedla) 

- przy bloku 27 (wewnątrz osiedla) remont dotychczasowego + 2-3 stanowiska nowe 

- wzdłuż bloku 25 (wewnątrz osiedla) 

- wzdłuż bloku 9 (wewnątrz osiedla) 

- przy bloku 5  

- remont parkingu + 2-3 stanowiska nowe za blokiem 25 a blokiem 1  

17. os. Zielone 

- parking zielony wielostanowiskowy pomiędzy blokami 15 i 16 (parkowanie prostopadłe) 

- parking zielony wielostanowiskowy wzdłuż ogrodzenia Przedszkola nr 96 (parkowanie  

 prostopadłe) 

- parking wielostanowiskowy ul. Mościckiego, wzdłuż bloku nr 6 (parkowanie prostopadłe) 

- parking wielostanowiskowy pomiędzy blokami 21 i 22 (parkowanie prostopadłe) 

- parking wielostanowiskowy na podwórku bloków 5,6,7 (parkowanie prostopadłe) 

- parking 4-5 stanowisk w podwórku pomiędzy blokiem 14,15 i 16 (parkowanie prostopadłe) 

18. os. Willowe 

- wyznaczenie i budowa miejsc parkingowych przy bloku 18  

- wyznaczenie i budowa miejsc parkingowych przy bloku 9  

 

                                                                     § 2 

 

           Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący  

                                                                                                    Rady i Zarządu   

                                                                                           Dzielnicy XVIII Nowa Huta 

 

 

                                                                                                   Stanisław Moryc 

 

 

 

 

Uzasadnienie: 

Uchwałę podejmuje się w związku z pismem Miejskiej Infrastruktury Sp. z o.o.                                              
 

 

 

 

 

 

 

 


