PROJEKT UCHWAŁY RADY
ZGŁOSZONY PRZEZ ZARZĄD DZIELNICY

DRUK NR 225

Uchwała Nr XXXIII/……./2017
Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice
z dnia 25.05.2017 r.
w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 oraz do Wieloletniej
Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych.
Na podstawie § 3 pkt 3 lit. k uchwały Nr XCIX/1509/14 Rady Miasta Krakowa z dnia
12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XV Mistrzejowice
w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2014 r. poz. 1851) Rada Dzielnicy XV Mistrzejowice
uchwala, co następuje:
§1.
Wnioskuje się do Prezydenta Miasta Krakowa o wprowadzenie do budżetu Miasta
Krakowa na rok 2018 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych:
1. Kompleksowa przebudowa ulicy Powstańców, odcinek od granicy z Dzielnicą III
Prądnik Czerwony do ulicy Piasta Kołodzieja.
2. Przebudowa ulicy Gustawa Morcinka wraz z budową oświetlenia ulicznego.
3. Opracowanie projektu i budowa chodnika wraz z oświetleniem, odcinek od ulicy
Popielidów do ulicy Mistrzejowickiej.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca
Rady i Zarządu Dzielnicy XV Mistrzejowice
Grażyna Janawa

Uzasadnienie:
1. Ulica Powstańców od wielu lat wymaga gruntownej przebudowy. Brak pobocza oraz
oświetlenia, zadrzewienie ograniczające widoczność stanowi zagrożenie bezpieczeństwa
zwłaszcza dla przechodniów, szczególnie dzieci udających się do szkoły. Koszt tej
inwestycji przewyższa możliwości finansowe dzielnicy. Podkreślić należy, że ulica
Powstańców w najbliższym czasie włączona zostanie do dróg dojazdowych planowanego
węzła drogowego „Mistrzejowice” budowanej Północnej Obwodnicy Miasta Krakowa.
Przy ulicy Powstańców planowana jest również budowa pętli tramwajowej i autobusowej,
przystanek Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej oraz Park & Ride. W związku z planowanymi
inwestycjami, już w chwili obecnej ulica nie spełnia swojego przeznaczenia.
2. Ulica Gustawa Morcinka na odcinku od ulicy Mistrzejowickiej do granic z Dzielnicą
XVII Wzgórza Krzesławickie jest pozbawiona oświetlenia oraz chodników. Ulica ta
stanowi ciąg komunikacyjny o wciąż wzrastającym natężeniu ruchu. W związku
z planowaną budową węzła drogowego „Mistrzejowice” budowanej Północnej
Obwodnicy Miasta Krakowa ulica Gustawa Morcinka stanowić będzie drogę dojazdową
do tej inwestycji.
3. Chodnik na odcinku od ulicy Popielidów do ulicy Mistrzejowickiej stanowi główny ciąg
spacerowy, zwłaszcza dla mieszkańców osiedla Piastów i Mistrzejowice udających się do
istniejących ogródków działkowych oraz w kierunku zalewu w Zesławicach. Zły stan
nawierzchni oraz brak oświetlenia kwalifikuje to przedsięwzięcie do pilnego remontu.

