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Dz-09.0021.57.2018 

 

Uchwała Nr LVII/ 365 /2018  

Rady Dzielnicy IX  

Łagiewniki – Borek Fałęcki  

z dnia 20.07.2018r.  

 
w sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX   

Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2018. 

 

Na podstawie §3 pkt. 1 i § 63 ust. 3 oraz uchwały nr XCIX/1503/14 Rady Miasta 

Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy IX 

Łagiewniki – Borek Fałęcki w Krakowie (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 

z 2014r. poz. 1845 z późn. zm.) Rada Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki  uchwala, co 

następuje: 

 

§1 

Zmienia się zakres rzeczowy zadania: 

C) BUDOWA, MODERNIZACJA, PRACE REMONTOWE: MIEJSKIEJ 
INFRASTRUKTURY DROGOWEJ 
 

kwota 
Jednostka 

realizująca 

9. Remonty dróg i chodników na terenie Dzielnicy 
a) ul.Fredry - remont chodnika z krawężnikiem, po stronie parzystej i  

nieparzystej, odcinkami - kontynuacja 
b) ul. Zakopiańska 101-103A -  remont  - kontynuacja 

c) os. Żywieckie -remont parkingów: ul. Jagodowa, Kępna, Tarninowa  

d) ul. Borsucza 7 - remont parkingu i odcinka ulicy 

e) ul.Jagodowa - remont chodnika i i nawierzchni jezdni z regulacją 

studzienek 

f) remont ulicy Zbrojarzy na odc. od ul.M.Mireckiego do ul.Tokarskiej 

g) remont ulicy Nowotarskiej 

h) ul. Harcerska - remont chodnika, podjazdów - kontynuacja  

i) ul. Kołodziejska/ul. Fredry – przejście dla pieszych  

j) ul.Malutka /ul.Fredry - remont chodnika b) ul. Harc. S.Millana - 

remont chodnika 

k) ul. Harc. S.Millana - remont chodnika  

397835 ZIKiT 

Na: 

C) BUDOWA, MODERNIZACJA, PRACE REMONTOWE: MIEJSKIEJ 
INFRASTRUKTURY DROGOWEJ 
 

kwota 
Jednostka 

realizująca 

9. Remonty dróg i chodników na terenie Dzielnicy 

a) ul. Fredry - remont chodnika z krawężnikiem, po stronie parzystej i  

nieparzystej, odcinkami - kontynuacja 

b) ul. Harc. S. Millana - remont chodnika 

c) ul. Zakopiańska 101-103A -  remont  - kontynuacja 

d) remont ulicy Zbrojarzy na odc. od ul. M.Mireckiego do ul. Tokarskiej 

e) os. Żywieckie -remont parkingów: ul. Jagodowa, Kępna, Tarninowa  

f) ul. Borsucza 7 - remont parkingu i odcinka ulicy 

g) ul. Jagodowa - remont chodnika i i nawierzchni jezdni z regulacją 

studzienek 

h) remont ulicy Nowotarskiej 

i) ul. M.Mireckiego – na wysokości „Biedronki”, budowa przejścia dla 

pieszych  

j) ul. Ogrodniki - remont pasa jezdnego 

k) ul. Na Grządkach – remont chodnika i pasa jezdnego 

397835 ZIKiT 

 

§2 



2 

 

 

Dopisuje się nowe zadanie: 

C) BUDOWA, MODERNIZACJA, PRACE REMONTOWE: 
MIEJSKIEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ 

kwota Jednostka realizująca 

14. Budowa chodnika w ul. Zaborze po stronie numerów 

parzystych 
0 ZIKiT 

 

 

§3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 
 

Przewodniczący  

Rady i Zarządu Dzielnicy IX  

Łagiewniki – Borek Fałęcki 

 

Jan S. Pietras 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie: 

Uchwałę podjęto zgodnie z kompetencjami statutowymi Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-

Borek Fałęcki. 


