
UCHWAŁA Nr XXXIII/489/13
Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta

z dnia 17 czerwca  2013

w sprawie wstępnej listy rankingowej 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  następujące  zadania  powierzone  w  zakresie  prac  remontowych  dróg,
chodników i oświetlenia w roku 2014:

I. Remont, uzupełnienie, wykonanie dokumentacji i budowa oświetlenia,
II. Remont, przebudowa, modernizacja, wykonanie dokumentacji i budowa chodników,
III.  Remont, przebudowa, modernizacja, wykonanie dokumentacji i budowa dróg,
IV.  Remont, przebudowa, modernizacja, wykonanie dokumentacji i budowa parkingów.

§ 2

Wstępna lista rankingowa zadań określonych w § 1 pkt. I, II, III, IV 
1. ul. Wyciąska 59 – dowieszenie 1 oprawy
2. ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza – dowieszenie 1 oprawy
3. ul. Branicka – dowieszenie 3 oprawy
4. ul. Zaporębie 25-33 – dobudowa oświetlenia 
5. ul. Plażowa dobudowa dwóch lamp
6. os. Kolorowe – ogródek jordanowski – budowa oświetlenia i wymiana 3 opraw,
7. os. Kolorowe bl. 25 – wymiana słupa, oprawy, kabla,
8. os. Kolorowe k/10 – przesunięcie słupa,
9. os. Spółdzielcze – wymiana słupów, kabli i opraw,
10. os. Stalowe – budowa oświetlenia bl. 7,8,9 i na zewnątrz,
11. os. Stalowe – wymiana słupów,
12. os. Krakowiaków – wymiana opraw bl. 41, 42,
13. os. Krakowiaków – wymiana słupów i opraw bl. 7-8-9-11-12,
14.  os. Krakowiaków – bl. 28-29,
15. os. Wandy – wymiana opraw bl. 15-16-17,
16. os. Wandy – wymiana opraw bl. 27-28-29 ,
17. os. Szklane Domy – wymiana 3 słupów i opraw,



18. os. Na Skarpie – remont oświetlenia bl. 54-55-56,
19. os. Centrum C – wymiana kabli, słupów i opraw,
20. ul. Zakępie – dowieszenie opraw na istniejących słupach,
21. ul. Szlifierska – ogródek jordanowski – dowieszenie opraw,
22. dowieszenie opraw ul. Wyciąśka 59, Branicka 24, Tokarzewskiego 15,
23.  ul. Kontryma zjazd z ul. Brzeskiej - remont nawierzchni
24. ul. Płoszczyny od klubu Pod Kasztanami - remont nawierzchni
25. ul. Biwakowa - remont nawierzchni 
26. ul. Ostafina - uzupełnienie miejscowe ubytków
27. ul. Zakępie - remont nawierzchni 
28. ul. Kuśnierska - nakładka asfaltowa
29. ul. Pod Gajem od nr 5 do 11- nakładka asfaltowa
30. ul. Ostrówka - nakładka asfaltowa
31. ul. Barwna - nakładka asfaltowa
32. ul. Narcyza Wiatra - boczna - nakładka asfaltowa
33. ul. Igołomska - boczna k/cmentarza - nakładka asfaltowa
34. ul. Nęckiego boczna - remont nawierzchni
35. ul. Trzcinowa - remont nawierzchni
36. ul. Zaporębie zatoki do mijania - remont
37. ul. Ostrów - remont nawierzchni
38. ul. Żaglowa - remont nawierzchni
39. ul. Stare Wiślisko od strony ul. Żaglowej - remont nawierzchni
40. ul. Jutrzyńska - remont nawierzchni
41. ul. Odmętowa od ul. Klasztornej do nowej nakładki asfaltowej - remont nawierzchni
42. ul.  Cerchów przy os.  Młodości  od istniejącej  kostki  w kierunku al.  Jana Pawła II  -

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

chodnika
45. ul. Czuchajowskiego wzdłuż budynku nr 2 (biblioteka) - remont chodnika
46. ul.  Obrońców  Krzyża  od  strony  os.  Teatralnego  (gimnazjum  -  kościół)  -  remont

chodnika
47. os. Teatralne - Teatr Stolarnia - remont chodnika
48. os. Teatralne 1; 2; 3  - remont chodnika
49. os. Kolorowe k/8,9,12a od klatki 1 bloku 12a w stronę istniejącej kostki przy bloku nr

10 - remont chodnika
50. os. Kolorowe k/12,12a - remont chodnika
51. os. Kolorowe k/43 do Ronda Czyżyńskiego - remont chodnika
52. ul. Wiśniowy Sad na wys. bloku 15 os. Kolorowe - remont chodnika
53. os. Kolorowe od bl. 17 do kortów tenisowych - remont chodnika
54. os. Kolorowe od bl. 29A do bl. 18 - remont chodnika
55. os. Kolorowe od bl. 17A do bl.11A - remont chodnika
56. ul. Wiśniowy Sad bl. 16 do Al. Jana Pawła II - remont chodnika
57. os. Na Skarpie k/58 - remont chodnika
58. os. Na Skarpie k/48-49 - remont chodnika



59. ul. Cerchów w stronę ul. Daniłowskiego - remont chodnika 
60. os. Zielone k. 8 - remont chodnika
61. os. Zielone k. przedszkola - remont chodnika
62. os. Zielone k. 6 od strony ul. Mościckiego - remont chodnika
63. os. Zielone k. 17 - utwardzenie terenu wzdłuż sklepu drzewnego
64. os. Stalowe k/9 przed świetlicą TPD - remont chodnika 
65. os. Hutnicze k/2 - remont chodnika
66. os. Hutnicze k/4 - remont chodnika
67. os. Stalowe k/12 - remont chodnika 
68. os. Stalowe k/14 utwardzenie terenu zielonego przy istniejącym parkingu
69. os. Stalowe k/9 utwardzenie terenu zielonego
70. os.  Słoneczne od bloku 1 wzdłuż  ogródka jordanowskiego w stronę  budynku nr  14

pomiędzy budynkami nr 17 a 13 - remont chodnika
71. os.  Szklane  Domy  k/1  wzdłuż  ogródka  jordanowskiego,  obniżenie  krawężnika

istniejącego chodnika i utwardzenie terenu zielonego
72. ul. Żeromskiego k/10 i 11 - remont chodnika
73. ul. Żeromskiego k/14 - remont chodnika
74. os. Centrum C k/8 od nowego chodnika k/11 do przewiązki 9/8 - remont chodnika
75. os. Centrum C k/2 od istniejącej kostki k/3 w stronę bloku 1 - remont chodnika
76. os. Centrum C k/9,8 - utwardzenie terenu zielonego
77. os. Centrum D k/1 na wysokości klatki od 1 do 2 - utwardzenie terenu zielonego
78. os. Kolorowe k/25 - remont chodnika
79. os. Kolorowe k/17A - remont parkingu
80. os. Kolorowe k/16 - utwardzenie terenu zielonego
81. os. Krakowiaków k/23 - remont schodów
82. os. Krakowiaków k. 42 remont chodnika wraz z dojściem do trzepaka oraz dwa krótkie

chodniki  pomiędzy  blokami  41  a  42,  które  dochodzą  do  chodnika  przy  ulicy
Mościckiego. 

83. os. Krakowiaków wzdłuż bloku 19 równolegle do ulicy- remont chodnika.
84. os. Krakowiaków k. 8 - utwardzenie terenu zielonego
85. os. Krakowiaków k. 11 - utwardzenie terenu zielonego
86. os. Krakowiaków k. 39 w stronę szkoły - remont chodnika
87. os. Krakowiaków k. 38, 39 i 40 - remont chodnika
88. os. Krakowiaków k. 14, 16 i 17 - remont chodnika
89. os. Krakowiaków pomiędzy blokiem 15 i 19 chodniki dochodzące do chodnika wzdłuż

ul. Kocmyrzowskiej - remont
90. os. Krakowiaków k. Domu Samotnej Matki
91. os. Willowe k/33 - remont chodnika
92. os. Willowe k/34 - remont chodnika
93. os. Willowe k/36 - remont chodnika
94. os. Wandy k/10, 23,25,26 - remont chodnika
95. os. Willowe k/ 21, 22 - remont chodnika
96. os. Ogrodowe k/5 do 8 - remont chodnika
97. os. Ogrodowe k/14,15 - utwardzenie terenu zielonego
98. os. Centrum A k/5 - remont chodnika I etap



99. os. Górali k/9 - remont chodnika I etap
100.os. Centrum B k/2 - remont chodnika
101.os. Hutnicze 9 - remont chodnika
102.os. Centrum A k/6 - remont chodnika
103.os. Centrum D k/3 - remont chodnika od bloku 2 do 3
104.os.  Centrum D za  budynkiem nr 9  w stronę  os.  Handlowego -  remont  chodnika  od

istniejącej kostki k/3 do k/9 przy drzewie
105.os. Zgody 3 - remont chodnika 
106.os. Zgody 5 - remont chodnika
107.os. Zgody k/12 - remont chodnika
108.os. Urocze k/1 - remont chodnika
109.os. Centrum D k/6 - remont chodnika
110.Budowa parkingu wraz z przebudową i przekładką kolidującego uzbrojenia w rejonie 

budynków nr 4, 5, 6, 11 os. Centrum C
111.Budowa miejsc postojowych wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przekładką 

kolidującego uzbrojenia w rejonie budynków nr 1, 2, 3, 4, 5b os. Spółdzielcze
112.Budowa miejsc postojowych wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przekładką 

kolidującego uzbrojenia w rejonie budynku nr 7 os. Słoneczne
113.Budowa miejsc postojowych wraz z przekładką kolidującego uzbrojenia w rejonie 

budynków nr 14, 16, 17 os. Stalowe
114.Budowa miejsc postojowych wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przekładką 

kolidującego uzbrojenia w rejonie budynków nr 41, 41, 43 os. Na Skarpie
115.Budowa miejsc postojowych wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przekładką 

kolidującego uzbrojenia w rejonie budynków nr 8, 9, 11, 12 os. Willowe
116.Budowa drogi manewrowej, kabla oświetleniowego, budowa miejsc postojowych w 

rejonie budynków nr 11, 12, 13 os. Wandy
117.Budowa miejsc postojowych z uwzględnieniem modernizacji istniejących chodników i 

przestrzeni jezdni, zagospodarowania terenów zielonych wraz z przekładką kolidującego
uzbrojenia w rejonie budynku nr 1 os. Centrum B

118.Budowa miejsc postojowych wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przekładką 
kolidującego uzbrojenia w rejonie budynku nr 29 os. Sportowe

119.Budowa miejsc postojowych w rejonie budynków nr 2 i 5 os. Szkolne
120.Budowa parkingu ekologicznego w os. Centrum A wraz z zagospodarowaniem terenu na

części działki nr 2/1 obr. 47 Nowa Huta w rejonie ul. Gajocha
121.Budowa miejsc postojowych wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przekładką 

kolidującego uzbrojenia w rejonie budynku nr 14 os. Centrum A
122.Budowa miejsc postojowych na os. Górali nr 10
123.Budowa miejsc postojowych wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przekładką 

kolidującego uzbrojenia w rejonie budynków nr 2 i 4 os. Handlowe
124.Przebudowa ul. Obrońców Krzyża od ul. Ludźmierskiej do skrzyżowania z ul. 

Kocmyrzowską wraz z przebudową skrzyżowania.
125.Budowa układu drogowego dla ulic Kontryma, Flame, Luzara, Pluty-Czachowskiego, 

Plac Marii Turzymy.



126.al. Andersa od Placu Centralnego w stronę ronda Kocmyrzowskiego remont istniejącej
nawierzchni asfaltowej 

127.ul. Bieńczycka po stronie os. Kolorowego od ronda Czyżyńskiego do ronda 
Kocmyrzowskiego remont istniejącej nawierzchni asfaltowej

128.al. Solidarności od Placu Centralnego do centrum administracyjnego huty remont 
nawierzchni asfaltowej

129.ul. Ludźmierska od skrzyżowania z ul. Obrońców Krzyża w kierunku al. Andersa 
remont nawierzchni asfaltowej

130.ul. Boruty Spiechowicza na całej długości remont nawierzchni asfaltowej
131.ul. Wiśniowy Sad na całej długości remont nawierzchni asfaltowej
132.ul. Mościckiego od skrzyżowania z ul. Obrońców Krzyża do ul. Wojciechowskiego 

remont nawierzchni asfaltowej
133.ul. Żeromskiego od skrzyżowania z ul. Ludźmierską do ul. Wojciechowskiego remont 

nawierzchni asfaltowej
134.ul. Orkana od skrzyżowania z al. Solidarności do ul. Bulwarowej remont nawierzchni 

asfaltowej
135.ul. Bulwarowa na całej długości remont nawierzchni asfaltowej
136.ul. Struga od ul. Wojciechowskiego do al. Solidarności remont nawierzchni asfaltowej
137.ul. Mierzwy na całej długości remont nawierzchni asfaltowej
138.ul. Ludźmierska remont chodnika od strony os. Teatralnego
139.ul. Seiferta remont chodnika od strony os. Zgody
140.ul. Gajocha remont chodnika od strony os. Centrum A
141.ul. Obrońców Krzyża c.d. remontu chodnika od strony os. Krakowiaków i os. Górali
142.Al. Generała Andersa remont chodnika od strony os. Zgody od ul. Ludźmierskiej do 

Placu Centralnego
143.Al. Solidarności c.d. remontu chodnika od strony os. Hutniczego
144. ul. Generała Boruty-Spiechowicza remont chodnika od strony os. Kolorowego
145. ul. Żeromskiego od skrzyżowania z ul. Ludźmierską do ul. Wojciechowskiego 

remont chodnika
146.os. Ogrodowe bl. 13 chodnik do ul. Gajocha ukośny przez trawnik
147. chodnik wzdłuż ul. Mierzwy wzdłuż bloku nr 6. 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

              
Przewodniczący 

                                                                                                Rady i Zarządu
                                                                                       Dzielnicy XVIII Nowa Huta



                                                                                              Stanisław Moryc

                                                              

Uzasadnienie:
Rada  Dzielnicy  przedstawia  zgodnie  z  procedurą  wstępną  listę  zadań  powierzonych.
Uszczegółowienie zadań wraz z kwotą zostanie przedstawione w oparciu o przeglądy w terenie i
wnioski mieszkańców przez Zarząd i Komisję  Infrastruktury Komunalnej. Następnie w formie
uchwały zadania zastaną przegłosowane na Sesji przez Radę Dzielnicy.


