
UCHWAŁA Nr V/95/11
Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta

z dnia 16 maja 2011

w sprawie zadań powierzonych w zakresie prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia na 
rok 2011.

Na podstawie § 6 ust. 1 pkt 2 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

W ramach uchwały nr LIV/531/10 z dnia 21 października 2010 w sprawie zatwierdzenia 
listy  rankingowej  zadań  powierzonych  w  zakresie  prac  remontowych  dróg,  chodników  i 
oświetlenia na  rok 2011  
Ustala się listę rankingową zadania
I.  Remonty  i  uzupełnienie  oświetlenia  na  terenie  Dzielnicy  wg  wskazań  i  wykonanej 
dokumentacji – kwota 120.000 zł:

L.p. Lokalizacja Zakres

1 ul. Ziarkowa aktualizacja dokumentacji, dowieszenie 2 opraw

2
ul. Bardosa opracowanie projektu wraz z dobudową oświetlenia i 

dowieszenie 1 oprawy 

3 os. Wandy k/5 i 8 wymiana 2 opraw na wysięgniku

4
os. Willowe k/17 opracowanie projektu wraz z dobudową oświetlenia i 

dowieszenie 1 oprawy 

5
os. Willowe pomiędzy bl. 11 a 
12

opracowanie projektu wraz z dobudową oświetlenia i 
dowieszenie 1 oprawy 

6
os. Hutnicze k/6 opracowanie projektu wraz z dobudową 1 słupa z 

oprawą

7 os. Centrum C k/2,10 i 11 wymiana 2 słupów i 3 opraw

8 ul. Kościelnicka k/6 aktualizacja dokumentacji oraz dowieszenie 4 opraw

9
ul. Kościelnicka k/6 opracowanie projektu wraz z dobudową oświetlenia na 

dł. 80,0 mb

10 ul. Drożyska (boczna k/22g) aktualizacja dokumentacji oraz dowieszenie 2 opraw

11
ul. Wróżenicka k/remizy opracowanie projektu wraz z dobudową oświetlenia na 

dł. 80,0 mb



12
os. Zielone k/1,2,3 oraz 10 i 11 
w kierunku bl. 13

opracowanie projektu wraz z dobudową oświetlenia na 
dł. ok. 160mb

13
os. Centrum B k/11 opracowanie projektu wraz z dobudową oświetlenia i 

montaż osłony lampy

14 os. Teatralne k/25,26,27 wymiana 1 oprawy na nową

15
os. Centrum D k/1 wjazd od ul. 
Jana Pawła II lampa na zieleńcu 
na zakolu  

wymiana 1 oprawy na nową

16 os. Urocze k/11,12 wymiana 1 oprawy na nową

17

os. Ogrodowe k/2 przy 
skrzyżowaniu ul. Mierzwy z 
Gajocha 

wymiana 1 oprawy na wysięgniku

18 os. Ogrodowe wymiana 1 oprawy na nową
19 os. Słoneczne k/7,8 wymiana 1 oprawy na nową
20 os. Słoneczne k/14 wymiana 1 oprawy na nową

§ 2

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                               Przewodniczący 
                                                                                                Rady i Zarządu
                                                                                       Dzielnicy XVIII Nowa Huta

                                                                                                 Stanisław Moryc

UZASADNIENIE:
Po przeprowadzeniu wizji  w terenie, przeanalizowaniu wniosków od mieszkańców i inwestycji 
oraz weryfikacji przez ZIKiT ustala się w/w listę rankingową. 
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