
Dz-12.0021.28.2016       

Uchwała Nr XXVIII/342/2016
Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim

z dnia 22 listopada  2016 r.

w sprawie: opinii warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego  z  garażem  podziemnym,  infrastrukturą  techniczną  i  urządzeniami
budowlanymi,  miejscami postojowymi na działkach nr 438/3,  437, 436 obr.  53 Podgórze,
budowa zjazdu i infrastruktury technicznej dodatkowo z działki nr 1011/1 obr. jw. , budowa
zjazdu  dodatkowo na  działki  nr  998/4  obr.  53  Podgórze  stanowiących  ulicę  Snycerską  i
Górników.
Na podstawie § 3 pkt.  4 lit. i  uchwały Nr XCIX/1506 /14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12
marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XII w Krakowie  (Dz. Urz.
Woj.  Mał.  z  2014  r.  poz.  1848)  w  odpowiedzi  na  pismo  AU-02-
3.6730.2.6730.2.893.2016.MPI   z dnia 10 listopada 2016 r., Rada Dzielnicy XII uchwala, co
następuje:

§ 1.

Opiniuje  się   negatywnie  warunki  zabudowy  dla  inwestycji  pn.:  „Budowa  budynku

mieszkalnego  wielorodzinnego  z  garażem  podziemnym,  infrastrukturą  techniczną  i

urządzeniami budowlanymi, miejscami postojowymi na działkach nr 438/3, 437, 436 obr. 53

Podgórze, budowa zjazdu i infrastruktury technicznej dodatkowo z działki nr 1011/1 obr. jw. ,

budowa  zjazdu  dodatkowo  na  działki  nr  998/4  obr.  53  Podgórze  stanowiących  ulicę

Snycerską i  Górników.

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XII 
          Bieżanów-Prokocim

Zbigniew Kożuch

Uzasadnienie:



Wyżej wymieniona proponowana wysoka zabudowa koliduje z zabudową jednorodzinną. 
Dz-12.0021.28.2016       

Uchwała Nr XXVIII/343/2016
Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim

z dnia 22 listopada  2016 r.

w sprawie: opinii lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
Budowa  boiska  sportowego  z  piłkochwytami  i  masztami  oświetleniowymi,  budowa  hali
pneumatycznej  z  urządzeniami  technicznymi,  budowa budynku  magazynowego  na  balon,
budowa budynku zaplecza socjalno-szatniowego, budowa i przebudowa placu wejściowego z
miejscami  postojowymi  oraz budowa i  przebudowa infrastruktury technicznej  przy ul.  Na
Wrzosach  w  Krakowie,  na  działkach  nr  747/2,  747/4,  748,  997/1,  998/4,  715/4  obr.  53
Podgórze.
Na podstawie § 3 pkt.  4 lit. i  uchwały Nr XCIX/1506 /14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12
marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XII w Krakowie  (Dz. Urz.
Woj. Mał. z 2014 r. poz. 1848) w odpowiedzi na pismo AU-02-1.6733.352.2016.DBO   z dnia
2 listopada 2016 r., Rada Dzielnicy XII uchwala, co następuje:

§ 1.

Opiniuje  się   pozytywnie  lokalizację  inwestycji  celu  publicznego  dla  zamierzenia

inwestycyjnego  pn.:  Budowa  boiska  sportowego  z  piłkochwytami  i  masztami

oświetleniowymi,  budowa  hali  pneumatycznej  z  urządzeniami  technicznymi,  budowa

budynku  magazynowego  na  balon,  budowa  budynku  zaplecza  socjalno—szatniowego,

budowa  i  przebudowa  placu  wejściowego  z  miejscami  postojowymi  oraz  budowa  i

przebudowa infrastruktury technicznej przy ul. Na Wrzosach w Krakowie, na działkach nr

747/2, 747/4, 748, 997/1, 998/4, 715/4 obr. 53 Podgórze.

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XII 
          Bieżanów-Prokocim

Zbigniew Kożuch

Uzasadnienie:



Budowa  infrastruktury  sportowej  uatrakcyjni  spędzanie  wolnego  czasu  mieszkańcom
Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim.
Dz-12.0021.28.2016       

Uchwała Nr XXVIII/344/2016
Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim

z dnia 22 listopada  2016 r.

w sprawie: opinii ustanowienia prawa trwałego zarządu na części działki nr 16 położonej w
obrębie 56 jednostka ewidencyjna Podgórze, na rzecz Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Na podstawie § 3 pkt.  4 lit. l  uchwały Nr XCIX/1506 /14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12
marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XII w Krakowie  (Dz. Urz.
Woj. Mał. z 2014 r. poz. 1848) w odpowiedzi na pismo GS-02.6844.3.32.2016.KA z dnia 20
października 2016 r., Rada Dzielnicy XII uchwala, co następuje:

§ 1.

Opiniuje się  pozytywnie ustanowienie prawa trwałego zarządu na części działki nr 16 (tj. na

pow.  około  0,0200  ha)  o  pow.  całkowitej  0,1981  ha,  położonej  w  obrębie  56  jednostka

ewidencyjna Podgórze, na rzecz Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XII 
          Bieżanów-Prokocim

Zbigniew Kożuch

Uzasadnienie;



Ustanowienie prawa trwałego zarządu na rzecz ZZM w Krakowie  jest w pełni uzasadnione z 
uwagi na fakt, że na ww. działce znajduje się ogródek jordanowski przy ul. Działkowej.
Dz-12.0021.28.2016       

Uchwała Nr XXVIII/345/2016
Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim

z dnia 22 listopada  2016 r.

w sprawie: opinii ustanowienia prawa trwałego zarządu na części działki nr 29/155 położonej
w obrębie 57 jednostka ewidencyjna Podgórze, położonej w rejonie ulic: Ćwiklińskiej i Duża
Góra w Krakowie na rzecz Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

Na podstawie § 3 pkt.  4 lit. l  uchwały Nr XCIX/1506 /14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12
marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XII w Krakowie  (Dz. Urz.
Woj. Mał. z 2014 r. poz. 1848) w odpowiedzi na pismo GS-02.6844.3.34.2016.KA dnia 20
października 2016 r., Rada Dzielnicy XII uchwala, co następuje:

§ 1.

Opiniuje się  pozytywnie ustanowienie prawa trwałego zarządu na części działki nr 29/155 (tj.

na pow. około 0,0730 ha) o pow. całkowitej 0,7696 ha, położonej w obrębie 57 jednostka

ewidencyjna Podgórze, położonej w rejonie ulic: Ćwiklińskiej i Duża Góra w Krakowie na

rzecz Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XII 
          Bieżanów-Prokocim

Zbigniew Kożuch

Uzasadnienie;



Ustanowienie prawa trwałego zarządu na rzecz ZZM w Krakowie  jest w pełni uzasadnione z
uwagi na fakt, że na ww. działce znajduje się ogródek jordanowski, rejon ul. Ćwiklińskiej
/Duża Góra.
Dz-12.0021.28.2016       

Uchwała Nr XXVIII/346/2016
Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim

z dnia 22 listopada  2016 r.

w sprawie: opinii ustanowienia prawa trwałego zarządu na nieruchomości oznaczonej jako
działki  nr  212/7  i  nr  212/8  obręb  100  jedn.  ewidencyjna  Podgórze,  położonej  przy  Jana
Smolenia w Krakowie, na rzecz Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
Na podstawie § 3 pkt.  4 lit. l  uchwały Nr XCIX/1506 /14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12
marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XII w Krakowie  (Dz. Urz.
Woj. Mał. z 2014 r. poz. 1848) w odpowiedzi na pismo GS-02.6844.3.37.2016.KA dnia 21
października 2016 r., Rada Dzielnicy XII uchwala, co następuje:

§ 1.

Opiniuje się  pozytywnie ustanowienie prawa trwałego zarządu na nieruchomości oznaczonej

jako  działki  nr  212/7  o  pow.  0,1344  ha  i  nr  212/8  o  pow.0,1270  ha,  obręb  100  jedn.

ewidencyjna Podgórze, położonej przy Jana Smolenia w Krakowie, na rzecz Zarządu Zieleni

Miejskiej w Krakowie

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XII 
          Bieżanów-Prokocim

Zbigniew Kożuch

Uzasadnienie;



Ustanowienie prawa trwałego zarządu na rzecz ZZM w Krakowie  jest w pełni uzasadnione z
uwagi  na  fakt,  że  na  ww.  działkach  znajdują  się  boiska  do  gry  w  piłkę  oraz  ogródek
jordanowski.
Dz-12.0021.28.2016       

Uchwała Nr XXVIII/347/2016
Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim

z dnia 22 listopada  2016 r.

w sprawie:  korekty rozdysponowania  środków wydzielonych do dyspozycji  Dzielnicy XII
Bieżanów-Prokocim  na 2017 rok.
Na podstawie § 3 pkt 1 oraz § 63 ust. 3 uchwały Nr XCIX/1506 /14 Rady Miasta Krakowa z
dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XII w Krakowie
(Dz. Urz. Woj. Mał. z 2014 r. poz. 1848) Rada Dzielnicy XII uchwala, co następuje:

§ 1.
Zmniejsza się o kwotę 50 000 zł ogólną pulę środków w ramach programu C) BUDOWA,

MODERNIZACJA, PRACE REMONTOWE MIEJSKIEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

– (powyższa zmiana dotyczy zadań z zakresu remontów dróg i chodników) do kwoty jak w

tabeli poniżej:

C)  BUDOWA,
MODERNIZACJA,
PRACE  REMONTOWE
MIEJSKIEJ
INFRASTRUKTURY
DROGOWEJ  W
ZAKRESIE  DRÓG
WSKAZANYCH  W
WYKAZIE,  O  KTÓRYM
MOWA  W  §  66  UST.1
STATUTU

kwota Jednostka realizująca

880 000  zł ZIKiT

a kwotę zmniejszaną 50 000  zł przeznacza się na nowe zadanie jak poniżej:

C)  BUDOWA,  MODERNIZACJA,  PRACE  REMONTOWE
MIEJSKIEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W ZAKRESIE
DRÓG WSKAZANYCH W WYKAZIE, O KTÓRYM MOWA W
§ 66 UST.1 STATUTU

kwota
Jednostka
realizująca

Wykonanie oświetlenia wg wskazań Dzielnicy 50 000 zł ZIKiT

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XII 
          Bieżanów-Prokocim

Zbigniew Kożuch

Dz-12.0021.28.2016       

Uchwała Nr XXVIII/348/2016
Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim

z dnia 22 listopada  2016 r.

w sprawie:  korekty rozdysponowania  środków wydzielonych do dyspozycji  Dzielnicy XII
Bieżanów-Prokocim  na 2016 rok.
Na podstawie § 3 pkt 1 oraz § 63 ust. 3 uchwały Nr XCIX/1506 /14 Rady Miasta Krakowa z
dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XII w Krakowie
(Dz. Urz. Woj. Mał. z 2014 r. poz. 1848) Rada Dzielnicy XII uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się korekty zapisu w § 1 uchwały Nr XXVI/326/2016 Rady Dzielnicy XII z dnia 27
września 2016 roku poprzez zmianę jednostki realizującej zadanie, jak w tabeli poniżej
z
A) PRACE 
REMONTOWE: SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH, 
GIMNAZJÓW, 
PRZEDSZKOLI ORAZ 
ŻŁOBKÓW 

kwota Jednostka realizująca

 SP 117- remont sal lekcyjnych 16 700  zł ZEO
na  

A) PRACE 
REMONTOWE: SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH, 
GIMNAZJÓW, 
PRZEDSZKOLI ORAZ 
ŻŁOBKÓW 

kwota Jednostka realizująca

 SP 117- remont sal lekcyjnych 16 700  zł SP 117

§ 2.



Uzupełnia  się  listę  zadań  z  zakresu  remontów  dróg  i  chodników w  ramach  obszaru  C)

BUDOWA, MODERNIZACJA, PRACE REMONTOWE MIEJSKIEJ INFRASTRUKTURY

DROGOWEJ W ZAKRESIE DRÓG WSKAZANYCH W WYKAZIE, O KTÓRYM MOWA

W § 66 UST.1 STATUTU o następujące pozycje:

w osiedlu Bieżanów Stary: ul. Małka –remont nawierzchni

w osiedlu Nowy Bieżanów: ul. Aleksandry- remont nawierzchni

§ 3.

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                     Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XII 
                    Bieżanów-Prokocim

         Zbigniew Kożuch
Dz-12.0021.28.2016       

Uchwała Nr XXVIII/349/2016
Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim

z dnia 22 listopada  2016 r.

w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.

Na podstawie § 3 pkt. 4 lit f uchwały Nr XCIX/1506 /14 Rady Miasta Krakowa z dnia
12  marca  2014  r.  w  sprawie:  organizacji  i  zakresu  działania  Dzielnicy  XII  Bieżanów-
Prokocim w  Krakowie   (Dz.  Urz.  Woj.  Mał.  z  2014  r.  poz.  1848)  Rada  Dzielnicy  XII
uchwala, co następuje:

§ 1. 

Opiniuje się pozytywnie ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego położonego w

budynku  przy  ul.  Teligi  10  Krakowie  (Nr  sprawy:  ML-02.7123.657.2016.AN  z  dnia  20

października  2016 r.).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



 Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu     
                                                                                  Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim

 Wiesław Markowicz

Uzasadnienie:
Obecny lokator przestrzega zasad współżycia społecznego, ponadto do Rady Dzielnicy XII
nie  wpłynęły  żadne  informacje  o  niewłaściwym  zachowaniu  się  osoby  ubiegającej  się  o
przedłużenie umowy najmu. Powyższa opinia wydana została na podstawie protokołu z wizji
przeprowadzonej przez Przedstawicieli Rady Dzielnicy XII w ww.  lokalu socjalnym. 

Dz-12.0021.28.2016       

Uchwała Nr XXVIII/350/2016
Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim

z dnia 22 listopada  2016 r.

w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.

Na podstawie § 3 pkt. 4 lit f uchwały Nr XCIX/1506 /14 Rady Miasta Krakowa z dnia
12  marca  2014  r.  w  sprawie:  organizacji  i  zakresu  działania  Dzielnicy  XII  Bieżanów-
Prokocim w  Krakowie   (Dz.  Urz.  Woj.  Mał.  z  2014  r.  poz.  1848)  Rada  Dzielnicy  XII
uchwala, co następuje:

§ 1. 

Opiniuje się pozytywnie ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego położonego w

budynku przy ul. Wolskiej  8 Krakowie (Nr sprawy: ML-02.7123.630.2016.AN  z dnia 20

października  2016 r.).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu     
                                                                                  Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim

         Wiesław Markowicz

Uzasadnienie:
Obecny lokator przestrzega zasad współżycia społecznego, ponadto do Rady Dzielnicy XII
nie  wpłynęły  żadne  informacje  o  niewłaściwym  zachowaniu  się  osoby  ubiegającej  się  o
przedłużenie umowy najmu. Powyższa opinia wydana została na podstawie protokołu z wizji
przeprowadzonej przez Przedstawicieli Rady Dzielnicy XII w ww.  lokalu socjalnym. 
Dz-12.0021.28.2016       

Uchwała Nr XXVIII/351/2016
Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim

z dnia 22 listopada  2016 r.

w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.

Na podstawie § 3 pkt. 4 lit f uchwały Nr XCIX/1506 /14 Rady Miasta Krakowa z dnia
12  marca  2014  r.  w  sprawie:  organizacji  i  zakresu  działania  Dzielnicy  XII  Bieżanów-
Prokocim w  Krakowie   (Dz.  Urz.  Woj.  Mał.  z  2014  r.  poz.  1848)  Rada  Dzielnicy  XII
uchwala, co następuje:

§ 1. 

Opiniuje się pozytywnie ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego położonego w

budynku przy ul. Bieżanowskiej 32 Krakowie (Nr sprawy: ML-02.7123.493.2016.AN  z dnia

19 października  2016 r.).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu     
                                                                                  Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim

Wiesław Markowicz

Uzasadnienie:
Obecny lokator przestrzega zasad współżycia społecznego, ponadto do Rady Dzielnicy XII
nie  wpłynęły  żadne  informacje  o  niewłaściwym  zachowaniu  się  osoby  ubiegającej  się  o
przedłużenie umowy najmu. Powyższa opinia wydana została na podstawie protokołu z wizji
przeprowadzonej przez Przedstawicieli Rady Dzielnicy XII w ww.  lokalu socjalnym. 
Dz-12.0021.28.2016       

Uchwała Nr XXVIII/352/2016
Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim

z dnia 22 listopada  2016 r.

w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.

Na podstawie § 3 pkt. 4 lit f uchwały Nr XCIX/1506 /14 Rady Miasta Krakowa z dnia
12  marca  2014  r.  w  sprawie:  organizacji  i  zakresu  działania  Dzielnicy  XII  Bieżanów-
Prokocim w  Krakowie   (Dz.  Urz.  Woj.  Mał.  z  2014  r.  poz.  1848)  Rada  Dzielnicy  XII
uchwala, co następuje:

§ 1. 

Opiniuje się pozytywnie ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego położonego w

budynku przy ul. Na Kozłówce 16  Krakowie (Nr sprawy: ML-02.7123.600.2016.AN  z dnia

13 października  2016 r.).

§ 2.



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu     
                                                                                  Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim

 Wiesław Markowicz

Uzasadnienie:
Obecny lokator przestrzega zasad współżycia społecznego, ponadto do Rady Dzielnicy XII
nie  wpłynęły  żadne  informacje  o  niewłaściwym  zachowaniu  się  osoby  ubiegającej  się  o
przedłużenie umowy najmu. Powyższa opinia wydana została na podstawie protokołu z wizji
przeprowadzonej przez Przedstawicieli Rady Dzielnicy XII w ww.  lokalu socjalnym. 
Dz-12.0021.28.2016       

Uchwała Nr XXVIII/353/2016
Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim

z dnia 22 listopada  2016 r.

w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.

Na podstawie § 3 pkt. 4 lit f uchwały Nr XCIX/1506 /14 Rady Miasta Krakowa z dnia
12  marca  2014  r.  w  sprawie:  organizacji  i  zakresu  działania  Dzielnicy  XII  Bieżanów-
Prokocim w  Krakowie   (Dz.  Urz.  Woj.  Mał.  z  2014  r.  poz.  1848)  Rada  Dzielnicy  XII
uchwala, co następuje:

§ 1. 

Opiniuje się pozytywnie ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego położonego w

budynku przy ul.  Okólna 24 Krakowie (Nr sprawy:  ML-02.7123.173.2016.AN  z dnia 20

października  2016 r.).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



   Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu     
                                                                                  Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim

 Wiesław Markowicz

Uzasadnienie:
Obecny lokator przestrzega zasad współżycia społecznego, ponadto do Rady Dzielnicy XII
nie  wpłynęły  żadne  informacje  o  niewłaściwym  zachowaniu  się  osoby  ubiegającej  się  o
przedłużenie umowy najmu. Powyższa opinia wydana została na podstawie protokołu z wizji
przeprowadzonej przez Przedstawicieli Rady Dzielnicy XII w ww.  lokalu socjalnym. 
Dz-12.0021.28.2016       

Uchwała Nr XXVIII/354/2016
Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim

z dnia 22 listopada  2016 r.

w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.

Na podstawie § 3 pkt. 4 lit. f uchwały Nr XCIX/1506 /14 Rady Miasta Krakowa z dnia
12  marca  2014  r.  w  sprawie:  organizacji  i  zakresu  działania  Dzielnicy  XII  Bieżanów-
Prokocim w  Krakowie   (Dz.  Urz.  Woj.  Mał.  z  2014  r.  poz.  1848)  Rada  Dzielnicy  XII
uchwala, co następuje:

§ 1. 

Opiniuje się pozytywnie ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego położonego w

budynku  przy  ul.  Prostej  7  Krakowie  (Nr  sprawy:  ML-02.7123.617.2016.AN  z  dnia  13

października  2016 r.).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



  Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu     
                                                                                  Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim

 Wiesław Markowicz

Uzasadnienie:
Obecny lokator przestrzega zasad współżycia społecznego, ponadto do Rady Dzielnicy XII
nie  wpłynęły  żadne  informacje  o  niewłaściwym  zachowaniu  się  osoby  ubiegającej  się  o
przedłużenie umowy najmu. Powyższa opinia wydana została na podstawie protokołu z wizji
przeprowadzonej przez Przedstawicieli Rady Dzielnicy XII w ww.  lokalu socjalnym. 
Dz-12.0021.28.2016       

Uchwała Nr XXVIII/355/2016
Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim

z dnia 22 listopada  2016 r.

w sprawie:  wykonania  bezpiecznego  mostku  łączącego  ul.  Facimiech  z  ulicą  Podlesie  w
Krakowie.

Na podstawie § 3 pkt. 3 lit. k uchwały Nr XCIX/1506 /14 Rady Miasta Krakowa z
dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XII Bieżanów-
Prokocim w  Krakowie   (Dz.  Urz.  Woj.  Mał.  z  2014  r.  poz.  1848)  Rada  Dzielnicy  XII
uchwala, co następuje:

§ 1. 

Wnioskuje  się  do  Prezydenta  Miasta  Krakowa  o  podjęcie  działań  zmierzających  do

wykonania bezpiecznego mostku łączącego ulicę Facimiech z ulicą Podlesie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



           Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu     
                                                                                  Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim

 Wiesław Markowicz

Uzasadnienie:
Obecnie  istniejący mostek  jest  w złym stanie  technicznym,  jest  niedostosowany do ruchu
pieszych, co szczególnie zagraża ich bezpieczeństwu.

Dz-12.0021.28.2016       

Uchwała Nr XXVIII/356/2016
Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim

z dnia 22 listopada  2016 r.

w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.

Na podstawie § 3 pkt. 4 lit f uchwały Nr XCIX/1506 /14 Rady Miasta Krakowa z dnia
12  marca  2014  r.  w  sprawie:  organizacji  i  zakresu  działania  Dzielnicy  XII  Bieżanów-
Prokocim w  Krakowie   (Dz.  Urz.  Woj.  Mał.  z  2014  r.  poz.  1848)  Rada  Dzielnicy  XII
uchwala, co następuje:

§ 1. 

Opiniuje się pozytywnie ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego położonego w

budynku przy ul. Stacyjnej 24 Krakowie (Nr sprawy: ML-02.7123.618.2016.AN  z dnia 20

października  2016 r.).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



              Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu     
                                                                                  Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim

 Wiesław Markowicz

Uzasadnienie:
Obecny lokator przestrzega zasad współżycia społecznego, ponadto do Rady Dzielnicy XII
nie  wpłynęły  żadne  informacje  o  niewłaściwym  zachowaniu  się  osoby  ubiegającej  się  o
przedłużenie umowy najmu. Powyższa opinia wydana została na podstawie protokołu z wizji
przeprowadzonej przez Przedstawicieli Rady Dzielnicy XII w ww.  lokalu socjalnym. 
Dz-12.0021.28.2016       

Uchwała Nr XXVIII/357/2016
Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim

z dnia 22 listopada  2016 r.

w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.

Na podstawie § 3 pkt. 4 lit. f uchwały Nr XCIX/1506 /14 Rady Miasta Krakowa z dnia
12  marca  2014  r.  w  sprawie:  organizacji  i  zakresu  działania  Dzielnicy  XII  Bieżanów-
Prokocim w  Krakowie   (Dz.  Urz.  Woj.  Mał.  z  2014  r.  poz.  1848)  Rada  Dzielnicy  XII
uchwala, co następuje:

§ 1. 

Opiniuje się pozytywnie ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego położonego w

budynku przy ul. Leonida Teligi 18  Krakowie (Nr sprawy: ML-02.7123.407.2016.AN  z dnia

16 listopada  2016 r.).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



  Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu     
                                                                                  Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim

 Wiesław Markowicz

Uzasadnienie:
Obecny lokator przestrzega zasad współżycia społecznego, ponadto do Rady Dzielnicy XII
nie  wpłynęły  żadne  informacje  o  niewłaściwym  zachowaniu  się  osoby  ubiegającej  się  o
przedłużenie umowy najmu. Powyższa opinia wydana została na podstawie protokołu z wizji
przeprowadzonej przez Przedstawicieli Rady Dzielnicy XII w ww.  lokalu socjalnym. 
Dz-12.0021.28.2016       

Uchwała Nr XXVIII/358/2016
Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim

z dnia 22 listopada  2016 r.

w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.

Na podstawie § 3 pkt. 4 lit f uchwały Nr XCIX/1506 /14 Rady Miasta Krakowa z dnia
12  marca  2014  r.  w  sprawie:  organizacji  i  zakresu  działania  Dzielnicy  XII  Bieżanów-
Prokocim w  Krakowie   (Dz.  Urz.  Woj.  Mał.  z  2014  r.  poz.  1848)  Rada  Dzielnicy  XII
uchwala, co następuje:

§ 1. 

Opiniuje się pozytywnie ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego położonego w

budynku przy ul. Jana Kurczaba 9  Krakowie (Nr sprawy: ML-02.7123.654.2016.AN  z dnia

20 października  2016 r.).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



   Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu     
                                                                                  Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim

 Wiesław Markowicz

Uzasadnienie:
Obecny lokator przestrzega zasad współżycia społecznego, ponadto do Rady Dzielnicy XII
nie  wpłynęły  żadne  informacje  o  niewłaściwym  zachowaniu  się  osoby  ubiegającej  się  o
przedłużenie umowy najmu. Powyższa opinia wydana została na podstawie protokołu z wizji
przeprowadzonej przez Przedstawicieli Rady Dzielnicy XII w ww.  lokalu socjalnym. 
Dz-12.0021.28.2016       

Uchwała Nr XXVIII/359/2016
Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim

z dnia 22 listopada  2016 r.

w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.

Na podstawie § 3 pkt. 4 lit f uchwały Nr XCIX/1506 /14 Rady Miasta Krakowa z dnia
12  marca  2014  r.  w  sprawie:  organizacji  i  zakresu  działania  Dzielnicy  XII  Bieżanów-
Prokocim w  Krakowie   (Dz.  Urz.  Woj.  Mał.  z  2014  r.  poz.  1848)  Rada  Dzielnicy  XII
uchwala, co następuje:

§ 1. 

Opiniuje się pozytywnie ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego położonego w

budynku  przy  ul.  Okólna  7   Krakowie  (Nr  sprawy:  ML-02.7123.31.2016.AN  z  dnia  19

października  2016 r.).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



         Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu     
                                                                                  Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim

 Wiesław Markowicz

Uzasadnienie:
Obecny lokator przestrzega zasad współżycia społecznego, ponadto do Rady Dzielnicy XII
nie  wpłynęły  żadne  informacje  o  niewłaściwym  zachowaniu  się  osoby  ubiegającej  się  o
przedłużenie umowy najmu. Powyższa opinia wydana została na podstawie protokołu z wizji
przeprowadzonej przez Przedstawicieli Rady Dzielnicy XII w ww.  lokalu socjalnym. 
Dz-12.0021.28.2016       

Uchwała Nr XXVIII/360/2016
Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim

z dnia 22 listopada  2016 r.

w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.

Na podstawie § 3 pkt. 4 lit f uchwały Nr XCIX/1506 /14 Rady Miasta Krakowa z dnia
12  marca  2014  r.  w  sprawie:  organizacji  i  zakresu  działania  Dzielnicy  XII  Bieżanów-
Prokocim w  Krakowie   (Dz.  Urz.  Woj.  Mał.  z  2014  r.  poz.  1848)  Rada  Dzielnicy  XII
uchwala, co następuje:

§ 1. 

Opiniuje się pozytywnie ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego położonego w

budynku przy ul.  Okólna 3  Krakowie (Nr sprawy:  ML-02.7123.408.2016.AN  z dnia 16

listopada  2016 r.).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



              Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu     
                                                                                  Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim

 Wiesław Markowicz

Uzasadnienie:
Obecny lokator przestrzega zasad współżycia społecznego, ponadto do Rady Dzielnicy XII
nie  wpłynęły  żadne  informacje  o  niewłaściwym  zachowaniu  się  osoby  ubiegającej  się  o
przedłużenie umowy najmu. Powyższa opinia wydana została na podstawie protokołu z wizji
przeprowadzonej przez Przedstawicieli Rady Dzielnicy XII w ww.  lokalu socjalnym. 
Dz-12.0021.28.2016       

Uchwała Nr XXVIII/361/2016
Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim

z dnia 22 listopada  2016 r.

w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.

Na podstawie § 3 pkt. 4 lit f uchwały Nr XCIX/1506 /14 Rady Miasta Krakowa z dnia
12  marca  2014  r.  w  sprawie:  organizacji  i  zakresu  działania  Dzielnicy  XII  Bieżanów-
Prokocim w  Krakowie   (Dz.  Urz.  Woj.  Mał.  z  2014  r.  poz.  1848)  Rada  Dzielnicy  XII
uchwala, co następuje:

§ 1. 

Opiniuje się pozytywnie ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego położonego w

budynku przy ul.  Okólna 3  Krakowie (Nr sprawy:  ML-02.7123.601.2016.AN  z dnia 13

października  2016 r.).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



   Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu     
                                                                                  Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim

 Wiesław Markowicz

Uzasadnienie:
Obecny lokator przestrzega zasad współżycia społecznego, ponadto do Rady Dzielnicy XII
nie  wpłynęły  żadne  informacje  o  niewłaściwym  zachowaniu  się  osoby  ubiegającej  się  o
przedłużenie umowy najmu. Powyższa opinia wydana została na podstawie protokołu z wizji
przeprowadzonej przez Przedstawicieli Rady Dzielnicy XII w ww.  lokalu socjalnym. 


