
Uchwała Nr V/96/2019  

Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta 

z dnia 18 lutego 2019  

 

w sprawie przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program robót budowlanych 

przy istniejącej miejskiej infrastrukturze drogowej w zakresie dróg innych niż te wymienione w 

pkt. 1 lit. c)”. 

 
Na podstawie § 3 pkt 1 lit. l 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 óźn. zm.) Rada Dzielnicy XVIII Nowa Huta uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 Przyjmuje się dzielnicowy program pn. „Dzielnicowy program robót budowlanych przy 

istniejącej miejskiej infrastrukturze drogowej w zakresie dróg innych niż te wymienione w pkt. 1 

lit. c)”. 

§ 2 

Celem programu w zakresie robót budowlanych przy istniejącej miejskiej infrastrukturze 

drogowej w zakresie dróg innych niż te wymienione w pkt. 1 lit. c” są działania zmierzające do: 

- remontów i modernizacji nawierzchni drogowych, miejsc postojowych oraz chodników, 

- budowa i remonty schodów łączących ciągi piesze oraz znajdujących się w pasach drogowych, 

- zgłaszania jednostkom miejskim uszkodzeń w drogach i chodnikach zgodnie z bieżącym 

utrzymaniem dróg, 

- budowa dróg i chodników wraz z wykonaniem projektów. 

§ 3 

Cele niniejszego realizowane będą poprzez wybór, planowanie i ocenę realizacji zadań 

oraz składania wniosków do Prezydenta Miasta Krakowa w przedmiotowym zakresie. 

 

§ 4 

W ramach dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program robót budowlanych przy 

istniejącej miejskiej infrastrukturze drogowej w zakresie dróg innych niż te wymienione w pkt. 1 

lit. c)” realizowane będą zadania wskazane przez Radę Dzielnicy XVIII Nowa Huta w uchwale, 

w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy, uchwały 

wnioskujące do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego  i Finansowego Miasta Krakowa oraz 

współpracę z jednostkami miejskimi. 

 

§ 5 

           Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
       

Przewodniczący  

                                                                                                    Rady i Zarządu   

                                                                                           Dzielnicy XVIII Nowa Huta 

 

 

                                                                                                   Stanisław Moryc 
 

 

 

Uzasadnienie: 

Uchwałę podejmuje się zgodnie z kompetencjami statutowymi Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.                                            


