Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Miasta Krakowa za 2017 rok
- zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz 1195)

W 2017 roku zostało złożonych 15 petycji.
1. Utrzymanie szkoły mieszczącej się przy ulicy Kazimierza Odnowiciela 2 w Krakowie załatwiona pozytywnie

2. Podjęcie działań zapewniających pozostawienie budynku mieszczącego się przy ul.
Kazimierza Odnowiciela 2 w Krakowie - załatwiona pozytywnie

3. Rewizja granic miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "dla wybranych

obszarów przyrodniczych miasta Krakowa" - załatwiona częściowo pozytywnie,
4. Włączenia w granice obwodu Szkoły Podstawowej nr 155 im. Św. Jadwigi Królowej obszaru
osiedla Avia - załatwiona pozytywnie
5. Nierozwiązywanie ZSO nr 14 w Krakowie - załatwiona negatywnie,
6. Smog nad Krakowem - korytarze przewietrzania miasta- zmiany w miejscowy planach
zagospodarowania przestrzennego - ustanowienie użytków ekologicznych – w toku,
7. Zapewnienie warunków do osiedlenia w Krakowie co najmniej jednej rodziny z Aleppo –
załatwiona pozytywnie,
8. Ochrona Rodzinnego Ogrodu Działkowego poprzez zagwarantowanie jego lokalizacji w
planie zagospodarowania przestrzennego - w toku,
9. Nadanie wybranym ulicom nazw upamiętniających kobiety związane z Krakowem –
skierowana do Zespołu nazewnictwa ulic Komisji Kultury Rady Miasta Krakowa
10. Ul. Bednarska w Krakowie - załatwiona negatywnie,
11. Przyznanie prawa do bezpłatnych przejazdów środkami gminnego transportu zbiorowego
dla osób świadczących pracę po 1956r. dla organizacji nielegalnych w rozumieniu przepisów
obowiązujących do 1989r. - załatwiona negatywnie,
12. Odstąpienie od procedowania planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kolna Obszar Łąkowy" - załatwiona częściowo pozytywnie,
13. Budowa drogi szybkiego ruchu S-7 na terenie Krakowa – załatwiona negatywnie,
14. Reasumpcja decyzji w przedmiocie likwidacji miejsc parkingowych na ul. Piekarskiej - Rada
Miasta Krakowa nie jest organem właściwym do rozpatrzenia petycji,
15. Podział działki nr 427/28 obr. 4 j.ew. Krowodrza, celem wydzielenia gminnej drogi na
działce o użytku "dr" wzdłuż budynku wydzierżawionego na pl. Nowowiejskim - Rada
Miasta Krakowa nie jest organem właściwym do rozpatrzenia petycji.

