
UCHWAŁA Nr XV/185/15
Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta

z dnia 31 sierpnia 2015

w sprawie wniosku do Prezydenta dot. wprowadzenia do Wieloletniej  Prognozy Finansowej i 
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy 
XVIII Nowa Huta do realizacji w latach 2015 - 2018.

Na podstawie § 3 pkt 1 oraz § 63 ust. 3 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) Rada Dzielnicy XVIII Nowa Huta uchwala, co następuje:

§ 1

Wnioskuje się do Prezydenta Miasta Krakowa o wprowadzenie zmian do Wieloletniej 
Prognozy Finansowej i  Wieloletniego Planu Inwestycyjnego,  zadań inwestycyjnych Dzielnicy 
XVIII Nowa Huta wprowadzonych uchwałą nr X/143/15 z dnia 28 maja 2015 w następujący 
sposób:

1. Budowa,  modernizacja,  prace  remontowe w zakresie  oświetlenia  na  terenie  Dzielnicy 
XVIII Nowa Huta 

Budowa, modernizacja, prace remontowe w zakresie oświetlenia na terenie Dzielnicy XVIII 
Nowa Huta – realizacja zadań w trybie zaprojektuj i wybuduj 

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu
Cel zadania: dobudowa i modernizacja oświetlenia

Lata: Fazy realizacji inwestycji: Kwota i źródło finansowania
2015 Realizacja zadania/rozpoczęcie prac 

projektowych
1.os. Krakowiaków – dobudowa lampy 
oświetleniowej pomiędzy bl 28 a 29,
2. os. Szkolne – dobudowa lampy przy altanie 
śmietnikowej przy bl 13,
3.os. Wandy – dobudowa lampy przy bl 18 
k/TPD,
4.os. Sportowe – dobudowa lampy pomiędzy 
bl 32 a ogródkiem,
5. os. Stalowe – dobudowa lampy koło bl 5 i 
11,
6. os. Na Skarpie – dobudowa lampy przy bl 
64,

0 zł 



7. os. Ogrodowe – modernizacja oświetlenia 
przy ulicy wewnątrzosiedlowej pomiędzy bl 
15 i 18 
8. ul. Plażowa – dowieszenie oprawy na 
istniejącym słupie
9. ul. Ostafina – dowieszenie opraw na dwóch 
istniejących słupach 
10. ul. Odmętowa – dowieszenie trzech opraw 
na istniejących słupach na odcinku ulicy w 
kierunku Łąk Nowohuckich 
11. ul. Grąby – dobudowa trzech słupów 
oświetleniowych na odcinku skrzyżowania 
ulicy Grąby z ul. Opata Sawińskiego, do 
skrzyżowania z ul. Podbipięty
12. os. Ogrodowe – modernizacja oświetlenia 
przy ulicy wewnątrzosiedlowej pomiędzy 
blokami 15 i 18

2016 Realizacja zadania/zakończenie prac 
projektowych wraz z realizacją

60 000 zł – środki wydzielone do 
dyspozycji Rady Dzielnicy XVIII 

Nowa Huta

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący                                     
                                                                                                Rady i Zarządu
                                                                                       Dzielnicy XVIII Nowa Huta

                                                                                              Stanisław Moryc

Uzasadnienie:
Rada Dzielnicy XVIII podejmuje uchwałę w celu ujednolicenia zakresów rzeczowych dotyczących 
realizacji oświetlenia, wnioskowanych przez Radę Dzielnicy w uchwałach nr X/142/15 i X/144/15 
oraz X/143/15. Rada podejmuje uchwałę zgodnie ze swoimi statutowymi kompetencjami.
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