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Dz09.0021.41.2022 
 

 

                  Uchwała Nr XLI / 221 /2022   

  Rady Dzielnicy IX 

                  Łagiewniki – Borek Fałęcki 

  z dnia 16.02.2022r.  
 

w sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX   

Łagiewniki-Borek Fałęcki  na rok 2022. 

 

Na podstawie §3 pkt. 1 i § 63 ust. 3 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 (t. jedn. Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 

2021r. poz. 6703) Rada Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki  uchwala, co następuje: 

 

 

§1 

 

Zmienia się listę zadań w ramach zadania pn. Remonty dróg i chodników na terenie 

Dzielnicy , z: 

 

C) ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE DRÓG 
WEWNĘTRZNYCH ORAZ DRÓG GMINNYCH KLASY 
DOJAZDOWEJ 

kwota Jednostka realizująca 

1. Remonty dróg i chodników na terenie Dzielnicy 

a) remont chodnika na ul. Włodarskiej po stronie 

numerów nieparzystych między ul. Uroczą a ul. 

Kurasia 

b) utwardzenie kostką brukową bezpiecznika na ul. 

Pienińskiej po stronie numerów parzystych 

c) montaż krawężnika po jednej stronie w ul. 

Huculskiej 

d) montaż krawężnika po jednej stronie ul. Turonia 

e) poszerzenie pasa jezdni w ul. Łukasińskiego na 

skrzyżowaniu z ul. Micińskiego 

f) utwardzenie terenu kruszywem w pobliżu peronu nr 

2 stacji Kraków Sanktuarium  w celu utworzenia 

miejsc parkingowych i dojścia na peron 

g) remont chodnika na ul. Kurasia 

h) wymiana nakładki asfaltowej na ul. Jagodowej na 

odcinku od nr Jagodowa 19 do nr Kępna 13 

i) wymiana nakładki asfaltowej na ul. Strumiennej   

j) remont chodnika w miejscach uszkodzonych na ul. 

Zbrojarzy po stronie numerów parzystych od ul. 

Zakopiańskiej do ul. M.Mireckiego 

879 516 ZDMK 
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Na:   

C) ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE DRÓG 
WEWNĘTRZNYCH ORAZ DRÓG GMINNYCH KLASY 
DOJAZDOWEJ 

kwota Jednostka realizująca 

1. Remonty dróg i chodników na terenie Dzielnicy 

a) remont chodnika na ul. Włodarskiej po stronie 

numerów nieparzystych między ul. Uroczą a ul. Kurasia 

b) remont chodnika na ul. Harcerskiej po stronie 

numerów parzystych 

c) montaż krawężnika po jednej stronie w ul. 

Huculskiej 

d) montaż krawężnika po jednej stronie ul. Turonia 

e) poszerzenie pasa jezdni w ul. Łukasińskiego na 

skrzyżowaniu z ul. Micińskiego 

f) utwardzenie terenu kruszywem w pobliżu peronu nr 

2 stacji Kraków Sanktuarium  w celu utworzenia miejsc 

parkingowych i dojścia na peron 

g) remont chodnika na ul. Kurasia 

h) wymiana nakładki asfaltowej na dojeździe do 

parkingów przy ul. Orzechowej 1 - 3 

i) wymiana nakładki asfaltowej na ul. Koszalińskiej    

j) remont chodnika w miejscach uszkodzonych na ul. 

Zbrojarzy po stronie numerów parzystych od ul. 

Zakopiańskiej do ul. M.Mireckiego 

k) wymiana nakładki asfaltowej na ul. Jagodowej na 

odcinku od nr Jagodowa 19 do nr Kępna 13 

 

879 516 ZDMK 

 

§2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 
 

Przewodniczący  

Rady i Zarządu Dzielnicy IX  

Łagiewniki – Borek Fałęcki 

 

Bogusław Gołas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie: 

Uchwałę podjęto zgodnie z kompetencjami statutowymi Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-

Borek Fałęcki. 


