
Uchwała Nr XIV/147/2019  

Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta 

z dnia 16 września 2019  

 

w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2020 zadań realizowanych 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 2020 następujących zadań: 

I. Infrastruktura: 

1. os. Zielone ul. Mościckiego na wysokości bloku 6 - budowa zatoki parkingowej z możliwością 

parkowania prostopadłego, 

2. os. Zielone, budowa zatoki parkingowej z możliwością parkowania prostopadłego, pomiędzy 

blokami 15 i 16, 

3. Przebudowa ulicy wewnątrz osiedla Krakowiaków (ulica bez nazwy) zaczynająca się przy bloku 44  

od ulicy Mościckiego  

      (Przebudowa polegająca na budowie miejsc postojowych wzdłuż bl nr 2, wraz z remontem miejsc 

postojowych równolegle usytuowanych do ulicy na wysokości bloku 11. Budowa miejsc 

postojowych równolegle do ulicy wzdłuż bl 7 i 9.  

Budowa miejsc postojowych vis a vis bl nr 8 na wysokości 1 klatki, wraz z usunięciem drzew, które 

rosną niemal w drodze przez co uniemożliwiają przejazd służb specjalnych np. Straż Pożarna dużym 

wozem. Remont istniejących miejsc postojowych, wraz z budową nowych przy bl 15 i 19, oraz vis a 

vis bl 21. Przebudowa pobocza od bl 16 do ul. Bulwarowej po stronie przedszkola na zatokę 

postojową z prawdziwego zdarzenia, gdyż obecny chodnik jest w katastrofalnym stanie a i tak non 

stop parkują tam auta. Tren za bl 44 i przychodnią nr 43 vis a vis bl 11 również należy 

wyremontować, a przy bl 43 (przychodnia) wręcz wybudować drogę na nowo, bo jej stan 

przypomina okres budowy NH sprzed 70 lat. Wzdłuż bl 11 od strony przychodni należy wybudować 

miejsca postojowe, gdyż jest na tyle wystarczającego miejsca, co niewątpliwie rozładowałoby 

(miejscowy Parking przy bl 44, przez który trudno przejść w godz popołudniowych) Całą 

nawierzchnię ulicy przecinającą os. Krakowiaków od ul Mościckiego do Bulwarowej, należy 

wyremontować i położyć nową nakładkę),  

4. Modernizacja powierzchni przed garażami 4a na os. Hutniczym wraz z miejscami parkingowymi 

obok garaży 4a, 

5. Wymiana chodnika przy ul. Gajocha wzdłuż bloku 1, 

6. Modernizacja miejsc parkingowych na os. Hutniczym od strony wewnętrznej blok 8, blok 1 i blok 2, 

7. Wykonanie miejsc postojowych na ul. Zuchów wzdłuż bloku 7 i bloku 9 na os. Ogrodowym, 

8. os. Na Skarpie kwartał 28,29,30,31  - ciągi piesze położone we wnętrzu architektonicznym 

utworzonym przez ściany kubatury budynków, chodniki wraz zieleńcem wymagają potraktowania 

kompleksowego wraz zagospodarowaniem dla całego kwartału 28,29,30,31, 

9. os. Młodości 8  - ciągi piesze położony we wnętrzu architektonicznym utworzonym przez ściany 

kubatury budynków 6 oraz 8, chodniki wraz zieleńcem wymagają potraktowania kompleksowego – 

zwężenie ciągów pieszych na rzecz powiększenia powierzchni zielonych wraz zagospodarowaniem 

skweru przed budynkiem pod nr 8-6,  

10. os. Na Skarpie – parking/miejsca postojowe pomiędzy blokami 56 a 57, (zaprojektowania parkingu 

w miejscu obecnego szutrowego), 

11. Utworzenia miejsc parkingowych wraz z modernizacją infrastruktury chodnikowej przy bloku 24 na 

os. Sportowym, 

12. os. Kolorowe - utworzenia miejsc parkingowych przed blokami 13,14,17,18 oraz na placu przed 

blokiem 19, 



13. Modernizacja wjazdu z ul. Bieńczyckiej w stronę SP nr 103 i Przedszkola nr 110, 

14. Remont nakładkowy ul Pysocice  os Kościelniki,  

15. Remont  nakładkowy ul Kuśnierskiej os Kościelniki,  

16. Remont nakładkowy ul Nadwodna os. Wolica,  

17. Remont nakładkowy ul pod Gajem os. Wróżenice,  

18. Remont nakładkowy ul. Kościelnicka,  

19. Przebudowa kompleksowa  ul Drożyska  os.Wolica,  

20. Przebudowa z odwodnieniem ulic Kontryma , Szlifierska , Flame , Luzara , Plac Marii Turzymy os. 

Wolica, 

21. Odwodnienie ul Sawy Calińskiego od posesji nr 105 do granic Miasta os Czulice, 

22. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Za Górą od ul. Jeziorko w stronę tunelu kolejowego, 

23. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Zaporębie, 

24. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Pysońce,  

25. Rozbudowa ul. Prawocheńskiego wraz chodnikiem i oświetleniem ulicznym, 

26. os. Mogiła pod Kopcem Wandy - budowa wzbudzanej (na żądanie) sygnalizacji świetlnej na 

przejściu dla pieszych na wysokości wjazdu na os. Mogiła od strony ul. Bardosa, 

27. os. Mogiła pod Kopcem Wandy - budowa brakującego odcinka ul. Bardosa (odc. 100 mb), 

28. Wymiana nawierzchni asfaltowej na ul. Kępskiej, ul. Bardosa (odcinek pomiędzy skrzyżowaniem z 

Kępską i Powiatową), ul. Powiatowa na odcinku od skrzyżowania z ul. Kępską i Bardosa), 

29. Wykonanie dywanika asfaltowego na odcinku ul. Jeżynowej od skrzyżowania z ul. Na Niwach do ul. 

Giedroycia, 

30. Budowa chodnika wzdłuż ul. Odmętowej od skrzyżowania z ul. Klasztorną do ul. Kmicica wraz z 

kanalizację opadową i chodnikiem, 

31. Budowa chodnika wzdłuż ul. Stare Wiślisko od skrzyżowania z ul. Klasztorną do ogródka 

jordanowskiego oraz odcinka od ul. Stare Wiślisko do przystanku autobusowego, 

32. Umocnienie wału przeciwpowodziowego wzdłuż Dłubni od strony ul. Samostrzelnika około 300 m, 

33. Budowa przepompowni Lesisko, 

34. Zagospodarowanie części starych Błoń Mogilskich od strony ul. Na Niwach i Jeżynowej ( wycinka 

istniejącego zadrzewienia wraz z odmuleniem i pogłębieniem istniejących stawów dz. nr 64/3 obr. 

43 Nowa Huta) i budowa przepompowni, 

35. Budowa zatoki parkingowej wzdłuż ul. Wojciechowskiego od ul Struga do ul. Bulwarowej, 

36. Budowa reprezentacyjnej fontanny na Placu Centralnym nawiązującej do obelisku jaki miał tutaj 

stanąć wg projektu Tadeusza Ptaszyckiego, 

37. Budowa podziemnej przestrzeni handlowo-usługowo-rozrywkowej pod Placem Centralnym im. 

Ronalda Regana dającym impuls do rozwoju centrum starej części Nowej Huty nie naruszającego 

zabytkowej układu architektonicznego dzielnicy, 

38. Remont miejsc postojowych pomiędzy blokami 7 a 17 na os. Na Skarpie wraz z poszerzeniem jezdni 

przy blokach 59 i 60, 

39. Budowa miejsc parkingowych na os. Stalowym wzdłuż ogrodzenia Uniwersytetu Pedagogicznego od 

ul. Struga do ul. Bulwarowej, 

40. Budowa miejsc postojowych przy Parku Żeromskiego, 

41. Budowa drogi wjazdowej na os. Centrum E,  

42. Budowa parkingu wielopoziomowego dla mieszkańców w przestrzeni nieużywanego boiska 

szkolnego Zespół Szkół Zawodowych nr 2 od strony ul. Bulwarowej. 

43. Budowa miejsc postojowych na os. Spółdzielczym przy bloku 1,2,3,11 oraz 14, 

44. Remont chodnika ul. Wiśniowy Sad os. Kolorowe od bloku 1 w kierunku bloku 3, 

45.  os. Słoneczne - budowa nowego chodnika wzdłuż bloków /od strony wewn. osiedla/ przy numerach : 

7, 8, 9, 11, 14, 

46. os. Słoneczne - remont i naprawa chodników przy blokach nr 1,15,16 od strony Al. Róż /klawiszują/,  

47. os. Słoneczne - wymiana płytek ceramicznych na płytki chodnikowe przy blokach nr 15 i 16, 

48. os. Słoneczne - wymiana chodnika przy bocznych ścianach szczytowych budynków nr:  2 -3,5-6, 6-

7, 9-11, 

49. os. Słoneczne - wymiana chodnika przy bloku nr 5 / sklep – garaże /, 



50. os. Słoneczne - wymiana chodnika przy ogrodzeniu szkoły nr 105 i ogrodzenia przedszkola, 

51. os. Słoneczne - naprawa chodnika i nawierzchni betonowej na wjeździe do garaży przy bloku nr 6, 

52. os. Słoneczne - wykonanie chodnika na terenie zieleni przy sklepie AVITA, 

53. os. Słoneczne - wymiana chodnika wokół altany śmietnikowej i trzepaka przy bloku nr 4, 

54. os. Słoneczne - budowa miejsc postojowych samochodowych przy bloku nr 6 i 7, 

55. os. Słoneczne - remont miejsc postojowych przy bloku nr 13, 

56. os. Szklane Domy przy bloku nr 1 - Wymiana chodnika przy ścianie szczytowej bloku od strony 

ulicy Gardy-Godlewskiego , wymiana chodnika i miejsc postojowych wzdłuż bloku w szczęści 

handlowej od Al. Przyjaźni, wymiana chodnika na dojściach do przełączek i bloku od strony parku 

Szwedzkiego, . 

57. os. Szklane Domy - remont murków od strony parku Szwedzkiego, 

58. os. Szklane Domy - wymiana części chodnika przy wejściu do bramy głównej SP nr 88, wymiana 

chodnika przy dojściu do SP nr 88 od strony kapliczki, 

59. os. Szklane Domy - budowa zatok postojowych przy ogrodzeniu SP nr 88 a blokiem nr 1, 

60. Budowa nowego chodnika w parku Ratuszowym od strony ul. Rydza Śmigłego / po wydeptanej 

ścieżce/, 

61. Remont chodnika wzdłuż bloku 33 na os. Szkolnym, 

62. Dokończenie budowy chodnika przy ul. Wyciąskiej w stronę ul. Igołomskiej, 

63. Budowa chodnika od ul. Karaszewicza-Tokarzewskiego do ul. Branickiej, 

64. Budowa chodnika przy ul. Rzepakowej od Remizy OSP do przejazdu kolejowego ul. Rzepakowa, 

65. Budowa chodnika przy ul. Jeziorko od Cmentarza Parafialnego do ul. Za Górą, 

66. Budowa chodnika przy ul. Nadbrzezie od kościoła do ul. Dymarek, 

67. os. Zielone 5,7 – generalny remont zabytkowego kamiennego murku wraz ze schodami, 

znajdującego się pomiędzy tymi blokami, 

68. os. Zielone bloki 5,6,7 – wymiana chodników wraz z przystosowaniem ciągu pieszego do potrzeb 

osób niepełnosprawnych, 

69. ul. Mościckiego – remont nakładkowy na całej długości wraz z wykonaniem zatok parkingowych 

wzdłuż bloku nr 24 na os. Górali, 

70. os. Teatralne - remont istniejącego parkingu + 3/4 nowych miejsca w miejscu wyciętych drzew 

wzdłuż bloku 5, 4, 4a (wewnątrz osiedla), 

71. os. Teatralne - remont chodnika pomiędzy blokiem 5 a 27, 

72. os. Teatralne - remont parkingów wzdłuż bloków od klatek 25, 26, 27, 28,29, 

73. os. Teatralne - remont parkingu od klatek przy bl 9, 

74. os. Teatralne - remont nawierzchni przy klatkach bl 6, 

75. Remont drogi osiedlowej wraz z podjazdem i budową miejsc postojowych od wjazdu z ul. Boruty-

Spiechowicza przy bloku nr 1 do końca bloku nr 11 os. Handlowe, 

76. Modernizacja drogi wewnętrznej wraz z chodnikiem i podjazdami do garaży na os. Centrum D przy 

bloku nr 2, 

77. Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Za Górą, 

78. Przebudowa ulic na terenie Os. Młodości, 

79. Remont i modernizacja chodnika na Os. Na Skarpie, pomiędzy blokami 41, 42 a ul. 

Sieroszewskiego,  

80. Remont i modernizacja parkingu na Os. Na Skarpie, w rejonie bloków 33, 34, 

81. Remont i modernizacja metodą nakładkową ulicy Daniłowskiego przy os. Młodości (odcinek od ul. 

Cerchów do Al. Jana Pawła II), 

82. Remont i modernizacja metodą nakładkową ulicy Cerchów,  

83. Remont i modernizacja chodnika na ulicy Cerchów, 

84. Remont i modernizacja metodą nakładkową ulicy Zachemskiego, 

85. Remont i modernizacja metodą nakładkową ulicy Daniłowskiego na os. Wanda i Willowe, 

86. Remont i modernizacja chodnika na os. Na Skarpie, pomiędzy blokami 41, 42 a ul. Sieroszewskiego, 

87. Remont i modernizacja parkingu na os. Na Skarpie, w rejonie bloków 33, 34, 

88. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Daniłowskiego a Al. Jana Pawła II, 

89. Utworzenie miejsc parkingowych na Os. Na Skarpie przy bloku 43, 

90. Remont i modernizacja chodnika na Os. Na Skarpie, pomiędzy blokami 53,47, 



91. Budowa i modernizacja oświetlenia na Os. Młodości (29 słupów) 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11 i Skarpa 

40,41, 

92. Budowa i modernizacja oświetlenia na Os. Młodości (Park Rogozińskich - 21 słupów)  

93. Budowa chodnika na Os. Na Skarpie 51-57, 

94. Remont i modernizacja chodnika na Os. Na Skarpie, pomiędzy blokami 45,44 a 40,41, 

95. Remont i modernizacja chodnika na Os. Na Skarpie, pomiędzy blokami 28,29,30,31, 

96. Remont murków na Os. Na Skarpie 27, 

97. Przedłużenie ścieżki rowerowej od Szkoły Muzycznej wzdłuż os. Centrum E do Jana Pawła II, 

98. Remont i modernizacja psiego wybiegu przy NCKu,  

99. Budowa nowego parkingu / miejsc postojowych na zieleńcu przy koszu na śmieci pomiędzy blokami 

33,34 a 31,28 na Os. Na skarpie naprzeciwko przedszkola 46, 

100. Budowa / remont miejsc parkingowych / postojowych wzdłuż Parku Klasztorna i Os. Młodości 

9,10,11, 

101. Budowa / remont miejsc parkingowych / postojowych wzdłuż bloków 29,30 na Os. Na Skarpie, 

102. Budowa / remont miejsc parkingowych / postojowych miedzy blokami 34 a 35 na Os. Na Skarpie, 

103. Budowa / remont miejsc parkingowych / postojowych wzdłuż bloków 42,41 na Os. Na Skarpie.  

 

§ 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.   


