
UCHWAŁA Nr XXIV/377/12
Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta

z dnia 15 października 2012

w sprawie Budżetu Miasta Krakowa na rok 2013. 

Na podstawie § 4 pkt 4 lit. l 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

Wnioskuje się do Prezydenta Miasta Krakowa o wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy 
Finansowej  oraz  Wieloletniego  Planu  Inwestycyjnego  następujących  zadań  inwestycyjnych  z 
obszaru Dzielnicy XVIII Nowa Huta:

1.  ul.  Obrońców Krzyża  na  odcinku  od  skrzyżowania  z  ul.  Kocmyrzowską  (z  wyłączeniem 
zakresu  skrzyżowania  z  ul.  Kocmyrzowską)  do  skrzyżowania  z  ul.  Ludźmierską.  Remont 
chodników po obu stronach ulicy. 

2. al.  Andersa po prawej stronie od Placu Centralnego w stronę ronda Kocmyrzowskiego do 
granic istniejącej przebudowy. Remont chodnika wraz z budową ścieżki rowerowej. 

3.  ul.  Bieńczycka  po  stronie  os.  Kolorowego;  od  ronda  Czyżyńskiego  do  granic  istniejącej 
przebudowy  w  stronę  ronda  Kocmyrzowskiego.  Remont  chodnika  wraz  z  budową  ścieżki 
rowerowej.

4. al. Solidarności od Placu Centralnego w kierunku ul. Bulwarowej. Remont chodników po obu 
stronach ulicy. 

5. ul. Ludźmierska od skrzyżowania z ul. Obrońców Krzyża w kierunku al. Andersa. Remont 
chodnika od strony os. Teatralnego oraz remont chodnika wraz z budową ścieżki rowerowej od 
strony os. Uroczego i os. Zgody. 

6.  ul.  Mościckiego  od  skrzyżowania  z  ul.  Obrońców  Krzyża  w  kierunku  al.  Róż.  Remont 
chodników po obu stronach ulicy. 

7. ul. Żerormskiego od skrzyżowania z ul. Ludźmierską w kierunku al. Róż. Remont chodników 
po obu stronach ulicy. 



8. ul. Orkana od skrzyżowania z al. Solidarności w kierunku ul. Bulwarowej. Remont chodników 
po obu stronach ulicy. 

9.  Budowa układu drogowego dla  ulic  Kontryma,  Flame,  Luzara,  Pluty-Czachowskiego, Plac 
Marii Turzymy. 

§ 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. 
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