
 

 

 

UCHWAŁA Nr XI/111/2011 

Rady Dzielnicy VI Bronowice 

z dnia 10 listopada 2011 r. 
 
w sprawie listy rankingowej zadań powierzonych na rok 2012 w zakresie prac remontowych dróg, 

chodników i oświetlenia 

  
 Na podstawie § 6 ust.1 pkt 2 Statutu Dzielnicy VI stanowiącego załącznik nr 6 do uchwały 

nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie organizacji i zakresu 
działania dzielnic (tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 

6 listopada 2002 r. Nr 243 poz. 3278, zm.: uchwała Nr CV/1060/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 

29 marca 2006 r. oraz Nr CX/1107/06 z dnia 24 maja 2006 r.) Rada Dzielnicy VI Bronowice uchwala, 
co następuje: 
 

§ 1 

 Przyjmuje się listę rankingową zadań powierzonych na rok 2012 w zakresie prac remontowych 
dróg, chodników i oświetlenia: 

 

1. Przebudowa ul. Sewera – dofinansowanie przebudowy, 
2. Ul. Balicka boczna. Przebudowa ulicy wraz z odwodnieniem, 

3. Ul. Przybyszewskiego. Remont ulicy na odcinku od ul. Zarzecze do ul. J. Lea - kontynuacja, 

4. ul. J. Lea. Remont chodnika na odcinku od ul. Zarzecze do ul. Przybyszewskiego, 

5. ul. Kurozwęckiego boczna. Wykonanie nakładki asfaltowej, 
6. ul. Machaya. Wykonanie nakładki asfaltowej, 

7. ul. Cicha. Remont ulicy wraz z chodnikiem na przedłużeniu ul. Cichej położonym na terenie 

gminnym, 
8. ul. Przy Młynówce. Wykonanie nakładki asfaltowej, 

9. Ul. Bronowicka – remont chodnika od przystanku tramwajowego do nr 46, 

10. Ul. Jadwigi z Łobzowa – remont chodnika od ul. Młodej Polski do ul. Staszczyka, wraz z 

chodnikami po stronie przedszkola oraz dojazd wraz z chodnikiem do bloku nr 13, 
11. Remont chodnika na półkolu zjazdu  z ul. Bronowickiej na ul. Armii Krajowej, 

12. Remont chodnika od przystanku tramwajowego na ul. Bronowickiej do ul. Jadwigi z Łobzowa 

wzdłuż budynku nr 2 (po zachodniej stronie budynku), 
13. Ul. Rodakowskiego -  remont chodnika, 

14. Remont chodnika na ul. Balickiej od wjazdu do kościoła do pętli autobusowej, 

15. Remont uliczek wewnętrznych  po zachodniej stronie ulicy Rydla, 
16. Remont ulicy  Szlachtowskiego, 

17. Remont ulicy Prystora, 

18. Remont ul. Hamernia na odcinku od ul. Odlewniczej do ul. Przyjemnej. 

 
§ 2 

 Uchyla się Uchwałę Nr IX/80/2011 Rady Dzielnicy VI Bronowice z dnia  

27 września 2011 r. w sprawie listy rankingowej zadań powierzonych na rok 2012  
w zakresie prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia. 

 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


