
UCHWAŁA Nr LII/519/2018 

Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta 

z dnia 30 sierpnia 2018 

 

w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 zadań realizowanych na 

terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.   

 
Na podstawie § 3 pkt 3 lit. g 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 o wprowadzenie do budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 zadań:  

I. dotyczących remontu chodników: 

1. al. Solidarności od Placu Centralnego w kierunku ul. Bulwarowej. Kontynuacja remontu 

chodników po obu stronach ulicy, 

2. ul. Kocmyrzowska od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej. Remont chodnika i ścieżki 

rowerowej po stronie os. Krakowiaków, 

3. ul. Orkana w kierunku ul. Bulwarowej. Remont chodników po obu stronach ulicy, 

4. ul. Mierzwy. Remont chodników od strony os. Hutniczego i Willowego, 

5. ul. Żeromskiego kontynuacja remontów chodników po stronie os. Uroczego od al. Róż do ul. 

Ludźmierskiej, 

6. ul. Mościckiego kontynuacja remontu chodników po obu stronach ulicy, 

7. ul. Sieroszewskiego. Remont chodnika od ul. Zachemskiego w kierunku ul. Klasztornej po stronie 

os. Na Skarpie, 

8. ul. Zuchów remont nawierzchni i chodników po obu stronach, 

9. os. Centrum B remont chodnika wzdłuż bloku 4 i 5, 

10. os. Zgody remont chodnika przy bloku 12, 

II. dotyczących remontu ulic: 

1. ul. Wiśniowy Sad remont nawierzchni, 

2. al. Przyjaźni remont nawierzchni wraz z budowa miejsc postojowych, kontynuacja robót 

remontowych, 

3. al. Jana Pawła II od strony Centrum E do os. Na Skarpie na jezdniach w każdym kierunku remont 

nawierzchni, 

4. ul. Odmętowa sięgacz koło kapliczki remont nawierzchni, 

5. ul. Sawy – Calińskiego od szkoły w kierunku Góry Kościelnickiej remont nawierzchni, 

6. ul. A. Stopki w kierunku ul. Sawy – Calińskiego od Kościelnickiej remont nawierzchni, 



7. ul. Zachemskiego na całej długości remont nawierzchni, 

8. ul. Dymarek remont nawierzchni,   

9. ul. Podbipięty remont nawierzchni,   

10. ul. Kontryma remont nawierzchni,  

11. ul. Gajocha na wysokości Centrum A remont nawierzchni, 

12. os. Zgody remont nawierzchni drogi wewnątrzosiedlowej przy bloku 7, 

13. os. Centrum B remont nawierzchni drogi wewnątrzosiedlowej, 

 
§ 2  

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

Przewodniczący  

Rady i Zarządu   

  Dzielnicy XVIII Nowa Huta 

 

 

Stanisław Moryc 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Uzasadnienie:  

Ze względu na niewystarczające środki, jakimi dysponuje Rada Dzielnicy w zakresie 

przyprowadzenia remontu powyższych chodników i budowy dróg  wnioskuje się o 

zabezpieczenie wystarczających kwot na realizację zadań. Realizacja zadań wpłynie na poprawę 

zdegradowanej infrastruktury chodnikowej Nowej Huty. Przyjęcie długookresowego trwałego 

programu modernizacji nowohuckich chodników będzie potwierdzeniem zrównoważonego 

rozwoju przestrzennego terenów Nowej Huty.                           

 

 

 

 

 

 

  

     

 


