UCHWAŁA NR XCII/2412/18
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 10 stycznia 2018 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji zgłoszonych przez mieszkańców ulicy

(wyłączenie jawności w zakresie danych
osobowych: na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 poz. 2058 z późn. zm.); jawność wyłączyła Marta

,

Kucharyk Kierownik Referatu Obsługi Sesji i Komisji RMK w Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa)

dotyczącej statusu i przebudowy wyżej wymienionej ulicy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o petycjach (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1123) Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Po rozpatrzeniu petycji mieszkańców ulicy

(wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych: na podstawie art. 5 ust. 2
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 poz. 2058 z późn. zm.); jawność wyłączyła Marta Kucharyk Kierownik Referatu Obsługi

, w zakresie wprowadzenia zadania „uregulowanie stanu

Sesji i Komisji RMK w Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa)

prawnego oraz przebudowa ul.

(wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych: na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 poz. 2058 z późn. zm.); jawność wyłączyła Marta Kucharyk Kierownik Referatu Obsługi Sesji i Komisji RMK w Kancelarii

w Krakowie do Wieloletniej Prognozy Finansowej – Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego na rok 2018 i lata następne, Rada Miasta Krakowa nie uwzględniła złożonej petycji.
Rady Miasta i Dzielnic Krakowa)

2. Uzasadnienie stanowi załącznik do uchwały.
3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa do poinformowania składającego
petycję o sposobie jej rozpatrzenia.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Krakowa
Bogusław Kośmider
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Załącznik do Uchwały Nr XCII/2412/18
Rady Miasta Krakowa
z dnia 10 stycznia 2018 r.

Uzasadnienie
Do Rady Miasta Krakowa wpłynęła petycja mieszkańców ulicy

(wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych: na
podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 poz. 2058 z późn. zm.); jawność wyłączyła Marta Kucharyk
Kierownik Referatu Obsługi Sesji i Komisji RMK w Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa)

w Krakowie w sprawie:

1. Wprowadzenia zadania „uregulowanie stanu prawnego oraz przebudowa ul.

(wyłączenie jawności w zakresie
danych osobowych: na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 poz. 2058 z późn. zm.); jawność wyłączyła
Marta Kucharyk Kierownik Referatu Obsługi Sesji i Komisji RMK w Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa)

w Krakowie” do Budżetu Miasta

Krakowa na rok 2017 ze stawką „0”.
2. Umieszczenie zadania „uregulowanie stanu prawnego oraz przebudowa ul.

(wyłączenie jawności w zakresie
danych osobowych: na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 poz. 2058 z późn. zm.); jawność wyłączyła

w Krakowie” na liście
rankingowej zadań wnioskowanych do Wydziału Planowania i Monitorowania Inwestycji Urzędu
Miasta Krakowa na rok 2018, z zabezpieczeniem odpowiednich środków finansowych, które
w oparciu o rozwiązania koncepcyjne, umożliwią opracowanie szczegółowej dokumentacji
technicznej oraz uzyskanie stosownych dokumentów formalno – prawnych warunkujących wykonanie
robót budowlanych dla przebudowy lub rozbudowy ul. (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych: na podstawie art. 5 ust. 2
Marta Kucharyk Kierownik Referatu Obsługi Sesji i Komisji RMK w Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa)

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 poz. 2058 z późn. zm.); jawność wyłączyła Marta Kucharyk Kierownik Referatu Obsługi

w Krakowie i wykonanie prac geodezyjnych związanych
z wywłaszczeniem działek wchodzących w skład ulicy.
Sesji i Komisji RMK w Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa)

3. Wprowadzenia zadania „uregulowanie stanu prawnego oraz przebudowa ul.

(wyłączenie jawności w zakresie
danych osobowych: na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 poz. 2058 z późn. zm.); jawność wyłączyła

w Krakowie do Wieloletniej
Prognozy Finansowej – Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na rok 2018 i lata następne”.
Marta Kucharyk Kierownik Referatu Obsługi Sesji i Komisji RMK w Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa)

Rada Miasta Krakowa jest właściwą do jej rozpatrzenia w zakresie wprowadzenia zadania
„uregulowanie stanu prawnego oraz przebudowa ul. (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych: na podstawie art. 5 ust. 2
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 poz. 2058 z późn. zm.); jawność wyłączyła Marta Kucharyk Kierownik Referatu Obsługi

w Krakowie do Wieloletniej Prognozy Finansowej –
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na rok 2018 i lata następne”.
Sesji i Komisji RMK w Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa)

W związku z procedowaniem przedłożonego projektu uchwały w Radzie Miasta Krakowa,
uzyskane zostały od Prezydenta Miasta Krakowa informacje, z których wynika, iż ulica (wyłączenie jawności w
zakresie danych osobowych: na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 poz. 2058 z późn. zm.); jawność

nie została zaliczona do
żadnej kategorii dróg publicznych, stanowi drogę wewnętrzną, zlokalizowaną na działkach będących
własnością Skarbu Państwa oraz stanowiących współwłasność osób fizycznych, co aktualnie
uniemożliwia wykonanie jej przebudowy, gdyż Gmina Miejska Kraków nie posiada prawnych
możliwości wydatkowania środków, celem dokonania nakładów na działkach niebędących jej
własnością.
wyłączyła Marta Kucharyk Kierownik Referatu Obsługi Sesji i Komisji RMK w Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa)

Pozyskiwanie nieruchomości nieobjętych zadaniami programowymi Gminy Miejskiej Kraków
corocznie dokonywane jest na podstawie listy hierarchicznej, przygotowywanej przez Zarząd
Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w porozumieniu z poszczególnymi Radami
Dzielnic Miasta Krakowa.
W toku postępowania prowadzonego przez Wydział Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa
ustalono, iż uregulowanie stanu prawnego przedmiotowych nieruchomości będzie procesem
długotrwałym, z uwagi na brak danych dotyczących większości ich współwłaścicieli, a także liczne
obciążenia wpisane w księgi wieczyste.
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W związku z powyższym została podjęta decyzja, iż zasadne jest wykonanie rozbudowy
przedmiotowej ulicy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1496 ze zm.).
Z uwagi na brak możliwości zapewnienia prawidłowych warunków odwodnienia ulicy

(wyłączenie jawności
w zakresie danych osobowych: na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 poz. 2058 z późn. zm.); jawność

oraz terenów przyległych,
a także występujące tam osuwiska, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
przeznaczył środki finansowe na realizację zadania pn.: „Opracowanie wariantowej koncepcji
odwodnienia części rejonu os. Kosocice, Rżąka, Piaski Wielkie”. Koncepcja ta została opracowana
w bieżącym roku i wybrano wariant wynikowy, wskazujący optymalne rozwiązania dla zapewnienia
prawidłowego odwodnienia przedmiotowego terenu, w tym między innymi ulicy (wyłączenie jawności w zakresie
wyłączyła Marta Kucharyk Kierownik Referatu Obsługi Sesji i Komisji RMK w Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa)

danych osobowych: na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 poz. 2058 z późn. zm.); jawność wyłączyła

.

Marta Kucharyk Kierownik Referatu Obsługi Sesji i Komisji RMK w Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa)

W kolejnych latach planowane jest opracowanie szczegółowych dokumentacji technicznych oraz
uzyskanie stosownych dokumentów formalno-prawnych, warunkujących wykonanie robót
budowlanych dla przebudowy lub rozbudowy poszczególnych ulic, w kolejności wynikającej
z opracowania koncepcyjnego.
Szacunkowy koszt realizacji odwodnienia wraz z rozbudową ulic dla całego obszaru wynosi
14 252 082 zł, z rozbiciem na 5 etapów.
Na podstawie wybranego wariantu, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
złożył wniosek o ujęcie w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 oraz Wieloletniej Prognozie
Finansowej zadania pn.: „Odwodnienie części rejonu os. Kosocice, Rżąka, Piaski Wielkie – Etap I”.
Zakres zadania na rok 2018 obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla etapu I (kwota
100 750 zł), a na rok 2019 obejmuje realizację robót budowlanych dla etapu I (kwota 3 358 443 zł).
Z uwagi zatem na przedstawione przez Prezydenta Miasta Krakowa wyjaśnienia, w tym
konieczność wykonania w pierwszej kolejności czynności związanych z odwodnieniem terenu (w tym
między innymi ulicy (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych: na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. z 2015 poz. 2058 z późn. zm.); jawność wyłączyła Marta Kucharyk Kierownik Referatu Obsługi Sesji i Komisji RMK w Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic

) jako czynności koniecznej dla dalszej rozbudowy ulicy, Rada Miasta Krakowa nie uwzględniła
złożonej petycji w zakresie wnioskowanego wprowadzenia zadania „uregulowanie stanu prawnego
oraz przebudowa ul. (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych: na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
Krakowa)

publicznej (Dz. U. z 2015 poz. 2058 z późn. zm.); jawność wyłączyła Marta Kucharyk Kierownik Referatu Obsługi Sesji i Komisji RMK w Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic

w Krakowie do Wieloletniej Prognozy Finansowej – Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na
rok 2018 i lata następne”.
Krakowa)
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