
UCHWAŁA Nr XXX/456/13
Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta

z dnia 18 marca 2013

w sprawie zadań powierzonych w zakresie prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia oraz
budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem w roku 2013

Na podstawie § 6 ust. 1 pkt 2,5 i ust. 3 Statutu Dzielnicy XVIII stanowiącego załącznik nr
18 do uchwały nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie
organizacji  i zakresu  działania  dzielnic  (tekst  jednolity:  Dziennik  Urzędowy  Województwa
Małopolskiego z dnia 6 listopada 2002 r. Nr 243 poz. 3278, z późn. zm.), Rada Dzielnicy XVIII
Nowa Huta uchwala, co następuje:

§ 1
W ramach zadania: remonty, modernizacja, wykonanie dokumentacji, budowa  dróg oraz

remonty,  modernizacja,  wykonanie  dokumentacji,  budowa  chodników  oraz  wykonanie
dokumentacji,  budowa  parkingów  oraz  remonty,  modernizacja,  wykonanie  dokumentacji,
uzupełnienie, budowa oświetlenia oraz remonty dróg polnych (Uchwała nr XXI/370/12 z dnia 15
października 2012 w sprawie zadań powierzonych z zakresu prac remontowych dróg, chodników
i oświetlenia  w roku 2013)  ustala  się  listę  rankingową  zadań  powierzonych w zakresie  prac
remontowych dróg, chodników i oświetlenia oraz budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z
oświetleniem na łączną kwotę 1.441.700 zł:

I. Realizacja zadań do wysokości środków na łączną kwotę 150.000 zł
• ul. Plażowa od nr 15 do nr 18 - remont nawierzchni
• ul. Pysocice od nr 98 w górę do kościoła + rejon kapliczki + od mostku do nr 90 - remont

nawierzchni
• ul. Kontryma zjazd z ul. Brzeskiej ok. 5 m - remont nawierzchni
• ul. Płoszczyny od klubu Pod Kasztanami – remont nawierzchni ok. 200 m
• ul. Biwakowa ok. 250 m – remont nawierzchni 
• ul. Ostafina – uzupełnienie miejscowe ubytków
• ul. Zakępie ok. 150 m – remont nawierzchni 

II. Realizacja zadań do wysokości środków na łączną kwotę 70.000 zł
• ul. Narcyza Wiatra boczna – remont nawierzchni
• ul. Igołomska boczna k/cmentarza – remont nawierzchni
• ul. Nęckiego boczna – remont nawierzchni
• ul. Trzcinowa – remont nawierzchni
• ul. Zaporębie zatoki do mijania - remont
• ul. Ostrów – remont nawierzchni

III. Realizacja zadań do wysokości środków na łączną kwotę 150.000 zł
• ul. Wołodyjowskiego - poszerzenie o 1 metr z obu stron
• ul. Żaglowej na całej długości – remont nawierzchni 
• ul. Stare Wiślisko od strony ul. Żaglowej - remont nawierzchni
• ul. Jutrzyńska - remont nawierzchni



• ul. Odmętowa od ul. Klasztornej do nowej nakładki asfaltowej – remont nawierzchni
• ul. Cechów przy os. Młodości od istniejącej kostki w kierunku al. Jana Pawła II - remont

chodnika
• os. Młodości k/8 kl. VIII - remont chodnika
• ul.  Klasztorna  po lewej  stronie  od ul.  Żaglowej  (kierunek na  most  Wandy)  -  remont

chodnika
IV. Realizacja zadań do wysokości środków na łączną kwotę 100.000 zł

• os. Teatralne k/18 - remont chodnika
• os. Teatralne k/20 (dwie strony bloku) – remont chodnika
• ul. Czuchajowskiego wzdłuż budynku nr 2 (biblioteka) – remont chodnika
• ul. Obrońców Krzyża od strony os. Teatralnego (gimnazjum - kościół) – remont chodnika

V. Realizacja zadań do wysokości środków na łączną kwotę 150.000 zł
• os. Spółdzielcze k/8 klatka 2 do 8 - remont chodnika
• os. Kolorowe k/7 od ul. Spiechowicza do istniejącej kostki na wysokości śmietnika za

blokiem 7 - remont chodnika
• os. Kolorowe k/8,9,12a od klatki 1 bloku 12a w stronę istniejącej kostki przy bloku nr 10

- remont chodnika
• os. Kolorowe /12,12a – remont chodnika

VI. Realizacja zadań do wysokości środków na łączną kwotę 70.000 zł
• os. Na Skarpie k/14 – remont chodnika
• os. Na Skarpie k/58 – remont chodnika
• os. Na Skarpie k/48-49 – remont chodnika
• ul. Cerchów w stronę ul. Daniłowskiego – remont chodnika 

VII. Realizacja zadań do wysokości środków na łączną kwotę 70.000 zł
• os. Wandy k/9 do 7 – budowa chodnika wg projektu, od nr 9 w kierunku nr 7

VIII. Realizacja zadań do wysokości środków na łączną kwotę 100.000 zł
• os. Zielone k. 19 od istniejącej kostki (wysokość Poczty Polskiej) w kierunku bloku 20 i

dalej al. Róż – remont chodnika
• os. Zielone k. 8 – remont chodnika
• os. Zielone k. przedszkola – remont chodnika
• os. Zielone k. 6 od strony ul. Mościckiego – remont chodnika

IX. Realizacja zadań do wysokości środków na łączną kwotę 150.000 zł
• os. Stalowe k/1-3 plac – remont chodnika
• os. Stalowe k/10 2 miejsca przy trzepakach – remont chodnika - 
• os. Stalowe k/9 przed świetlicą TPD - remont chodnika 
• os. Hutnicze k/2 – remont chodnika
• os. Hutnicze k/4 – remont chodnika
• os. Stalowe k/12 – remont chodnika 
• os. Stalowe k/14 utwardzenie terenu zielonego przy istniejącym parkingu
• os. Stalowe k/9 utwardzenie terenu zielonego

X. Realizacja zadań do wysokości środków na łączną kwotę 150.000 zł
• os. Słoneczne k/8 od strony wewnętrznej osiedla - remont chodnika
• os.  Słoneczne  pomiędzy  boiskiem  szkolnym  a  ogródkiem  przedszkola  107  -  remont

chodnika



• os. Słoneczne od bloku 1 wzdłuż ogródka jordanowskiego w stronę bloku 14 pomiędzy

blokami 17 a 13 – remont chodnika
• ul. Żeromskiego k/10 i 11 - remont chodnika
• ul. Żeromskiego k/14 – remont chodnika

XI. Realizacja zadań do wysokości środków na łączną kwotę 141.700 zł
• os. Centrum C k/9 od bramy wjazdowej  na osiedle do końca kolejnej przewiązki 9/8 –

remont chodnika
• os. Centrum C k/8 od nowego chodnika k/11 do przewiązki 9/8 – remont chodnika
• os. Centrum C od istniejącej kostki k/3 w stronę bloku 1 – remont chodnika
• os. Centrum D k/1 na wysokości klatki od 1 do 2 – utwardzenie terenu zielonego

XII. Realizacja zadań do wysokości środków na łączną kwotę 80.000 zł
• os. Kolorowe k/14 – remont chodnika
• os. Kolorowe k/25 – remont chodnika
• os. Kolorowe k/17A – remont parkingu
• os. Kolorowe k/16 – utwardzenie terenu zielonego

XIII. Realizacja zadań do wysokości środków na łączną kwotę 50.000 zł
• os. Ogrodowe k/14 w stronę ul. Gajocha  – remont chodnika

XIV. Realizacja zadań do wysokości środków na łączną kwotę 10.000 zł
• os. Krakowiaków k/21 – remont wysepki 
• os. Krakowiaków k/23 - remont schodów

                                                                        § 2

W/w  zadania  należy  realizować  w  ramach  środków  bieżących  w  zakresie  umów

utrzymaniowych obowiązujących na terenie Dzielnicy XVIII.

                                                                         § 3

    Środki finansowe pozostałe w wyniku zakończenia realizacji zadań można dofinansować

do innych zadań wg wskazań Dzielnicy w zależności od potrzeb.

                                                                         § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący 
                                                                                                Rady i Zarządu
                                                                                       Dzielnicy XVIII Nowa Huta

                                                                                              Stanisław Moryc
                                                              

Uzasadnienie:
Zakres  zadania  określony  na  podstawie  komisyjnych  przeglądów  w  terenie  oraz  wniosków
mieszkańców i radnych.


