
 

Uchwała Nr XI/125/2019  

Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta 

z dnia 17 czerwca 2019  

 

 
w sprawie podjęcia działań ochrony przeciw powodziowej dla obszaru ul. Na Niwach oraz         

ul. Jeżynowa.  

 
                 Na podstawie § 3 pkt 3 lit. k 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 do Prezydenta Miasta Krakowa o podjęcie działań zmierzających do 

zapewnienia ochrony przeciw powodziowej dla obszaru ul. Na Niwach i ul. Jeżynowa w 

Krakowie. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

     Przewodniczący  

                                                                                                    Rady i Zarządu   

                                                                                           Dzielnicy XVIII Nowa Huta 

 

 

                                                                                                   Stanisław Moryc 

 

 

Uzasadnienie:  

Rada Dzielnicy XVIII Nowa Huta  na podstawie wniosku mieszkańców ul. Jeżynowej i ul. Na 

Niwach w Krakowie, po zapoznaniu się z przesłaną dokumentacją zdjęciową wykonaną w 

dniach 23 – 24 maja 2019r.  wnioskuje o podjęcie przez Prezydenta Miasta Krakowa działań 

zmierzających do zapewnienia ochrony przeciw powodziowej w rejonie w/w ulic. Ulice te 

położone są pomiędzy wałami kanału Południowego AcelorMittal Poland S.A., wału rzeki 

Dłubni oraz nasypem  trasy S7 oraz ul. Giedroycia. W trakcie 4 dniowych opadów, które miały 

miejsce w maju br. wody opadowe dokonały podtopień nieruchomości położnych  w/w rejonie – 

wodami z rowów zlokalizowanych przy ul. Jeżynowej  i nasypu S7 z jednej strony oraz rowów 

przy ul. Giedroycia.  Ukształtowanie terenu oraz zamknięcie w/w obszarów trasą S7, kanałem 

Południowym rzeką Dłubnią oraz kolektorem sanitarnym spowodowało, że zaprojektowane w 

tamtym terenie rowy odwadniające (obdarowywujące)   nie spełniają swoich funkcji należycie 

gdyż już przy 4 dniowych intensywnych opadach  woda  występuje z rowów  i powoduje 

podtopienie nieruchomości oraz brak do nich dojazdu. Mając na uwadze, iż tereny te są  

bezpośrednim sąsiedztwie trasy S7 oraz ZTPO przy ul. Giedroycia, których wybudowanie 

spowodowało zamknięcie możliwości naturalnego odwodnienia terenu, które miało miejsce 

przed budowa w/w obiektów Rada Dzielnicy wnosi o podjęcie radykalnych działań przez Gminę 

Miejską Kraków w celu wyeliminowania w/w zagrożeń.      


