
 

Dz-06.0021.7.2018 

 

UCHWAŁA Nr LIII/403/2018 

Rady Dzielnicy VI Bronowice 

z dnia 26 lipca 2018 r. 
 

w sprawie dokumentacji projektowej przebudowy ul. rtm. Witolda Pileckiego w Krakowie 

 
Na podstawie § 3 pkt 4 lit. c oraz § 3 pkt 3 lit. g uchwały nr XCIX/1500/14 Rady Miasta Krakowa z 

dnia 12 marca 2014 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy VI Bronowice w Krakowie 

(Dz. Urz. Woj. Mał. z dnia 27.03.2014 r. poz. 1842), Rada Dzielnicy VI Bronowice uchwala, 

co następuje:  
  

§ 1 

Opiniuje się pozytywnie projekt budowlany zadania pn. „Przebudowa ul. rtm. Witolda 

Pileckiego oraz przebudowa sieci kanalizacji deszczowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz  

z przyłączami i przebudowa przyłącza oświetlenia ulicznego na działkach nr 270/74, 270/75, 

270/76, 270/77, 277/78, 270/79, 270/80, 270/81, 270/82, 270/83, 270/84, 270/85, 270/86, 

270/87, 270/88, 270/89, 270/90, 270/137, 270/254 obr. 6 Krowodrza w miejscowości 

Kraków”. 

 

Równocześnie zwraca się z prośbą o uwzględnienie poniższych uwag zebranych podczas 

spotkania konsultacyjnego przedstawiciela Biura Projektowego z mieszkańcami: 

 przeprowadzenie przyłączy oświetlenia ulicznego w osi jezdni z sięgaczami do słupów 

oświetlenia ulicznego, zamiast prowadzenia ich po działkach prywatnych, co wiązałoby 

się z znacznymi pracami ziemnymi i budowlanymi (ze względu na istniejące znaczne 

zagospodarowanie tych działek), 

 wykonanie krawężników z granitu, zamiast projektowanych betonowych, 

 rezygnacja z instalacji słupków w północnej części ulicy na chodniku przy połączeniu 

z chodnikiem biegnącym wzdłuż boiska Klubu Sportowego Bronowianka (w ciągu ul. ks.  

F. Machaya). Z uwagi na fakt, iż ulica Pileckiego jest ślepym ciągiem pieszo-jezdnym 

istnieje uzasadniona względami bezpieczeństwa, potrzeba awaryjnego wyjazdu  

w kierunku północnym, 

 minimalizacja oznakowania pionowego ze względu na walory krajobrazowe i ciągi 

widokowe, 

 instalacja wkładów oświetlenia ulicznego o stonowanej i ciepłej barwie światła, 

 rezygnacja z podniesienia jezdni u wylotu uliczki do ulicy Wiedeńskiej, które może 

utrudniać/blokować spływ nadmiaru wody, której nie będzie w stanie przyjąć instalacja 

kanalizacyjno-burzowa. Prośba poparta jest negatywnymi doświadczeniami z przeszłości, 

tj. zalaniem budynków wodą opadową, (prośbę poddaje się pod rozwagę z uwagi na 

potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców uliczki), 

 zabezpieczenie możliwości położenia instalacji światłowodowej w osi jezdni. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

     Przewodniczący 

         Rady i Zarządu Dzielnicy VI Bronowice 

 

 

      Bogdan Smok  


