
 

 

 

 

UCHWAŁA Nr XXV/237/2020 

                                                  Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta 

z dnia 21 września 2020 

 
w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 zadania realizowanego na 

terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta. 

 
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 (t.j. Dz. U. Woj. Mał. z 2019 r. 

poz. 5480) Rada Dzielnicy XVIII Nowa Huta uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Wnioskuje się o wprowadzenie do budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 następujących 

zadań: 

I. Remonty nakładkowe ulic zewnętrznych: 

1. ul. Bulwarowa od al. Solidarności do ul. Klasztornej, 

2. ul. Zuchów, 

3. ul. Daniłowskiego, 

4. ul. Sieroszewskiego, 

5. ul. Chałupki w całości, 

6. ul. Nadbrzezie  w całości, 

7. ul. Plastusia w całości, 

8. ul. Rusiecka od ul. Jeziorko w lewą stronę do końca posesji, 

9. ul. Samostrzelnika, 

10. ul. Pysocice, 

11. ul. Szlifierska, 

12. ul. Kuśnierska, 

13. ul. Nadwodna, 

14. ul. Wodzickich, 

15. ul. Mościckiego od al. Róż do ul. Obrońców Krzyża, 

16. al. Róż w całości, 

17. ul. Suchy Jar w całości, 

18. ul. Branicka w całości, 

19. ul. Dymarek, 

20. ul. Wiśniowy Sad. 

 

II. Remonty nakładkowe na ulicach wewnątrzosiedlowych: 

1. os. Zgody 

- wzdłuż bloku nr 7 od strony ogródka jordanowskiego, od ul. Rydza-Śmigłego do al. Przyjaźni,  

2. os. Szkolne 

- ciąg ulicy przy bloku nr 9 od ul. Rydza-Śmigłego do skrzyżowania przy bloku 3, 

- ciąg ulicy od wjazdu od strony ul. Struga do bloku 33, 

- ciąg ulicy wzdłuż bloku nr 33 do bloku nr 35 i dalej do bloku nr 1 i 2, aż do wjazdu        

  przez bramę bloku 3, 

- ciąg ulicy przy bloku nr 10-11 do ul. Rydza-Śmigłego, 

- ciąg ulicy przy ZSE nr 2, 



3. os. Teatralne  

- dziedziniec od wjazdu od bloku nr 5 do bloku nr 3, 

- dziedziniec wjazd od bloku nr 11 do bloku nr 16, 

- dziedziniec od bloku nr 1 do bloku nr 3, 

- pomiędzy blokiem nr 21, a XI LO, Teatrem Ludowym, 

- przy blokach nr 21,22 

3. os. Urocze 

- uliczki osiedlowe w całości, 

4. os. Zielone 

- uliczka osiedlowa pomiędzy blokami nr 5,6,7, 

- uliczka osiedlowa wzdłuż bloków nr 11,12,16 i 17, 

5.os. Spółdzielcze 

- od bloku nr 14, w kierunku Przedszkola, 

- od bloku nr 1 w kierunku bloku nr 2 i 3, 

- od bloku nr 12 w kierunku bloku nr 11,10 i 8, 

6. os. Hutnicze 

- droga począwszy od ul. Orkana wzdłuż bloków nr 2,3,1 i 8 do bramy łączącej blok nr 8 i 9, 

7. os. Ogrodowe 

- uliczki osiedlowe w całości, 

8. os. Centrum A 

- uliczki osiedlowe w całości, 

9. os. Centrum C  

- uliczki osiedlowe w całości, 

10. os. Centrum D 

- uliczki osiedlowe w całości, 

11. os. Na Skarpie 

- wzdłuż bloku nr 63 i 64, 

- od bloku nr 35 do bloku nr 24, 

- pomiędzy blokiem nr 45 a os. Młodości blok nr 7, 

- przy bloku nr 17, 

12. os. Młodości 

- pomiędzy blokami nr 1/6 a 8/7, 

13. os. Stalowe 

- przy blokach nr 1 i 2, 

- przy blokach nr 8 i 14, 

- przy blokach nr 13 i 15, 

- przy bloku nr 16, 

14. os. Krakowiaków 

- pomiędzy blokami nr 5,6,7 oraz 7a, a 1, 

- wzdłuż bloku nr 11, 

- wzdłuż bloków nr 14 i 17, 

15. os. Centrum B 

- uliczki osiedlowe w całości, 

16. os. Willowe 

- wzdłuż bloków nr 3 – 9, 

- wzdłuż bloków od nr 18 do 27, 

17. os. Wandy 

- przy blokach od nr 25 do 29, 

18. os. Słoneczne  

- uliczki osiedlowe w całości, 



19. os. Sportowe 

- od bloku nr 8 do bloku nr 12,  

20. os. Szklane Domy 

- wzdłuż bloku nr 1. 

       § 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

    Przewodniczący                                                                                                        

      Rady i Zarządu   

                                                                                           Dzielnicy XVIII Nowa Huta 
                                                                                                    

 

 

     Stanisław Moryc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie: 

Rada Dzielnicy wskazuje wpisanie do Budżetu Miasta Krakowa zadań, których ze względu na 

niewystarczające środki jaki dysponuje od lat nie może zrealizować, a które są regularnie 

zgłaszane przez mieszkańców. 

                                                     
 

 


