
UCHWAŁA Nr XLII/455/17 

Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta 

z dnia 20 listopada 2017 

 
w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 zadań realizowanych na 

terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta. 

 
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) Rada Dzielnicy XVIII Nowa Huta uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 Wnioskuje się o wprowadzenie do budżetu Miasta Krakowa na rok 2018, 

Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań: 

1. ul. Rzepakowa od ul. Igołomskiej do nr 6d – budowa oświetlenia ulicznego, 

2. ul. Za Górą od kościoła do tunelu – budowa oświetlenia ulicznego, 

3. ul. Pysońce od nr 8 do końca – budowa oświetlenia ulicznego, 

4. ul. Chałupki boczna do nr 6d – budowa oświetlenia ulicznego, 

5. ul. Tokarzewskiego boczna na całej długości – budowa oświetlenia ulicznego, 

6. ul. Drożyska  od tunelu – budowa oświetlenia ulicznego, 

7. ul. Kościelnicka od nr 6l do Cła – budowa oświetlenia ulicznego, 

8. ul. Brzeska od Cła w kierunku os. Wolica – budowa oświetlenia ulicznego, 

9. ul. Grąby – budowa oświetlenia ulicznego, 

10. ul. Boruty-Spiechowicza – budowa oświetlenia ulicznego, 

11. ul. Zaporębie boczna – budowa oświetlenia ulicznego, 

12. ul. Prawocheńskiego – budowa oświetlenia ulicznego, 

13. ul. Trzcinowa – budowa oświetlenia ulicznego, 

14. ul. Siejówka – budowa oświetlenia ulicznego, 

15. ul. Wiśniowy Sad – budowa oświetlenia ulicznego. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

              

                                                                                               Przewodniczący  

                                                                                                Rady i Zarządu 

                                                                                       Dzielnicy XVIII Nowa Huta 

 

 

                                                                                               Stanisław Moryc 
 

 

Uzasadnienie: 

Ze względu na niewystarczające środki, jakimi dysponuje Rada Dzielnicy w zakresie remontów i budowy 

oświetlenia ulic na terenach osiedli peryferyjnych wnioskuje się o zabezpieczenie wystarczających kwot 

na realizację zadań. Przyjęcie długookresowego programu rozbudowy oświetlenia ulicznego nowohuckich 

dróg i ulic poprawi zrównoważony rozwój przestrzenny terenów Nowej Huty.  


