Dz-16.0021.34.2017
Uchwała Nr XXXIV/324/17
Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce
z dnia 27 kwietnia 2017 r.
w sprawie wprowadzenia do Budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 zadań kluczowych dla
Dzielnicy XVI Bieńczyce
Na podstawie § 3 pkt 3 lit. g uchwały Nr XCIX/1510/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r.
w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVI Bieńczyce w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Mał. z dnia
27.03.2014 r. poz. 1852), Rada Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwala, co następuje:

§1
Wnioskuje się do Prezydenta Miasta Krakowa o ujęcie w budżecie miejskim w 2018 roku następujących
inwestycji i remontów:
1. Budowa nowej hali sportowej dla Gimnazjum Pallotyńskiego – docelowo Liceum Pallotyńskiego –
ul. Bulwarowa 33
- realizator: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie
2. Przebudowa drogi wraz z chodnikiem i przyległymi miejscami do parkowania oraz oświetleniem
ulicznym – ul. Wojciechowskiego (odcinek od skrzyżowania z ul. Bulwarową do mostku na potoku
Młynówka)
- realizator: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie/ Zarząd Inwestycji
Miejskich w Krakowie
3.

Rewitalizacja Plant Bieńczyckich II etap – os. Kalinowe / os. Strusia i os. Przy Arce
- realizator: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

4. Remont nawierzchni dróg i chodników:
- ul. Kocmyrzowska, nawierzchnia – odcinek od ul. Cienistej do ul. Obrońców Krzyża – oba
kierunki,
- ul. Kocmyrzowska, nawierzchnia – odcinek od Placu Bieńczyckiego do Ronda Kocmyrzowskiego
– oba kierunki,
- ul. Bulwarowa, nawierzchnia – odcinek od ul. Kocmyrzowskiej do ul. Wojciechowskiego,
- ul. Bulwarowa, chodnik – od ul. Wojciechowskiego do dojścia na teren Zalewu Nowohuckiego
- ul. Pokrzywki – od strony Marii Dąbrowskiej do placu Tomex czyli do końca
- ul. Janiszewskiego – na całej długości
- realizator: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
5. Projekt i wykonanie I etapu Parku Rzecznego Dłubni – odcinek od Jazu w Bieńczycach do Stawu
przy ul. Kaczeńcowej
- realizator: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
6. Park Rzeczny Dłubni II etap – od stawu przy ul. Kaczeńcowej do ul. Kocmyrzowskiej
- realizator: Wydział Skarbu Miasta

7. Budowa parkingu wielopoziomowego na działce przy ul. Łopackiego w Krakowie
- realizator: Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie / Miejska Infrastruktura Sp. z o.o. w Krakowie
8. Remont parkingu i jezdni bl. 7 os. Kazimierzowskie
- realizator: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady i Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce

Andrzej Buczkowski

Uzasadnienie:
W przypadku hali sportowej dla Szkoły Pallotyńskiej mamy do czynienia ze stanem faktycznym
w postaci starej hali nadającej się do wyburzenia. Przygotowany projekt budowy nowej hali został już
złożony do Zarządu Infrastruktury sportowej w Krakowie. To najbardziej oczekiwana w Dzielnicy XVI
Bieńczyce inwestycja poprawiająca infrastrukturę sportową, to również ważne działanie na rzecz rozwoju
fizycznego młodzieży w przyszłym Liceum Pallotyńskim.
Ulica Wojciechowskiego wymaga przebudowy przede wszystkim z uwagi na brak chodnika, zapewnienie
miejsc parkingowych oraz oświetlenia ulicznego spełniające aktualnie obowiązujące normy.
Rewitalizacja Plant Bieńczyckich II etap to naturalny proces kontynuacji dalszej modernizacji małej
architektury, alejek i upiększania zieleni.
Remont nawierzchni ul. Kocmyrzowskiej to najważniejsze zadanie z uwagi na fakt, iż arteria ta obsługuje
ruch drogowy nie tylko Dzielnicy XVI Bieńczyce, ale także XVIII Nowej Huty oraz XVII Wzgórz
Krzesławickich, a przede wszystkim wprowadza ruch do Krakowa z ościennych podkrakowskich
miejscowości. Ul. Bulwarowa to droga prowadząca nad Zalew Nowohucki.
W 2017 roku Wydział Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa przystąpił do wykupu terenów pod przyszły
Park Rzeczny Dłubnia, jest to pierwszy etap inwestycji.
Budowa parkingu wielopoziomowego jako antidotum na ogromny deficyt miejsc postojowych
w sąsiedztwie nowego osiedla przy ul. Okulickiego oraz NZOZ Złota Jesień. To również szansa na
uporządkowanie miejsc dla autobusów MPK i prywatnych busów przy Szpitalu Rydygiera w Krakowie.

