
UCHWAŁA Nr XLIV/675/14
Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta

z dnia 24 marca 2014

w sprawie zadań powierzonych w zakresie prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia oraz
budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem w roku 2014.

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

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 1.429.962 zł:

I. Realizacja zadań do wysokości środków na łączną kwotę 100.000 zł
 os. Kolorowe – wykonanie obniżenia dla pieszych w ul. Wiśniowy Sad od bl 20 do 21

Przychodnia Lekarska
 os. Kolorowe k/16, przy ul. Wiśniowy Sad – utwardzenie terenu zielonego
 os. Kolorowe k/17 w stronę kortów tenisowych – remont chodnika
 os. Kolorowe k/17A do bl.11A – remont chodnika
 os. Kolorowe k/17a – remont miejsc postojowych
 os. Kolorowe k/16 do Al. Jana Pawła II wraz ze schodami – remont chodnika
 os.  Kolorowe  chodnik  wzdłuż  ul.  Wiśniowy  Sad  na  wys.  Gimnazjum  48  –  remont

chodnika
II. Realizacja zadań do wysokości środków na łączną kwotę 100.000 zł
 os. Spółdzielcze k/3 – utwardzenie terenu zielonego
 os. Spółdzielcze k/1 – utwardzenie terenu zielonego
 os. Spółdzielcze k/1 od zakola przy klatce 1 do klatki 6 – remont chodnika
 os. Spółdzielcze k/5a od istniejącego chodnika k/7 w kierunku istniejącego chodnika k/12

– remont chodnika
 os. Kolorowe k/8,9,12a od istniejącej kostki w stronę bloku nr 10 - remont chodnika

III. Realizacja zadań do wysokości środków na łączną kwotę 160.000 zł
 os. Centrum D k/1 na wysokości klatki od 1 do 3 – remont miejsc parkingowych
 os. Centrum D k/1 ściana szczytowa budynku wjazd od strony ul. Jana Pawła II – remont

chodnika
 os. Centrum D k/6 – remont miejsc parkingowych



 os. Centrum C k/9,8 – remont miejsc postojowych
 os. Centrum C k/10a, 10 od jezdni do końca dłuższego boku bloku 10 – remont chodnika
 os. Centrum C k/8 od istniejącej kostki do kostki przy bloku 11 – remont chodnika
 os.  Centrum D za  budynkiem nr  9  w  stronę  os.  Handlowego –  remont  chodnika  od

istniejącej kostki k/3 do k/9 przy drzewie
IV. Realizacja zadań do wysokości środków na łączną kwotę 29.962 zł
 os. Ogrodowe k/13,14 – remont parkingu 
 os. Ogrodowe k/13 – remont bocznego chodnika w stronę ul. Gajocha
 os. Ogrodowe k/5 do 8 – remont chodnika
 os. Ogrodowe k/1 – remont parkingu

V. Realizacja zadań do wysokości środków na łączną kwotę 100.000 zł
 os. Na Skarpie k/14 – remont chodnika 
 os. Na Skarpie k/48-49 – remont chodnika
 os. Na Skarpie k/37 wewnątrz osiedla – remont chodnika
 os. Na Skarpie k/51 i 57 – utwardzenie terenu zielonego
 ul. Cerchów w stronę ul. Daniłowskiego po obu stronach – remont chodnika

VI. Realizacja zadań do wysokości środków na łączną kwotę 120.000 zł
 ul. Klasztorna – od ul. Żaglowej do wysokości ul. Odmętowej – remont chodnika        
 ul.  Wołodyjowskiego  od  ul.  Zagłoby  w  kierunku  warsztatu  samochodowego  –

utwardzenie terenu zielonego
 ul. Zagłoby, pętla autobusowa – wymiana oprawy na istniejącym słupie na podwójną
 os. Młodości k/8 kl. VIII - remont chodnika
 ul. Cerchów od al. Jana Pawła II w stronę ul. Daniłowskiego od strony os. Młodości –

remont chodnika
 ul. Sieroszewskiego od istniejącej kostki w kierunku szpitala po obu stronach – remont

chodnika
 ul. Jutrzyńska - remont nawierzchni

VII.Realizacja zadań do wysokości środków na łączną kwotę 100.000 zł
 os. Willowe k/36 – remont chodnika wraz z obsianiem klombu trawą
 os. Willowe k/33 – remont chodnika
 os. Willowe k/34 – remont chodnika
 os. Wandy k/25 – remont chodnika
 os. Willowe k/ 21, 22 – remont nawierzchni na łuku
 os. Wandy k/10 – remont chodnika
 os. Wandy k/25-26 – utwardzenie terenu zielonego
 os. Willowe k/11 – utwardzenie terenu
 os. Willowe k/9 – utwardzenie terenu

VIII. Realizacja zadań do wysokości środków na łączną kwotę 100.000 zł
 os. Stalowe k/12 – remont chodnika
 os. Stalowe k/9 - utwardzenie terenu zielonego
 os. Stalowe k/14 - utwardzenie terenu zielonego
 os. Stalowe k/7 – remont chodnika
 os. Stalowe k/12 od strony Biblioteki i od strony sklepu Lewiatan - wymiana 2 opraw

pojedynczych na podwójne na istniejących słupach



 os. Stalowe k/14 od prokuratury do bramy bloku 15 – remont chodnika
 os. Stalowe k/15 – remont chodnika

IX. Realizacja zadań do wysokości środków na łączną kwotę 110.000 zł
 os. Zielone k/18 – remont chodnika wraz z bezpiecznikami
 os. Zielone k/26 i 25 wzdłuż bloku 26 w kierunku bloku 25 – remont chodnika
 os. Zielone k/17 – utwardzenie terenu wzdłuż sklepu drzewnego
 os. Zielone wzdłuż ogrodzenia przedszkola – remont chodnika
 os. Zielone k/11 – remont chodnika

X. Realizacja zadań do wysokości środków na łączną kwotę 110.000 zł
 os. Słoneczne k/7 od strony osiedla, od śmietnika do parkingu bl.6 – remont chodnika

wraz z utwardzeniem terenu zielonego
 os. Słoneczne k/1 od strony osiedla – remont chodnika
 os.  Słoneczne  k.  11/  od  przedszkola  w  stronę  szkoły  –  remont  chodnika,  obniżony

krawężnik
 os. Słoneczne k/14 od strony szkoły (po czole krótkiego boku bl.14) – remont chodnika
 os. Słoneczne k/11 od strony szkoły (po czole krótkiego boku bl.11 wraz z zakrętem do

wysokości kl. 2 k/11 – remont chodnika
 os.  Szklane  Domy  k/1  wzdłuż  ogródka  jordanowskiego  –  remont  chodnika  wraz  z

utwardzeniem terenu
 os. Szklane Domy k/1 od strony Parku Ratuszowego do istniejącej kostki k/1 – remont

chodnika
XI. Realizacja zadań do wysokości środków na łączną kwotę 100.000 zł
 os. Teatralne k/9 – utwardzenie terenu zielonego
 os. Teatralne k/22 od strony ulicy – remont chodnika
 os. Teatralne k/31 – remont chodnika
 os. Teatralne k/1-2 – remont chodnika
 ul. Czuchajowskiego k/9 – remont chodnika
 os. Teatralne k/Teatr Stolarnia – remont chodnika

XII.Realizacja zadań do wysokości środków na łączną kwotę 100.000 zł
 os. Krakowiaków k/28 a 29 - dobudowa słupa oświetleniowego 
 os. Krakowiaków k/42 - remont chodnika wraz z dojściem do trzepaka oraz dwa krótkie

chodniki k/41 a 42, które dochodzą do chodnika przy ulicy Mościckiego
 os. Krakowiaków k. 38, 39 i 40 – remont chodnika
 os. Krakowiaków k/41 – wymiana opraw na istniejących słupach 2 szt.
 os. Krakowiaków k/42 – wymiana oprawy na istniejącym słupie 1 szt.
 os. Krakowiaków k. 14, 15 i 16 - remont chodnika
 os. Krakowiaków pomiędzy blokiem 15 i 19 chodniki dochodzące do chodnika wzdłuż ul.

Kocmyrzowskiej – remont chodnika
 os. Krakowiaków wzdłuż bloku 19 równolegle do ulicy- remont chodnika

XIII. Realizacja zadań do wysokości środków na łączną kwotę 100.000 zł
 ul. Dybowskiego k/2a – wymiana oprawy na istniejącym słupie na oprawę podwójną
 ul. Drożyska k/41 – dowieszenie oprawy na istniejącym słupie 1 szt.
 ul. Zakępie – nakładka asfaltowa na długości około 300 m
 ul. Bartnicza – utwardzenie nawierzchni na długości około 150 m drogi do ostatniego

domu



 ul. Kuśnierska na wysokości szkoły – remont chodnika 
 ul.  Równa – utwardzenie  nawierzchni  na długości  około 200 m łącznie z  usunięciem

zwisających konarów
 ul. Barwna – nakładka asfaltowa

XIV.   Realizacja zadań do wysokości środków na łączną kwotę 100.000 zł
 os. ul. Tokarzewskiego-Karasiewicza boczna – remont nawierzchni
 ul. Trzcinowa – remont nawierzchni
 ul. Branicka k/24 – wymiana opraw na istniejących słupach 3 szt.
 ul. Zaporębie k/25-33 – wymiana opraw na istniejących słupach 2sz. 
 ul. Wyciąska k/59 – dowieszenie oprawy na istniejącym słupie 1 szt.
 ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza k/36 - dowieszenie oprawy na istniejącym słupie 1 szt.
 ul. Nęckiego boczna – remont nawierzchni

                                                                        § 2

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

utrzymaniowej obowiązującej 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 zadań określono na podstawie komisyjnych przeglądów w terenie oraz przedstawionych
wycen ze strony ZIKiT.


