Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Miasta Krakowa za 2018 rok
- zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz 1195)

W 2018 roku zostało złożonych 16 petycji.
1. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od procedowania nad planem zagospodarowania
przestrzennego terenu „Skotniki – Kostrze Obszar Łąkowy – w toku,

2. Zmiany w organizacji strefy płatnego parkowania.- załatwiona negatywnie,
3. Upamiętnienie wybitnych kobiet związanych z Krakowem- załatwiona częściowo
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pozytywnie,
Lokalizacja budynku komunalnego na terenie działek przy ul. Fredry w Krakowie - w toku,
Wypełnienie zobowiązań podjętych w 2001 roku w sprawie pomnika „Tym co stawiali opór
komunizmowi w latach 1944-1956:, a w szczególności częściowej reasumpcji uchwały Rady
Miasta Krakowa Nr XVIII/228/07 z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie wzniesienia pomnika
„Orła Białego – tym co walczyli o wolność Polski w latach 1939-1989” - w toku,
Zwiększenie liczby lokali komunalnych – załatwiona negatywnie,
Zaniechanie prac nad nowelizacją aktualnie obowiązującego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru "Wzgórze Św. Bronisławy II" - w toku,
Zmiany granicy Strefy Płatnego Parkowania - załatwiona negatywnie,
Stosowanie klauzuli w postępowaniach zamówienia publicznego - w toku,
Częstszego odbioru odpadów segregowanych z domów jednorodzinnych w mieście
Krakowie - załatwiona pozytywnie,
Wypełnienie zobowiązań podjętych w 2001 roku w sprawie pomnika „Tym co stawiali opór
komunizmowi w latach 1944-1956:, a w szczególności częściowej reasumpcji uchwały Rady
Miasta Krakowa Nr XVIII/228/07 z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie wzniesienia pomnika
„Orła Białego – tym co walczyli o wolność Polski w latach 1939-1989” - w toku,
Ochrona Zakrzówka - w toku,
Powstrzymanie wszelkich działań mających na celu zniszczenie dobra ogółu społeczności
starej części Nowej Huty w postaci zabudowy i nadbudowy budynku w os. Teatralnym 19 w toku,
Budowa metra - Rada Miasta Krakowa nie jest organem właściwym do rozpatrzenia
petycji,
Zmiana lokalizacji cmentarza dla małych zwierząt - załatwiona negatywnie,
Nadanie ulicom Krakowa nazw upamiętniających zasłużone działaczki emancypacyjne
i niepodległościowe - w toku.

