3-13-2018 21:07:38 remont

Chodnik

3-13-2018 21:10:52 remont

Aktualnie to błotnisty przedept po starych
Remont chodnika przy bloku 2 Pułku płytach chodnikowych. Po opadach deszczu
XIV Lotniczego 11A
wielkie bagno
Osiedle 2 Pułku Lotniczego 11A
Wymiana starych płyt chodnikowych na
Remont przedeptu/chodnika 2 Pułku nowy chodnik przy bloku 2 Pułku Lotniczego 2 Pułku Lotniczego 11A /
XIV Lotniczego 11A
11A a ulicą Medweckiego
Mieczysława Medweckiego
Remont chodnika i ścieżki po których
chodzą mieszkańcy do tramwaju

Chodnik

XIV Remont starych płyt chodnikowych
Remont chodnika między blokiem
os. 2 Pułku Lotniczego 11A a ulicą
XIV Medweckiego

Chodnik

Remont chodnika między blokiem na
os. 2 Pułku Lotniczego 11A a ulicą
Remont chodnika między blokiem na os. 2
XIV Medweckiego.
Pułku Lotniczego 11A a ulicą Medweckiego.

3-14-2018 8:00:55 remont

Chodnik

Naprawa chodnika między blokiem
nr 11A na os 2 Pułku Lotniczego a
XIV ulicą Medweckiego

Istniejacy chodnik jest nierowny i ma
polamane plyty, dodatkowo w zimie zbiera i
zamarza na nim woda, tworzac duze i sliskie
tafle lodu.

3-14-2018 9:02:45 remont

Chodnik

XIV

Remont chodnika między blokiem os. 2
Pułku Lotniczego 11A a ulicą Medweckiego

3-14-2018 12:27:16 remont

Chodnik

Remont chodnika między blokiem
os. 2 Pułku Lotniczego 11A a ulicą
XIV Medweckiego

Remont istniejącego chodnika między
blokiem os. 2 Pułku Lotniczego 11A a ulicą
Medweckiego

3-14-2018 12:28:34 remont

Chodnik

3-14-2018 20:44:52 remont

Chodnik

3-16-2018 11:02:35 remont

Jezdnia

Remont chodnika między blokiem
os. 2 Pułku Lotniczego 11A a ulicą
XIV Medweckiego
Remont chodnika między blokiem
os. 2 Pułku Lotniczego 11A a ulicą
XIV Medweckiego
Ul. Gałczyńskiego - naprawa jezdni
XIV asf.

Jezdnia

ul Folwarczna nr 1-22 remont
XIV nawierzchni

3-13-2018 21:12:17 remont

3-13-2018 21:37:37 remont

3-13-2018 22:54:02 remont

3-17-2018 10:11:54 remont

Chodnik

3-19-2018 14:43:53 remont

Chodnik

3-19-2018 20:17:07 remont

Chodnik

Remont chodnika od 2 Pułku
XIV Lotniczego 11A do Medweckiego.
Remont chodnika między blokiem
os. 2 Pułku Lotniczego 11A a ul.
XIV Medweckiego

3-20-2018 12:08:32 remont

Chodnik

Droga Dla Rowerów i remont
XIV chodnika - Stella Sawickiego

Remont chodnika między blokiem os. 2
Pułku Lotniczego 11A a ulicą Medweckiego

Remont chodnika między blokiem os. 2
Pułku Lotniczego 11A a ulicą Medweckiego
Remont chodnika między blokiem os. 2
Pułku Lotniczego 11A a ulicą Medweckiego
Naprawa dziur i spękań nawierzchni
asfaltowej drogi
Remont nawierzchni asfaltowej ulicy o dł.
180m X szer. 4m wrza z wzmocnieniem
pobocza tłuczniem

Usunięcie stwarzających zagrożenie zdrowia
starych płyt chodnikowych i budowa nowego
chodnika na miejsce starego.
Remont chodnika między blokiem os. 2
Pułku Lotniczego 11A a ul. Medweckiego

Remont chodnika od os. 2 PL do os. Dyw.
303 wraz z budową Drogi Dla Rowerów (na
wysokości zabytkowego hangaru i os. Avia)

Osiedle 2 Pułku Lotniczego 11A i ul.
Medweckiego
Remont chodnika między blokiem
os. 2 Pułku Lotniczego 11A a ulicą
Medweckiego

Najkrótsza droga do tramwaju i sklepów z głębi osiedla 2 Pułku
Lotniczego do Al. Jana Pawła II

Skrót do tramwaju z którego korzystają setki mieszkańców osiedla

10 lat czekamy na ten remont
Remont chodnika jest konieczny ponieważ bardzo duża liczba
mieszkańców osiedla 2 Pułku Lotniczego z niego korzysta każdego
dnia. Chodnik jest w bardzo złym stanie.

Z uwagi na fakt, iż opis jest mało precyzyjny brak możliwości
określenia terenu którego dotyczy
ul. Medweckiego stanowi drogę publiczną kategorii powiatowej,
chodnik zlokalizowany na działkach nr 179/4 oraz 179/9 obr. 7 jedn.
ewid. Nowa Huta, które nie pozostają w zarzadzie ZIKiT
ul. Medweckiego stanowi drogę publiczną kategorii powiatowej,
chodnik zlokalizowany na działkach nr 179/4 oraz 179/9 obr. 7 jedn.
ewid. Nowa Huta, które nie pozostają w zarzadzie ZIKiT

ul. Medweckiego stanowi drogę publiczną kategorii powiatowej,
chodnik zlokalizowany na działkach nr 179/4 oraz 179/9 obr. 7 jedn.
ewid. Nowa Huta, które nie pozostają w zarzadzie ZIKiT
ul. Medweckiego stanowi drogę publiczną kategorii powiatowej,
Obecny stan chodnika woła o pomstę do nieba. Zawracam uwagę, że chodnik zlokalizowany na działkach nr 179/4 oraz 179/9 obr. 7 jedn.
korzystają z niego NIE tylko mieszkańcy bloku 11a na os. 2 Pułku
ewid. Nowa Huta, które nie pozostają w zarzadzie ZIKiT
os. 2 Pułku Lotniczego pomiędzy
Lotniczego, ale także mieszkańcy osiedla przechodzący w kierunku
blokiem 11A a ulicą Medweckiego. przystanku MPK oraz pobliskiego centrum handlowego.
Poprawa bezpieczenstwa poruszania sie - istniejacy chodnik jest
ul. Medweckiego stanowi drogę publiczną kategorii powiatowej,
nierowny i ma polamane plytki. Dodatkowo poprawi sie wyglad zieleni, chodnik zlokalizowany na działkach nr 179/4 oraz 179/9 obr. 7 jedn.
ktora teraz jest rozdeptywana. Chodnik ten jest bardzo
ewid. Nowa Huta, które nie pozostają w zarzadzie ZIKiT
Chodnik łączacy ulice
uczesszczanym skrotem, po ktorym poruszaja ssie mieszkancy
Klossowskiego z Medweckiego
osiedla 2 Pułku Lotniczego przemieszczajac sie w kierunku
obok bloku 11A
przystanku tramwajowego "Czyzyny" oraz petli autobusowej.
ul. Medweckiego stanowi drogę publiczną kategorii powiatowej,
Jest to chodnik z którego korzysta bardzo duża liczba mieszkańców
chodnik zlokalizowany na działkach nr 179/4 oraz 179/9 obr. 7 jedn.
osiedla 2 Pułku Lotniczego. Chodnik jest w bardzo złym stanie, co
ewid. Nowa Huta, które nie pozostają w zarzadzie ZIKiT
bardzo utrudnia poruszanie się po nim rodzicom z dziećmi czy
wózkami, a także osobom starszym i niepełnosprawnym. Chodnik
znajduje się w ciągu komunikacyjnym z osiedla 2 Pułku Lotniczego w
kierunku przystanku tramwajowego, centrum handlowego Czyżyny
czy też dworca autobusowego Czyżyny, a więc jest użytkowany z
os 2 Pułku Lotniczego 11a
bardzo dużą częstotliwością.
Obecny stan techniczny chodnika uniemożliwia korzystanie z niego
ul. Medweckiego stanowi drogę publiczną kategorii powiatowej,
przez mieszkańców, jest nierówny, częściowo zarośnięty i
chodnik zlokalizowany na działkach nr 179/4 oraz 179/9 obr. 7 jedn.
pozapadany miejscami, w szczególności utrudniony jest przejazd
ewid. Nowa Huta, które nie pozostają w zarzadzie ZIKiT
między blokiem os. 2 Pułku
chodnikiem wózkiem dziecięcym. Chodnik wymaga generalnego
Lotniczego 11A a ulicą Medweckiego remontu.
Obecny stan techniczny chodnika uniemożliwia korzystanie z niego
ul. Medweckiego stanowi drogę publiczną kategorii powiatowej,
przez mieszkańców, jest nierówny, częściowo zarośnięty i
chodnik zlokalizowany na działkach nr 179/4 oraz 179/9 obr. 7 jedn.
między blokiem os. 2 Pułku
pozapadany miejscami, w szczególności utrudniony jest przejazd
ewid. Nowa Huta, które nie pozostają w zarzadzie ZIKiT
Lotniczego 11A a ulicą Medweckiego chodnikiem wózkiem dziecięcym.
ul. Medweckiego stanowi drogę publiczną kategorii powiatowej,
chodnik zlokalizowany na działkach nr 179/4 oraz 179/9 obr. 7 jedn.
Czyżyny, os. 2 Pułku Lotniczego 11a możliwość dojśćia do ulicy Medweckiego dla mieszkańców bloku
ewid. Nowa Huta, które nie pozostają w zarzadzie ZIKiT
Nawierzchnia drogi ma liczne ubytki i spękania co stanowi utrudnienie ul. Gałczyńskiego stanowi drogę publiczną kategorii gminnej
Ulica K.I. Gałczyńskiego
dla poruszających się po niej samochodów i rowerów.
Remont nawierzchni asfaltowej po licznych awariach MPWIK.
ul. Folwarczna - droga wewnętrzna, na odcinku od nr 1 do 22
Spękania siatkowe występują na całej długości odcinka 180 mb. Po
pozostaje w zarządzie ZIKiT w zakresie przebiegu po działkach nr
ul Folwarczna nr 1 - nr 22 Dzielnica awariach wodociągu cała podbudowa ulicy była wielokrotnie
528/3, 350/1, 347/1, 346/1 obr. 11 jedn. ewid. Nowa Huta
XVII
degradowana licznymi wypływami wody z sieci.
Codziennie chodnik jest używany przez setki mieszkańców. Obecna
ul. Medweckiego stanowi drogę publiczną kategorii powiatowej,
wyboista i nierówna nawierzchnia chodnika stwarza zagrożenie dla
chodnik zlokalizowany na działkach nr 179/4 oraz 179/9 obr. 7 jedn.
zdrowia. Z łatwością można się potknąć, upaść i się skaleczyć lub
ewid. Nowa Huta, które nie pozostają w zarzadzie ZIKiT
nawet zwichnąć kostkę lub nadgarstek. Remont chodnika
Chodnik od 2 Pułku Lotniczego 11A zdecydowanie zwiększyłby bezpieczeństwo wszystkich korzystających
do Medweckiego.
z chodnika.
Remont chodnika między blokiem
Z chodnika korzystają mieszkańcy całego tego osiedla i innych
ul. Medweckiego stanowi drogę publiczną kategorii powiatowej,
os. 2 Pułku Lotniczego 11A a ul.
pobliskich. Szkoda aby trawa była ciągle wydeptana wokół, bo obecny chodnik zlokalizowany na działkach nr 179/4 oraz 179/9 obr. 7 jedn.
Medweckiego
chodnik jest nierówny i często zalany wodą i zabłocony.
ewid. Nowa Huta, które nie pozostają w zarzadzie ZIKiT
Chodnik jest w kiepskim stanie technicznym. Ten odcinek to ważny
ul. Stella Sawickiego stanowi drogę publiczną kategorii powiatowej
ciąg komunikacyjny między osiedlami. Budowa DDRu wraz z
remontem chodnika jest konieczna i będzie wreszcie stanowić
jednolity ciag. Obecnie "wyrwa" w tym miejscu powoduje że
podróżowanie rowerem, UTO bądz wózkiem jest uciążliwa (przejśca
dla pieszych na druga strone Stella-Sawickiego znajdują sie co
najmniej w promieniu 800-900 m co powoduje spore utrudnienia).
Budowa w tym miejscu parku to najlepszy moment y wyremontować
Przedłużenie DDRu od 2PL do
ten odcinek który będzie też wizytówką nowego oddziełu Muzeum
Dywizjonu 303 na wysokości Avii.
Inżynierii Miejskiej.

3-20-2018 12:13:58

3-20-2018 12:17:34 remont

Chodnik

Jezdnia

Budowa chodnika od StellaXIV Sawickiego do Życzkowskiego

Potrzebujemy dosłownie 300 m chodnika lub
jakiejkolwiek nawierzchni utwardzonej (np.
żwir) która umożliwi bezpieczne przejście
Wertepy, dziki wjazd od Stelladla pieszych.
sawickiego do ul. Życzkowskiego

Skarżyńskiego (w całości) +
skrzyżownie z Florera

W chwili obecnej dziki wjazd jest komfortowy tylko dla kierowców
którzy wjeżdzaja przez betonowe plyty do ul. Życzkowskiego. Mimo
bardzo dużego ruchu piesi w tym miejscu poruszają się w błocie,
rowach i kałużach i są narażeni na niebezpieczeństwo potrącenia
przez samochody.
Cała ulica Skarżyńskiego w tym skrzyżowanie z ul. Florera jest
zdewastowane przez cieżkie autobusy MPK które 3 lata temu zostały
skierowane pod Klub Kwadrat. Niektóre dziury mają po 50 cm
głębokości i stwarzają realne i duże ryzyko uszkodzenia pojazdów. Na
tej ulicy nigdy nie był wykonany remont generalny a obecny stan już
na to wskazuje od dłuższego czasu.

Remont nawierzchni FloreraXIV Skarżyńskiego

PILNY remont ul. Skarżyńskiego

Remont chodnika pomiędzy ul.
Medweckiego a blokiem na os. 2
XIV Pułku Lotniczego 45 w Krakowie

Chodnik przed blokiem nr 45 na os.
2 Pułku Lotniczego 45 po stronie
zachodniej dochodzący prostopadle
do ul. Medweckiego. link:
https://www.google.pl/maps/place/50
%C2%B004'33.5%22N+20%C2%B0
00'22.6%22E/@50.075815,20.00622
Remont ostatniego nie wyremontowanego
68,93m/data=!3m1!1e3!4m14!1m7!3
chodnika w tym rejonie. Prace będą polegać m6!1s0x4716452e23b88543:0x126f5
na remoncie i zwężeniu bardzo szerokiego 3f071baf797!2sosiedle+2+Pu%C5%
chodnika do 2 m. Preferowana nawierzchnia 82ku+Lotniczego+45,+Krak%C3%B3
- betonowa kostka brukowa. Chodnik ten
w!3b1!8m2!3d50.075471!4d20.0071 Remont i zwężenie chodnika poprawi komunikację pieszą w tym
obecnie jest w bardzo złym stanie
19!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d50.07 rejonie (ostatni, zapomniany, nie wyremontowany chodnik w
technicznym co utrudnia poruszanie się nim. 59657!4d20.006283?hl=pl
najbliższej okolicy).

3-25-2018 19:04:22 remont

Chodnik

3-30-2018 18:07:16 remont

Doświetlenie rejonu przejść dla pieszych na
ul. Medweckiego, w tym chodnika w pasie
zieleni pomiędzy przejściami poprzez
Oświetleni
Doświetlenie przejść dla pieszych na montaż dodatkowych lamp lub dołożenie
e
XIV ul. Medweckiego
odgałęzi do istniejącej infrastruktury.
ul. Medweckiego

ul. Stella Sawickiego stanowi drogę publiczną kategorii powiatowej,
ul. Życzkowskiego stanowi drogę wewnętrzną, która nie pozostaje w
zarządzie ZIKiT,
Z uwagi na fakt, iż opis jest mało precyzyjny brak możliwości
określenia terenu którego dotyczy
ul. Florera stanowi drogę publiczną kategorii gminnej,
ul. Skarżyńskiego stanowi drogę wewnętrzną i nie pozostaje w
zarządzie ZIKiT

Chodnik zlokalizowany jest na działce nr 257/70 obr. 7 jedn. ewid.
Nowa Huta, która w roku 2009 została przekazana tutejszej
Jednostce przez Zarząd Budynków Komunalnych w utrzymanie

ul. Medweckiego stanowi drogę publiczną kategorii powiatowej

4-3-2018 12:15:43 remont

4-5-2018 17:40:32 remont

Chodnik

Jezdnia

Remont chodnika między blokiem
os. 2 Pułku Lotniczego 11a a ulicą
XIV Medweckiego

Rondo przy ul. Sołtysowskiej,
XIV Podbipięty, Na Załęczu

remont - położenie nowego chodnika równego

Budowa ronda na skrzyżowaniu ul.
Sołtysowskiej, Podbipięty, Na Załęczu

Poprawa bezpieczeństwa pieszych w rejonie przejść dla pieszych na
ul. Medweckiego. Obecnie piesi przechodzący przez pas zieleni nie są
widoczni dla kierowców po zmroku, co powoduje wiele groźnych
sytuacji.

w tym miejscu chodnik jest niezbędny - wielu mieszkańców
przechodzi tędy do przejścia dla pieszych, do tramwaju a obecnie w
czasie deszczu tworzą się kałuże i trzeba obchodzić daleko to
pomiędzy blokiem os. 2 Pułku
miejsce. Chodnik położony jest w bardzo ważnym ciągu
Lotniczego 11a a ulicą Medweckiego komunikacyjnym pomiędzy naszym blokiem a ulica Medweckiego.
Sołtysowska używana jest jako alternatywna droga dojazdu do Mostu
Wandy (zamiast ul. Klasztornej), co wpływa na wzmożony ruch
samochodowy a co za tym idzie zakorkowanie ul. Sołtysowskiej.
Rondo wpłynie na łatwiejsza komunikację samochodową/miejską przy
Skrzyżowanie ul. Sołtysowskiej,
wyjeździe z ul. Sołtysowskiej, która jest w tej chwili ulicą
Podbipięty, Na Załęczu
podporządkowaną.

4-5-2018 17:46:37 remont

Jezdnia

Połączenie ul. Galicyjskiej z ul. Na
XIV Załęczu

Połączenie ul. Galicyjskiej z ul. Na Załęczu

Połączenie ul. Galicyjskiej z ul. Na
Załęczu

4-5-2018 17:52:01 remont

Jezdnia

Poszerzenie ul. Centralnej przy
XIV skrzyżowaniu z al. Pokoju

Poszerzenie ul. Centralnej przy
skrzyżowaniu z al. Pokoju do dwóch pasów
dojeżdżających do al. Pokoju

Skrzyżowanie ul. Centralna / al.
Pokoju

4-5-2018 18:02:29 remont

Jezdnia

Budowa parkingu przy ul.
XIV Sołtysowskiej

Budowa parkingu przy ul. Sołtysowskiej 12

Sołtysowska 12

ul. Medweckiego stanowi drogę publiczną kategorii powiatowej,
chodnik zlokalizowany na działkach nr 179/4 oraz 179/9 obr. 7 jedn.
ewid. Nowa Huta, które nie pozostają w zarzadzie ZIKiT

ul. Sołtysowska oraz ul. Podbipięty stanowią drogi publiczne
kategorii powiatowej, natomiast ul. Na Załęczu stanowi drogę
publiczną kategorii gminnej.

ul. Galicyjska stanowi drogę publiczną kategorii gminnej,
Odkorkowanie ul. Centralnej i Galicyjskiej w czasie targów, które
ul. Na Załęczu stanowi drogę publiczną kategorii gminnej
odbywają się na ul. Galicyjskiej. W czasie targów policja kieruje
ruchem na 3 skrzyżowaniach (Galicyjska/Centralna,
Centralna/Sołtysowska, Centralna/Nowohucka), ponieważ obecnie z
targów można wyjechać tylko w jednym kierunku. Alternatywny wyjazd
stanowi będzie stanowił upłynnienie ruchu w całej okolicy oraz w
mniejszym stopniu wpłynie na korki na ul. Nowohuckiej, która staje się
dodatkowo zakorkowana przez sterowanie ruchem przez policję.
ul. Centralna na przedmiotowym odcinku stanowi drogę publiczną
Ul. Sołtysowska stanowi alternatywę komunikacyjną do ul. Klasztornej, kategorii powiatowej,
dlatego upłynnienie ruchu na w/w skrzyżowaniu wpłynie na
al. Pokoju na przedmiotowym odcinku stanowi drogę publiczną
odkorkowanie ul. Sołtysowskiej oraz ul. Centralnej co ma znaczenie
kategorii wojewódzkiej
również dla komunikacji autobusowej na w/w ulicach.
W czasie budowy osiedli na ul. Sołtysowskiej, których z każdym
ul. Sołtysowska stanowi drogę publiczną kategorii powiatowej
rokiem przybywa nie jest jednocześnie budowana dostateczna ilość
miejsc parkingowych. W/w ulica z bocznej ulicy przemysłowej stała
się ulicą mocno zabudowaną mieszkaniami, w których mieszka już
kilkaset o ile nie kilka tysięcy ludzi. Zamiast zabudowywać kolejne
obszary blokami, może tym razem parking otoczony drzewami i i
trawnikami?

3-13-2018 19:19:25 remont

Chodnik

3-16-2018 21:55:50 remont

3-17-2018 21:45:57 remont

XV

XV

Chodnik

XV

Remont chodnika

Remont chodnika

Ulica Mistrzejowicka od ul. Królowej
Marysieńki do skrzyżowania z ul.
Okulickiego

Remont ul. Obrońców
Warszawy (os.
Bohaterów Września,
wzdłuż Plant
Mistrzejowickich).

Wymiana asfaltu na ul.
Obrońców Warszawy,
wzdłuż Plant
Mistrzejowickich.

ul. Obrońców Warszawy - Hołdu
Pruskiego.

Chodnik przy Placu
Targowym Piast

Poszerzenie oraz
wykonanie chodnika
wzdłuż Placu Targowego
Piast na os. Piastów/ul.
Piasta Kołodzieja

Os. Piastów 60 A

Chodnik w tej części ul. Mistrzejowickiej nie był remontowany od wielu lat.
Płytki są wybrzuszone lub zapadnięte, co zagraża zdrowiu pieszych o
każdej porze roku. Kilka lat temu naprawiono chodnik na ul.
ul. Mistrzejowicka stanowi drogę publiczną
Mistrzejowickiej, jednak końcową część ulicy całkowicie pominięto.
kategorii gminnej

Ulica Obrońców Warszawy wymaga remontu ze względu na liczne wyboje
i fałdy, które uniemożliwiają płynną jazdę samochodem przy prędkości
większej niż 10 km/h. Przy wskazanej ulicy znajduje się szkoła
podstawowa, a po drugiej stronie Planty Mistrzejowickie, z boiskami
sportowymi, dużym placem zabaw oraz skateparkiem, z których korzystają
nie tylko "tubylcy", ale i przyjezdni z innych osiedli/dzielnic Krakowa. Dobry ul. Obrońców Warszawy stanowi drogę
stan tej drogi uszczęśliwiłby zatem dużą grupę mieszkańców.
publiczną kategorii gminnej
Z uwagi na fakt, iż opis jest mało precyzyjny
brak możliwości określenia terenu którego
dotyczy
Obecny chodnik jest za wąski, utrudnia mijanie się ludzi, utrudnia
przejazdy z wózkami. Jest to odcinek często uczęszczany w obu
kierunkach.

3-13-2018 14:59:01 remont

Chodnik

XVI

Remont chodnika przed klatkami bloku 23

Remont chodników przed klatkami w os.
Sportowym

osiedle Sportowe 23

Chodnik przed klatkami bloku 23, jest w opłakanym stanie- dziura na dziurze.
Mieszka tutaj dużo starszych ludzi, niejednokrotnie poruszających się na
wózkach inwalidzkich.

Remont nawierzchni parkingu i drogi
dojazdowej jak w tytule, usunięcie starych
płyt betonowych do wysokości środków na
zadaniu tj. 358 560 zł

działka 147/18, obr. 8 Nowa Huta, Os. Strusia 7, ul.
Rozalii Celakówny, fragment Janiszewskiego.

Remont parkingu przed bl, nr 7 Os. Strusia znajduje się w kiepskim stanie
technicznym, podobnie jak i droga dojazdowa czyli Rozalii Celakówny.

3-14-2018 0:03:37 remont

Jezdnia

XVI

3-14-2018 0:21:16 remont

Chodnik

XVI

Remont parkingu przed blokiem nr 7 Os. Strusia wraz
nawierzchnią drogi oraz ul. Rozalii Celakówny i fragmentem
ul. Janiszewskiego do wysokości .środków na zadaniu
Remont generalny chodnika wzdłuż mont chodnika i
wjazdów ul. Fatimska od bud. 53A - do bud. 43, od bud. 41A
do bud. 23A i przed budynkiem nr 21a.

remont chodnika

ul. Fatimska od bud. 53A do 43, od 41A 23A i 21a

3-16-2018 1:00:53 remont

Jezdnia

XVI

Remont nawierzchni ul.Fatimskiej

Remont jezdni ul. Fatimskiej

ul. Fatimska

Poprawi się bezpieczne przejście tym chodnikiem.Ktoś zadecydował postawić
Os.Kazimierzowskie- chodnik od ul.Andegaweńskiej do ławki przy takim fatalnym chodniku/może w zamyśle jak się przewróci,żeby
gen.Andersa;przy tym chodniku są dwie ławki/.
usiadł i odpoczął/.

chodnik zlokalizowany na działce nr 1/4 obr. 45 jedn.
ewid. Nowa Huta, która w roku 2009 została
przekazana tutejszej Jednostce przez Zarząd
Budynków Komunalnych w utrzymanie
Parking oraz droga wewnętrzna ul. Rozalii Celakówny
pozostają w zarządzie ZIKiT w zakresie przeniegu po
działkach nr 147/18, 157/1 obr. 8 jedn. ewid. Nowa
Huta,
ul. Janiszewskiego stanowi drogę publiczną kategorii
gminnej
ul. Fatimska stanowi drogę publiczną kategorii gminnej

ul. Fatimska stanowi drogę publiczną kategorii gminnej
Nawierzchnia w zlym stanie technicznym.
Z uwagi na fakt, iż opis jest mało precyzyjny brak
możliwości określenia terenu którego dotyczy

3-16-2018 13:25:15 remont

Chodnik

XVI

Remont chodnika

Obecny stan chodnika jest w fatalnym
stanie,płytki są zapadnięte,popękane i
mieszkańcy nieraz się przewracali.Jest to
dojście m.innymi do "Baru mlecznego"z
którego korzystają głównie starsze osoby o
kulach i na wózkach inwalidzkich.

3-16-2018 15:24:50 remont

Jezdnia

XVI

Remont nawierzchni ul. Cienista

nawierzchnia drogi

ul. Cienista

3-16-2018 15:28:31 remont

Jezdnia

XVI

Remont nawierzchni ul. Janiszewskiego

remont nawierzchni

ul. Janiszewskiego

Zły stan nawierzchni
Nawierzchnie dróg na terenie dzielnicy mają po 30-40 lat, dotyczy każdego
zgłoszenia wymiany nawierzchni drogi. Proszę o przygotowanie koszty realizacji
zadania do każdego mojego zgłoszenia.

3-18-2018 20:14:32 remont

Jezdnia

XVI

Remont nawierzchni ul. Andegaweńskiej

remont drogi

ul. Andegaweńska

kiepski stan nawierzchni

3-18-2018 20:17:25 remont

Jezdnia

XVI

Remont nawierzchni ul. Spytka z Melsztyna wraz z
remontem parkingu przed blokiem nr 7 Os. Kazimierzowskie remont drogi i parkingu

ul. Spytka z Melsztyna plus parking przed bl. nr 7 Os.
Kazimierzowskie

Drogi na terenie dzielnicy posiadają starą nawierzchnię

3-18-2018 20:19:22 remont

Jezdnia

XVI

Remont ul. Samorządowej

remont nawierzchni

ul. Samorządowa

fatalny stan nawierzchni

3-18-2018 20:21:41 remont

Jezdnia

XVI

Remont ul. Świętej Rodziny

remont nawierzchni

ul. Świętej Rodziny

Nawierzchnia do wymiany

ul. Cienista stanowi droge publiczną kategorii gminnej
ul. Janiszewskiego stanowi drogę publiczną kategorii
gminnej
ul. Andegaweńska stanowi drogę wewnetrzną i
pozostaje w zarządzie ZIKiT w zakresie przebiegu po
działce nr 198/44 obr. 8 jedn. ewid. Nowa Huta
ul. Spytka z Melsztyna stanowi drogę wewnętrzną i
pozostaje wraz z parkingiem w zarzadzie ZIKiT w
zakresie przebiegu po działce nr 198/48 oraz 202/1 obr.
8 jedn. ewid. Nowa Huta
ul. Samorządowa stanowi drogę wewnętrzną i
pozostaje w zarządzie ZIKiT w zakresie przebiegu po
działce nr 123/12 obr. 8 jedn. ewid. Nowa Huta
ul. Świetej Rodziny stanowi drogę wewnętrzną i
pozostaje w zarządzie ZIKiT w zakresie przebiegu po
działce nr 123/12 i 118/26 obr. 8 jedn. ewid. Nowa Huta
ul. Złoczowska stanowi drogę wewnętrzną i pozostaje
w zarzadzie ZIKiT w zakresie przebiegu po działce nr
106/20 i 107/2 obr. 8 jedn. ewid. Nowa Huta
3-18-2018 20:23:57 remont

Jezdnia

XVI

Remont nawierzchni ul. Złoczowskiej

remont nawierzchni i pobocza

ul. Złoczowska

Nawierzchnia drogi do remontu

3-18-2018 20:25:37 remont

Jezdnia

XVI

Remont nawierzchni ul. Szybka

remont jezdni

ul. Szybka

fatalny stan nawierzchni

3-18-2018 20:28:45 remont

Chodnik

XVI

Remont chodnika w ciągu ul. Makuszyńskiego stona
południowa od Nad Dubnią do zajezdni autobusowej MPK

remont chodnika jak w tytule

ul. Makuszyńskiego

chodnik w katastrofalnym stanie technicznym

3-18-2018 20:32:48 remont

Jezdnia

XVI

Remont ul. Nowolipki

remont nawierzchni

ul. Nowolipki

zły stan nawierzchni

ul. Szybka stanowi drogę publiczną kategorii gminnej
ul. Makuszyńskiego stanowi drogę publiczną kategorii
gminnej
ul. Nowolipki stanowi drogę publiczną kategorii gminnej
ul. Pokrzywki stanowi drogę wewnętrzną i pozostaje w
zarzadzie ZIKiT w zakresie przebiegu po działkach nr
277/1, 277/5, 68/20 obr. 7 jedn. ewid. Nowa Huta
3-18-2018 20:35:04 remont

Jezdnia

XVI

Remont ul. Pokrzywki

remont drogi

ul. Pokrzywki

kiepski stan nawierzchni

3-18-2018 20:38:15 remont

Jezdnia

XVI

Remont ul. Braci Schindlerów

remont drogi

ul. Braci Schindlerów

nawierzchnia w złym stanie technicznym

3-18-2018 21:21:25 remont

Jezdnia

XVI

Remont ul. Małego Księcia

remont nawierzchni

ul. Małego Księcia

XVI

Parking

3-19-2018 17:57:53 remont

ul. Braci Schindlerów stanowi drogę publiczną kategorii
gminnej
ul. Małego Księcia stanowi drogę wewnętrzną i
pozostaje w zarzadzie ZIKiT w zakresie przebiegu po
zły stan nawierzchni
działce nr 83/1 obr. 7 jedn. ewid. Nowa Huta
Z uwagi na fakt, iż opis jest mało precyzyjny brak
Blok na os.Kazimierzowskim 21 sąsiaduje z wieloma lokalami usługowymi w tym możliwości określenia terenu którego dotyczy
4 bankami, administracją, sklep spożywczym, apteką i przystankami MPK.
Administracja postawiła znak zakaz parkowania przy swoim budynku i parkuje na
naszym małym parkingu. Nadmieniam że do pracy w administracji przyjeżdża 5
samochodów. Klienci wszystkich lokali usługowych parkują wzdłuż naszej ulicy i
na parkingu. Osoby przyjeżdżające z pobliskich wiosek zostawiają tu samochody
i przesiadają się na MPK. Na parkingu stoja samochody ktore Sobole nie
wyjeżdżaja .Proszę uwierzyć przyjeżdźajac do domu graniczy z cudem żeby
zaparkować w pobliżu bloku. Chcę jeszcze dodać że moja żona ma problemy
zdrowotne i ma III grupę niepełnosprawności. Są dni w których ma problemy z
dojściem do bloku, a w przypadku zaparkowania w dużej odległości potrzebuje
pomocy. Proszę o uwzględnienie tego projektu w budżecie przeznaczonym na
Nową Hutę. Pozdrawiam Ryszard
ul. Stadionowa stanowi drogę publiczną kategorii
gminnej

3-20-2018 20:06:56 remont

Jezdnia

XVI

Remont nawierzchni ul. Stadionowa

Powiekszenie parkingu
Os.kazimierzowskie blok 21
nawierzchnia jest w złym stanie
technicznym, mieszkańcy zgłaszają problem
z nawierzchnią a inspektor ZIKiT ignoruje
zgłoszenia.
ul. Stadionowa

3-20-2018 20:10:15 remont

Jezdnia

XVI

Remont nawierzchni ul. Marka Sycha

nawierzchnia drogi

ul. Marka Sycha

zły stan nawierzchni

3-20-2018 20:12:40 remont

Jezdnia

XVI

Remont nawierzchni ul. Bogusza

remont nawierzchni

ul. Bogusza

kiepski stan nawierzchni

Nawierzchnia i podbudowa nadaje się do wymiany ze względu na zapadnięcia!
ul. Marka Sycha pozostaje w zarządzie ZIKiT w
zakresie przeniegu po działkach nr 147/18, 157/1 obr. 8
jedn. ewid. Nowa Huta,
ul. Bogusza stanowi drogę wewnętrzną i pozostaje w
zarządzie ZIKiT w zakresie przeniegu po działce nr
147/18 obr. 8 jedn. ewid. Nowa Huta,

3-21-2018 8:04:31 remont

Jezdnia

XVI

Remont nawierzchni ul. Barbary Radziwiłłówny

3-21-2018 8:09:41 remont

Jezdnia

XVI

Remont nawierzchni ul. Anny Jagiellonki

3-21-2018 8:13:15 remont

Jezdnia

XVI

Remont nawierzchni ul. Królowej Bony

3-21-2018 8:25:45 remont

Jezdnia

XVI

3-22-2018 11:24:36 remont

Chodnik

XVI

3-22-2018 11:28:00 remont

Chodnik

XVI

3-24-2018 23:55:27 remont

Oświetleni
e
XVI

Wymiana opraw parkowych na ledowe na Plantach
Bieńczyckich na całym os. Przy Arce

3-26-2018 19:11:25 remont

Jezdnia

XVI

remont nawierzchni jezdni ul. Cienista 47 B, 51, 55.

3-27-2018 16:17:12 remont

Chodnik

XVI

Remont chodnika ul. Fatimska 47 do 53

3-27-2018 17:42:34 remont

Jezdnia

XVI

Remont nakładkowy jezdni przed blokiem os. Przy Arce 9 i
Przy Arce 10

3-27-2018 17:44:41 remont

Jezdnia

XVI

Remont parkingu os. Przy Arce 1 obok Sklepu Lewiatan
(Baśka)

3-27-2018 17:51:09 remont

Chodnik

XVI

Remont chodnika wzdłuż ul. Anny Jagiellonki po stronie os.
Jagielloński 27, 28,29

3-27-2018 17:52:35 remont

Jezdnia

XVI

Remont nakładkowy ul Anny Jagiellonki

3-30-2018 19:02:10 remont

Jezdnia

XVI

Remont ul. Wojciechowskiego

Remont parkingu przed blokiem nr 12 Os. Przy Arce i
nawierzchni ul. Fraciszka Ptaka
Remont chodnika wzdłuż ul. Okulickiego za blokiem 59 w
kierunku skrzyżowania ul. Okulickiego z ul. Fatimską
Remont chodnika wraz ze ścieżką rowerową wzdłuż ul.
Kocmyrzowskiej od skrzyżowowania z Obrońców Krzyża do
ul. Bulwarowej po stronie Os. Krakowiaków

4-4-2018 15:28:47

Oświetleni
e
XVI

Oświetlenie - bezpieczna droga dla mieszkańców okolicy
ul.Obrońców Krzyża oraz rodzin odwiedzających chorych w
Hospicjum św. Łazarza przy ul. Fatimskiej

4-4-2018 15:53:06 remont

Jezdnia

Remont nawierzchni i pobocza ul. Fatimskiej

XVI

ul. Barbary Radziwiłłówny stanowi droge wewnętrzną i
pozostaje w zarządzie ZIKiT w zakresie przeniegu po
działkach nr 72, 80/1, 83/10 obr. 8 jedn. ewid. Nowa
wymiana nawierzchni drogi
ul. Barbary Radziwiłłówny
Stara nawierzchnia zasługuje po tylu latach na wymianę.
Huta,
ul. Anny Jagiellonki stanowi droge wewnętrzną i
Nawierzchnia drogi od momentu jest położenia przy budowie dróg nie była dotąd pozostaje w zarządzie ZIKiT w zakresie przeniegu po
wymieniana, koleiny, zapadnięcia przyczyniają się do powstawania dodatkowego działkach nr 83/6, 72 obr. 8 jedn. ewid. Nowa Huta,
remont nawierzchni
ul. Anny Jagiellonki
hałasu, który utrudnia codzienną egzystencję.
ul. Królowej Bony stanowi droge wewnętrzną i
pozostaje w zarządzie ZIKiT w zakresie przeniegu po
działkach nr 83/7, 72, 93/3 obr. 8 jedn. ewid. Nowa
remont nawierzchni
ul. Królowej Bony
Stara nawierzchnia od lat nie może doczekać się na wymianę.
Huta,
ul. Franciszka Ptaka stanowi drogę wewnetrzną i na
przedmiotowym odcinku pozostaje w zarządzie ZIKiT w
Remont parkingu przed blokiem nr 12 Os. Przy Arce i
zakresie przebiegu po działce nr 223/10 obr. 8 jedn.
wymiana nawierzchni
nawierzchni ul. Fraciszka Ptaka
Stara zmurszała nawierzchnia do wymiany
ewid. Nowa Huta
ul. Okulickiego na przedmiotowym odcinku stanowi
remont chodnika
ul. Okulickiego w kierunku skrzyżowania z ul. Fatimską obecny stan chodnika to zwykłe utwardzenie
drogę publiczną kategorii powiatowej
wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej od skrzyżowowania z
ul. Kocmyrzowska stanowi drogę publiczną kategorii
Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej po stronie Os.
wojewódzkiej
remont chodnika
Krakowiaków
Zagrażający zdrowiu ludzkiemu stan chodnika.
Od kilku dekad nie zostały wymienione lampy, są stare i słabo oświetlają teren,
Planty Bieńczyckie zlokalizowane są na działce nr
Należy wymienić oprawy lamp parkowych
przez co mieszkańcy czują się zagrożeni, boją się chodzić plantami. Nowe lampy 202/1 obr. 8 jedn. ewid. Nowa Huta, która nie pozostaje
na ledowe na Plantach Bieńczyckich na
ledowe będą lepiej oświetlały miejsce oraz będą tańsze w utrzymaniu. Poprawi to w zarządzie ZIKiT
całym os. Przy Arce
Planty Bieńczyckie na os. Przy Arce
poczucie bezpieczeństwa oraz doświetli Planty.
Remont zniszczonej nawierzchni jezdni ul.
ul. Cienista stanowi droge publiczną kategorii gminnej
Cienista 47B, 51, 55. Miejsce ważne ze
Remont zniszczonej nawierzchni jezdni ul. Cienista
względów na sąsiedztwo Figury
47B, 51, 55. Miejsce ważne ze względów na sąsiedztwo Nawierzchnia zniszczona, w złym stanie technicznym, gromadzi się błoto po
Najświętszego Serca Pana Jezusa ( Boże
Figury Najświętszego Serca Pana Jezusa ( Boże Ciało - deszczu, w czasie procesji Bożego Ciała parafianie brudzą buty i spodnie. Nie
Ciało - Procesja)
Procesja
można posprzątać. Miejsce odwiedzane przez turystów.
ul. Fatimska stanowi drogę publiczną kategorii gminnej
Remont zniszczonego chodnika znajdujący Remont zniszczonego chodnika znajdujący się tylko po Chodnik jest zniszczony a jest tylko z jednej strony ul. Fatimskiej, dlatego należy
się tylko po jednej stronie ul. Fatimskiej
jednej stronie ul. Fatimskiej
go remontować.
Parking zlokalizowany na działce nr 223/10 obr. 8 jedn.
Jezdnia przed blokiem os. Przy Arce 9 i przed blokiem Przy Arce 10 jest bardzo ewid. Nowa Huta, która w roku 2009 została
Remont nakładkowy jezdni przed blokiem
zniszczona w czasie odśnieżania łopata blokuje się w rowkach w miejscach
przekazana tutejszej Jednostce przez Zarząd
os. Przy Arce 9 i Przy Arce 10
Kraków, os. Przy Arce 9 i Przy Arce 10
popękania
Budynków Komunalnych w utrzymanie
Parking zlokalizowany jest na działkach nr 232/5,
232/14, 232/8 obr. 8 jedn. ewid. Nowa Huta. Działka nr
232/5 stanowi własność Gminy Miejskiej Kraków i
oznaczona jest użytkiem B, natomista działki nr 232/14
Remont parkingu os. Przy Arce 1 obok
oraz 232/8 pozostają w użytkowaniu wieczystym
Sklepu Lewiatan (Baśka
Os. Przy Arce 1 - Parking
Zniszczona nawierzchnia parkingu wymaga remontu.
Spółdzielni Mieszkaniowej "Jutrzenka"
ul. Anny Jagiellonki stanowi droge wewnętrzną,
Remont chodnika wzdłuż ul. Anny
przedmiotowy chodnik zlokalizowany jest na działce nr
Jagiellonki po stronie os. Jagielloński 27,
Ul. Anny Jagiellonki po stronie os. Jagielloński 27,
83/6 obr. 8 jedn. ewid. Nowa Huta, która pozostaje w
28,29
28,29
Chodnik jest bardzo zniszczony wymaga remontu
zarzadzie ZIKiT
ul. Anny Jagiellonki stanowi droge wewnętrzną i
pozostaje w zarządzie ZIKiT w zakresie przeniegu po
działkach nr 83/6, 72 obr. 8 jedn. ewid. Nowa Huta,
Remont nakładkowy ul Anny Jagiellonki
ul Anny Jagiellonki
Jezdnia jest bardzo zniszczona wymaga pilnego remontu
Aktualny dojazd jest niewystarczający. Ruch samochodowy jest bardzo nasilony Przedmiotowy odcinek dogi stanowi drogę wewnetrzną
i pozostaje w zarzadzie ZIKiT w zakresie przebiegu po
ze względu na instytucje jakie są w pobliżu. Często parkują tutaj autokary
Remont ul. Wojciechowskiego pozwalający
przywożące gości do hotelu i PTTK a w weekendy również uczniowie pobliskich działkach nr 160/14 obr. 45 jedn. ewid. Nowa Huta,
196/6, 192/15 obr. 44 jedn. ewid. Nowa Huta
na swobodny dwukierunkowy dojazd do
szkół zajmują pobocza. W wakacje cały teren zamienia się w parking dla osób
budynku mieszkalnego, basenu KS Wanda,
korzystających z basenu. Stanowi to zagrożenie dla przebywających tu osób ze
Schroniska PTTK i Hotelu oraz likwidacja tej ślepy odcinek ul. Wojciechowskiego od ul. Bulwarowej względu na blokowanie drogi pożarowej i utrudnienie przejazdu służbom
drogi jako ślepej.
w stronę Krzesławic
medycznym, policji itp.
ul. Obrońców Krzyża stanowi drogę publiczną kategorii
Światło istniejących lamp ulicznych usytuowanych przy ul. Obrońców Krzyża, po powiatowej,
ul. Fatimska stanowi drogę publiczną kategorii
stronie os. Przy Arce, nie dociera i nie oświetla chodnika po stronie Zespołu
gminnej,
Szkół Gastronomicznych nr 1. Od Placu Bieńczyckiedo do Kościoła Arka Pana
panuja "egipskie ciemności". Bardzo nieprzyjemnie chodzić tamtędy po zmroku a chodnik przebiegający od drogi wewnętrznej przy Placu
Bieńczyckiem do ul. Fatimskiej zlokalizowany jest na
także czekać na znajdującym się tam przystanku komunikacji miejskiej.
działkach nr 203/4, 203/7, 199 obr. 9 jedn. ewid. Nowa
Podobnie bardzo niebezpieczny jest odcinek chodnika proadzący od Placu
Huta, które nie pozostają w zarządzie ZIKiT
ul. Obrońców Krzyża po stronie Zespołu Szkół
Bieńczyckiego do ul. Fatimskiej przy Hospicjum św. Łazarza. W tym rejonie
Gastronomicznych nr 1 od Placu Bieńczyckiego (ul.
kilkakrotnie doszło do napadów rabunkowych i jednej napaści na tle seksualnym.
Macieja Wielgusa ) do Kościoła Arka Pana oraz w
Uwagę na tę sytuacje wielokrotnie zgłaszały rodziny odwiedzające chorych w
Zamontowanie lamp ulicznych/latarni przy przejściu łączącym ul. Fatimską i Obrońców Krzyża
Hoapicjum św. Łazarza. Odwiedziny te często obywają się w godzinach
ul. Obrońców Krzyża po stronie Zespołu
przebiegającym pomiędzy ogrodzeniem boiska "Orlik" popołudniowych i wieczornym. W okresie zimowym bardzo wcześnie robi się
Szkół Gastronomicznych nr 1 oraz przy
przy ZSG nr 1 oraz parkingiem przy Hospicjum św.
ciemno. Chodnik o doświetlenie którego wnioskuje jest głównym traktem
chodniku prowadzącym z Placu
Łazarza a ogrodzeniem garaży (wąski chodnik
prowadzącym mieszkańców ul Fatimskiej do komunikacji miejskiej i Placu
Bieńczyckiego do ul. Fatimskiej.
prowadzący z Placu Bieńczyckiego do ul. Fatimskiej).
Bieńczyckiego.
ul. Fatimska stanowi drogę publiczną kategorii gminnej
Nawierzchnia na ul. Fatimskiej oraz pobocze we wskazanym obszarze sa w
bardzo złym stanie. Asfalt jest pofałdowany, występują liczne dziury. Szczególnie
wymagające naprawy jest obniżenie drogi w miejscu gdzie krzyżuje się ona z ul
Cienistą na wysokości bloku 92, gdzie tworzy się ogromna kałuża, która stwarza
zagrożenie dla bezpieczeństwa. Pobocze ulicy jest pozapadane. W ostatnim
okresie istotnie zwiększyło sie natężenie ruchu na ul Fatimskiej co jeszcze
Remont nawierzchni i pobocza ul.
pogarsza stan nawierzchni. Remont tej części ulicy byłby dopełnieniem remontu,
Fatimskiej - dopełnienie remontu pozostałej ul. Fatimska od bloku nr 12 do skrzyżowania ul.
który jest już zaplanowany przez ZIKiT na odcinku od ul. Fatimskiej 2 (od ul.
części
Fatimskiej z ul. Gen. L. Okulickiego
Kocmyrzowskiej) do bloku nr 12 przy ul. Fatimskiej.

############### remont

Jezdnia

XVII

Jezdnia od Karola Łowińskiego
do Kocmyrzowskiej

Remont dotyczy drogi na łuku
łączącej ul Karola Łowinskiego z ul
Kocmyrzowską

Łowińskiego
Kocmyrzowska

Łuk łączący te dwie ulice nie nadaje się do jazdy samochodem bruzdy sa tak głebokie ze trzeba zacisnąć zęby żeby
przejechać , jezdnią strasznie zniszczona
ul. Irzykowskiego jest drogą gminną utwardzoną w fatalnym stanie technicznym - pomimo wielokrotnych już remontów
tworzą się na niej koleiny. Na ul. Irzykowskiego i w okolicy (m.in. ul. Pankiewicza) wybudowano wiele nowych domów, przez
co zwiększył się znacząco ruch samochodowy. Powoduje to, że na utwardzonej tylko tłuczniem drodze szybko tworzą się
koleiny, zalega błoto i woda. Z uwagi na brak chodników w okolicy, ruch pieszy częściowo musi odbywać się skrajem
jezdni - w obecnym stanie jest to bardzo uciążliwe. Przy suchej pogodzie przejeżdżające pojazdy wzbijają tumany kurzu
niosące się po okolicy. Proponowany remont podniósłby znacząco komfort życia mieszkańców, ale także innych osób
korzystających z ul. Irzykowskiego.

ul. Kocmyrzowska stanowi drogę publiczną
kategorii wojewódzkiej
ul. Łowińskiego na przedmiotowym odcinku
stanowi droge publiczną kategorii
powiatowej
ul. Irzykowskiego stanowi drogę publiczną
kategorii gminnej

Zwracamy uwagę, że na odcinku zgłaszanym do remontu (od wlotu z ul. C.Godebskiego) zakończono już wszystkie
budowy, więc w najbliższym czasie nie będzie już zachodzić konieczność ingerencji w jezdnię (podłączenia mediów).

############### remont

Jezdnia

XVII

Wymiana nawierzchni asfaltowej. W nawierzchni asfaltowej występują liczne spękania siatkowe na całej długości odcinka
200 mb. Naprawa nawierzchni ulicy poprawi komfort poruszania się po niej pojazdów.

ul Grębałowska nr49–65a
Remont nawierzchni

Remont nawierzchni asfaltowej
ulicy o dł. 270m X szer. 5m
Wymiana nawierzchni asfaltowej. W
nawierzchni asfaltowej występują
liczne uszkodzenia i uskoki na całej ul Grębałowska nr49–65a
długości odcinka 270 mb.
Dzielnica XVII

Wymiana nawierzchni asfaltowej. W nawierzchni asfaltowej występują liczne uszkodzenia i uskoki na całej długości odcinka
270 mb. Naprawa nawierzchni ulicy poprawi komfort poruszania się po niej pojazdów.

XVII

ul Grębałowska nr66–76
Remont nawierzchni

Remont nawierzchni asfaltowej
ulicy o dł. 200m X szer. 5m
Wymiana nawierzchni asfaltowej. W
nawierzchni asfaltowej występują
liczne spękania siatkowe na całej
długości odcinka 200 mb.
ul Grębałowska nr66–76
Dzielnica XVII

Wymiana nawierzchni asfaltowej. W nawierzchni asfaltowej występują liczne spękania siatkowe na całej długości odcinka
200 mb. Naprawa nawierzchni ulicy poprawi komfort poruszania się po niej pojazdów.

XVII

ul Grębałowska nr78–86
Remont nawierzchni

Wymiana nawierzchni asfaltowej. W
nawierzchni asfaltowej występują
liczne zaniżenia i uszkodzenia na
ul Grębałowska nr78–86
całej długości odcinka 180 mb.
Dzielnica XVII

Wymiana nawierzchni asfaltowej. W nawierzchni asfaltowej występują liczne zaniżenia i uszkodzenia na całej długości
odcinka 180 mb. Naprawa nawierzchni ulicy poprawi komfort poruszania się po niej pojazdów.

XVII

ul Twaroga Remont nawierzchni
asfaltowej

Chodnik

XVII
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Jezdnia

Chodnik

ul. Folwarczna stanowi droge wewnętrzną i
na wnioskowanym odcinku pozostaje w
zarządzie ZIKiT w zaktesie przebiegu po
działkach nr 528/3 i 320 obr. 11 jedn. ewid.
Nowa Huta

ul Grębałowska nr25–30
Remont nawierzchni

############### remont

Jezdnia

Wyrażamy nadzieję, że nasz projekt spotka się z przychylnością i wreszcie po latach stan techniczny ul. Irzykowskiego
zostanie ucywilizowany

Remont nawierzchni asfaltowej
ulicy o dł. 200m X szer. 5m
Wymiana nawierzchni asfaltowej. W
nawierzchni asfaltowej występują
liczne spękania siatkowe na całej
ul Grębałowska nr25–30
długości odcinka 200 mb.
Dzielnica XVII

XVII

############### remont

dz. drogowa nr 204, obr.
14 Nowa Huta

Remont Chodnika ul Styczna nr
1 - 9a
ul Grębałowska nr1–9a Remont
nawierzchni

Jezdnia

Jezdnia

Remont uważamy za ważny i pilny, ponieważ jest to jedna z ostatnich ulic w okolicy, która nie posiada asfaltu, podczas gdy
na wielu innych drogach (nawet bez zabudowy) takie nakładki asfaltowe zrobiono! Co więcej uważamy, że wykonanie
nakładki asfaltowej na ul. Irzykowskiego jest bardziej potrzebne niż nakładki na jezdniach, na których istnieje już
nawierzchnia asfaltowa, ponieważ tymi samymi nakładami może podnieść o wiele bardziej komfort życia mieszkańców
Łuczanowic. Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców domów przy ul. Irzykowskiego spawa wykonania nakładki powinna być
potraktowana priorytetowo.

Remont nawierzchni tłuczniowej na
długości odcinka 40 mb. Sięgacz dojazd do posesji nr 21 jest
zdegradowany napływem wody
opadowej z głównego ciągu ul
Folwarcznej. Naprawa nawierzchni
poprawi komfort dojazdu do
domów mieszkańców.
Chodnik ul Styczna nr 1 - 9a Remont wraz z wymianą
zdegradowanych krawężników na
dł. 250 m X szer. 2 m
Remont nawierzchni asfaltowej
ulicy o dł. 280m X szer. 5m

############### remont

############### remont

Remont ulicy K. Irzykowskiego (na
odcinku 150 m od skrzyżowania z
Remont ulicy K. Irzykowskiego - ul. C. Godebskiego) - wykonanie
nakładka asfaltowa
nakładki asfaltowej
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ul Folwarczna nr 21 remont
nawierzchni tłu

XVII

Wymiana nawierzchni asfaltowej. W
nawierzchni asfaltowej występują
liczne garby i uszkodzenia na całej
długości odcinka 130 mb.
Remont nawierzchni asfaltowej
ulicy o dł. 540m X szer. 5m
Wymiana nawierzchni asfaltowej. W
nawierzchni asfaltowej występują
liczne garby, pęknięcia i
ul Obwodowa Remont
uszkodzenia na całej długości
nawierzchni asfaltowej
odcinka 540 mb.
Remont ulicy Blokowej jezdnia o dł.
350m X szer. 6m. Remont ulicy
Blokowej na odcinku od ul Darwina
do ul Łowińskiego wraz z
remontem chodnika i
ul Blokowa Remont odcinka ulicy zdegradowanych poboczy.
Remont ulic Darwina i Lubocka
jezdnia o dł. 500m X szer. 6m. Od
ul Blokowej do ul. Lubockiej 5a
wraz z remontem chodnika i
wykonaniem brakujących odcinków
poboczy asfaltowych po stronie
południowej wskazanego odcinka
ulic. Oraz odwodnieniem
opadowym wskazanego fragmentu
ul Darwina-ul Lubocka Remont
ulic od ul Blokowej do ul. Lubockiej
odcinka ulic
5a.

XVII

Remont fragmentu ul.Lubockiej
od nr 1 do skrzyżowania z
ul.Darwina wraz z montażem
progu zwalniającego przy
przdszkolu nr 1 E

XVII

XVII

ul Folwarczna nr 21 sięgacz tłuczniowy o dł 40
mb

Remont nawierzchni tłuczniowej na długości odcinka 40 mb. Sięgacz - dojazd do posesji nr 21 jest zdegradowany
napływem wody opadowej z głównego ciągu ul Folwarcznej. Naprawa nawierzchni poprawi komfort dojazdu do domów
mieszkańców.

ul Styczna nr 1 - 9a
Dzielnica XVII
ul Grębałowska nr1–9a
Dzielnica XVII

Remont nawierzchni chodnika wraz z wymianą zdegradowanych krawężników. Naprawa nawierzchni chodnika poprawi
komfort poruszania się pieszych.
Wymiana nawierzchni asfaltowej. W nawierzchni asfaltowej występują liczne spękania siatkowe na całej długości odcinka
280 mb. Naprawa nawierzchni ulicy poprawi komfort poruszania się po niej pojazdów.

ul. Styczna stanowi drogę publiczną
kategorii gminnej

ul Twaroga Dzielnica XVII

ul. Grębałowska stanowi drogę publiczną
kategorii gminnej
ul. Grębałowska stanowi drogę publiczną
kategorii gminnej

ul. Grębałowska stanowi drogę publiczną
kategorii gminnej

ul. Grębałowska stanowi drogę publiczną
kategorii gminnej

ul. Grębałowska stanowi drogę publiczną
kategorii gminnej

Wymiana nawierzchni asfaltowej. W nawierzchni asfaltowej występują liczne garby i uszkodzenia na całej długości odcinka
130 mb. Naprawa nawierzchni ulicy poprawi komfort poruszania się po niej pojazdów.

ul. Twaroga stanowi drogę wewnętrzną i
pozostaje w zarządzie ZIKiT w zakresie
przebiegu po działce nr 533/1 obr. 11 jedn.
ewid. Nowa Huta
ul. Obwodowa stanowi drogę publiczną
kategorii gminnej

ul Obwodowa Dzielnica
XVII

Wymiana nawierzchni asfaltowej. W nawierzchni asfaltowej występują liczne garby, pęknięcia i uszkodzenia na całej
długości odcinka 540 mb. Naprawa nawierzchni ulicy poprawi komfort poruszania się po niej pojazdów.

ul Blokowa Dzielnica XVII

Remont ulicy Blokowej jezdnia o dł. 350m X szer. 6m. Remont ulicy Blokowej na odcinku od ul Darwina do ul Łowińskiego
wraz z remontem chodnika i zdegradowanych poboczy. Poprawi mieszkańcom komfort dojścia go cmentarza
grębałowskiego od ul Łowińskiego.

ul. Blokowa stanowi drogę publiczną
kategorii gminnej

ul. Darwina na odcinku od ul. Blokowej do
ul. Lubockiej stanowi drogę publiczną
kategorii powiatowej
ul. Lubocka stanowi droge publiczną
kategorii powiatowej

ul Darwina-ul Lubocka
Dzielnica XVII

Remont ulic Darwina i Lubocka jezdnia o dł. 500m X szer. 6m. Od ul Blokowej do ul. Lubockiej 5a wraz z remontem
chodnika i wykonaniem brakujących odcinków poboczy asfaltowych po stronie południowej wskazanego odcinka ulic. Oraz
odwodnieniem opadowym wskazanego fragmentu ulic od ul Blokowej do ul. Lubockiej 5a. Remont ulic poprawi komfort
poruszania się pieszych i pojazdów.

Remontu nakłdkowego ulicy
Lubockiej ,motaż progu
spowalniajacego /poduszki/,remont
Przy trwającym już kilkanaście lat remoncie ul.Lubockiej nie wzięto pod uwagę jej pierwszego ok.150 m fragmentu
ok 80m chodnika przylegajacego
opisanego powyżej -wykonane tego zadania podniesie bezpieczeństwo pieszych i użytkowników drogi w rejonie
do ww fragmentu ulicy.
ul Lubocka nr 1E 1 F 3,3,A przedszkola oraz spowoduje obniżenie hałasu powodowanego przez pojazdy.

ul. Lubocka stanowi droge publiczną
kategorii powiatowej
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Parking os.Kolorowe

Chodnik os. Teatralne

Modernizacja z rozbudową miejsc parkingowych

naprawa chodnika, obniżenie krawężników,

Dokręcenie śrub mocujących w progu zwalniającym oraz remont
chodników
3-13-2018 14:42:49 remont Chodnik
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Piękna Dzielnica XVIII

Remont chodnika i schodów wewnątrz osiedla wzdłuż bloku 23 na
osiedlu Sportowym.

ulica wzdłuż bloku 16, w stronę
bloku 20

Blok 16 na osiedlu Kolorowym nie posiada dedykowanych miejsc
parkingowych. Jedyne dostępne to te wzdłuż ulicy, blokujące w dużej
mierze chodnik, ostatnio ograniczone jeszcze bardziej przez
instalację słupków. Łącznie wraz z miejscami wzdłuż zieleńca w
stronę bloku 20, mieszczą się maksymalnie 62 pojazdy. Przy prawie
400 mieszkańcach, zapotrzebowanie jest przynajmniej na 200 miejsc.
Sposobem byłaby w pierwszej kolejności modernizacja miejsc wzdłuż
zieleńca, po obu stronach, tak aby można było parkować prostopadle
do ulicy. Przy zachowaniu norm dałaby wzrost o 17 miejsc.
Optymalizacja i likwidacja "nadmiarowych" słupków da kolejne 2
miejsca. W dalszej kolejności jest ogromna potrzeba budowy
parkingu wielostanowiskowego na terenie zieleńca miedzy blokami
16, 20.

os. Teatralne 2

Chodniki należą do gminy, administracja osiedla nie ma prawa ich
naprawić, ich stan obecny nie nadaje się do użytkowania, są
zniszczone, pełne dziur, co grozi wypadkowi, nie dostosowane do
potrzeb osób starszych i wózków.

Os. Ogrodowe od podwórka
blok nr 9

Dokręcenie śrub zmniejszy hałas związany z częstym przejazdem
wozów dostawczych a nowe chodniki nie tylko poprawią estetykę
podwórka ale również usprawnią pracę pracowników MPO którzy
obecnie nadkładają drogę z kontenerem do samochodu.

Droga na wysokości budynku nr 16 os. Kolorowe stanowi droge wewnetrzną, która pozostaje
w zarzadzie ZIKiT w zakresie przebiegu po działce nr 35/31 obr. 51 jedn. ewid. Nowa Huta,
natomiast teren zielony między blokami nr 16, 20 zlokalizowany jest na działce nr 35/34 obr.
51 jedn. ewid. Nowa Huta, która w roku 2009 została przekazana tutejszej Jednostce przez
Zarząd Budynków Komunalnych w utrzymanie

Chodnik zlokalizowany na wysokości budynku os. Teatralne 2 na działce nr 203 obr. 50 jedn.
ewid. Nowa Huta położony jest w pasie drogowym dogi publicznej kategorii gminnej ul.
Czuchajowskiego, natomiasta chodniki wewnątrz osiedla zlokalizowane są na działce nr 67/2
obr. 50 jedn. ewid. Nowa Huta, która w roku 2009 została przekazana tutejszej Jednostce
przez Zarząd Budynków Komunalnych w utrzymanie
Chodniki wewnątrz osiedla zlokalizowane są na działce nr 140 obr. 47 jedn. ewid. Nowa Huta,
która w roku 2009 została przekazana tutejszej Jednostce przez Zarząd Budynków
Komunalnych w utrzymanie

Chodnik oraz schody wewnątrz osiedla wzdłuż bloku nr 23 na osiedlu Sportowym
zlokalizowane są na działce nr 1/4 obr. 45 jedn. ewid. Nowa Huta, która w roku 2009 została
przekazana tutejszej Jednostce przez Zarząd Budynków Komunalnych w utrzymanie
Chodnik, a właściwie jego pozostałości stanowią bezpośrednie
zagrożenie dla zdrowia. Bardzo łatwo o potknięcie i wywrócenie się o
resztki płytek chodnikowych. Po opadach chodzi się praktycznie po
os. Sportowe 23
błocie. Po jego remoncie będzie poprostu bezpiecznie i estetycznie.
ul. Czuchajowskiego stanowi drogę publiczną kategorii gminnej
przy ul. Czuchajowskiego
Remont nawierzchni chodnikowych jest w stanie fatalnym chodnik
wzdłuż bloku 2 do biblioteki
bardzo uczęszczany przez osoby starsze jaki i dzieci droga do
miejskiej
biblioteki miejskiej.
chodniki przed klatkami bloku nr 6 os. Teatralne zlokalizowany jest na działce nr 93/4 obr. 50
Chodnik nie był wymieniany od początku powstania Nowej Huty
jedn. ewid. Nowa Huta, która w roku 2009 została przekazana tutejszej Jednostce przez
Chodnik przed klatkami bloku 22 fatalna nawierzchnia zagraża bezpieczeństwu osobą starszym jak i
Zarząd Budynków Komunalnych w utrzymanie
os.Teatralne
dzieciom.
chodniki wewnątrz osiedla zlokalizowane są na działce nr 67/2 obr. 50 jedn. ewid. Nowa Huta,
Chodnik nie był wymieniany od początku powstania Nowej Huty
która w roku 2009 została przekazana tutejszej Jednostce przez Zarząd Budynków
Chodnik przed klatkami bloku 6 fatalna nawierzchnia zagraża bezpieczeństwu osobą starszym jak i
Komunalnych w utrzymanie
os Teatralne
dzieciom.
chodniki wewnątrz osiedla wzdłuż bloku nr 23 na osiedlu Sportowym zlokalizowane są na
działce nr 1/4 obr. 45 jedn. ewid. Nowa Huta, która w roku 2009 została przekazana tutejszej
Chodniki są popękane ,stare i dziurawe. Nie były wymieniane od
Jednostce przez Zarząd Budynków Komunalnych w utrzymanie
kilkudziesięciu lat. W blokach mieszka dużo starszych osób oraz
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Sportowe 23 Nasz
Chodnik
Remont chodnik przy ul.
Czuchajowskiego wzdłuż
bloku 2 do biblioteki
miejskiej
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Chodnik przed klatkami
bloku 22 os.Teatralne

Wymiana płytek chodnikowych

3-13-2018 15:02:26 remont Chodnik
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Chodnik przed klatkami
bloku 6 os Teatralne

Wymiana płytek chodnikowych wzdłuż bloku od strony klatek
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Remont chodnikow

Wymiana chodników na nowe

Os Sportowe 23

remont chodnika na os. Centrum D przy bloku 3. Chodnik jest
bardzo zniszczony. Biegnie od Al. Andersa wzdłuż bloku 3 i
prowadzi w głąb osiedla do bloków 4, 5, 6 i łączy się z alejkami do
Al JPII

chodnik przed budynkiem os. Centrum D 3 zlokalizowany jest na działce nr 84/2 obr. 51 jedn.
ewid. Nowa Huta która nie pozostaje w zarzadzie tut. Jednostki. Na odcinku od al. Andersa
do al. Jana Pawła II w rejonie bloków 4, 5, 6 w utrzymani ZIKiT pozostaje chodnik wyłącznie
Biegnie od Al. Andersa wzdłuż Realizacja zadania poprawi jakość życia mieszkańców osiedla, ułatwi w zakresie działek nr 224, 88/4, 88/6 obr. 51 jedn. ewid. Nowa Huta, która w roku 2009
została przekazana tutejszej Jednostce przez Zarząd Budynków Komunalnych w utrzymanie
bloku 3 i prowadzi w głąb
komunikację na osiedlu i między osiedlami, poprawi też estetykę
osiedla do bloków 4, 5, 6 i łączy miejsca, bo jest chyba już ostatnim tak zniszczonym chodnikiem na
się z alejkami do Al JPII
os. Centrum D
ul. Sychy Jar stanowi drogę publiczną kategorii gminnej,
Z uwagi na fakt, iż opis jest mało precyzyjny brak możliwości określenia terenu którego
dotyczy
Chodnik będący własnością gminy od lat nie remontowany brak

Modernizacja chodnika przed siedzibą stowarzyszenia "Ziemia
Pleszowska"i sklepem "Groszek"

3-13-2018 17:38:56 remont Chodnik
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remont chodnika os.
Centrum D
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Ziemia Pleszowska

3-14-2018 9:41:24 remont Chodnik

3-14-2018 9:55:04 remont Jezdnia
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Remont chodnika przy
bloku nr 1 na os.
Teatralnym

XVIII

wyznaczenie przejazdu
rowerowego (połączonego
przejścia dla pieszych i
przejazdu rowerowego)
na skrzyżowaniu al. Jana
Pawła II z ul. gen. M.
Boruty-Spiechowicza)

wymiana chodnika płytki

Położenie nowego chodnika wzdłuż bloku nr 1 na os. Teatralnym,
zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz podwórka.

rodzin z małymi dziećmi. Dla każdej z tej grup spacer z laską lub
wózkiem jest problemem.

oś.Pleszów ul. Suchy Jar

płytek, dziury, zapadniecia, nierówności, naprawa porawi
bezpieczenstwo mieszkanców robiących zakupy i sympatyków
stowarzyszenia . Poprawi wizytówkę osiedla.

Os. Teatralne 1

Zły stan chodnika utrudnia mieszkańcom dotarcie do domów. Wiele
osób zamieszkujących blok nr 1 i pobliskie, to osoby starsze, mające
problemy z poruszaniem się oraz matki małych dzieci jeżdżących w
wózkach. Naprawa chodnika poprawiłaby komfort podróżowania
pieszych, a także ich bezpieczeństwo, ponieważ obecnie wiele osób
porusza się ulicą, zwłaszcza na odcinkach gdzie chodnik jest
najbardziej zniszczony. Zrealizowanie zadania wpłynęłoby także na
życie kierowców, ponieważ piesi często blokują ruch wchodząc na
ulicę w miejscach, w których chodnik jest najbardziej zniszczony.

chodniki wewnątrz osiedla zlokalizowane są na działce nr 67/2 obr. 50 jedn. ewid. Nowa Huta,
która w roku 2009 została przekazana tutejszej Jednostce przez Zarząd Budynków
Komunalnych w utrzymanie

al. Jana Pawła II na wysokości skrzyżowania z ul. Boruty - Spiechowicza stanowi drogę
publiczną kategorii powiatowej
wyznaczenie przejazdu rowerowego (połączonego przejścia dla
pieszych i przejazdu rowerowego) na skrzyżowaniu al. Jana Pawła
II z ul. gen. M. Boruty-Spiechowicza od strony centrum miasta.
Konkretnie chodzi o to miejsce:
https://goo.gl/maps/Pf3FdHFb2WE2

skrzyżowanie Jana Pawła II z z Szybszy przejazd dla rowerzystów na trasie rondo Czyżyńskie - plac
ul. gen. M. Boruty-Spiechowicza Centralny im. Regana.

ul. gen. Mieczysława Boruty - Spiechowicza stanowi drogę publiczną kategorii gminnej
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Remont chodnika os.
Kolorowe

Remont uliczki przy
pawilonie handlowym os.
Kolorowe

Remont chodnika na odcinku od kwiaciarni przy lewiatanie do
piekarni przy bloku 7

ul. Generała Mieczysława BorutySpiechowicza, od strony stacji
Chodnik jest bardzo mocno uczęszczany przez mieszkańców
orlen. Na odcinku od kwiaciarni robiących zakupy w pobliskim pawilonie handlowym. Płyty
do piekarni przy bloku Kolorowe chodnikowe są w złym stanie a nierówności sprawiają że zbierająca
7
się woda skutecznie utrudnia przejście po deszczu.

Remont krawężników oraz nawierzchni uliczki dojazdowej do
pawilonu handlowego na osiedlu Kolorowym przy stacji Orlen. Z
uwagi na wybudowanie kolejnego pawilonu po drugiej stronie
inwestycja ta jest jeszcze bardziej uzasadniona.

Pierwsza odnoga w lewo jadąc
ulicą Mieczysława BorutySpiechowicza w kierunku od
stacji Orlen do ulicy Generała
Władysława Andersa. Wiazd
zaopatrzeniowy do pawilonu
przy stacji Orlen.

droga zlokalizowana na działce nr 35/27 obr. 51 jedn. ewid. Nowa Huta pozostaje w
zarzadzie ZIKiT

Z uwagi na Otwarcie nowego paliwolu po drugiej stronie tej małej
uliczki, treba zadbać o stan nawierzchni oraz chodników w tej okolicy.
Samochody dostawcze oraz osobowe niemal tracą zawieszenie na
nierównościach.

droga wewnętrzna zlokalizowana na działce nr 43/2 obr. 45 jedn. ewid. Nowa Huta, która w
roku 2009 została przekazana tutejszej Jednostce przez Zarząd Budynków Komunalnych w
Droga wewnętrzna znajduję się w bardzo złym stanie technicznym.
utrzymanie
Koleiny oraz dziury powodują utrudnienia szczególnie w dni
deszczowe , a także powodują zagrożenie dla poruszających się
samochodów. Dodatkowo wzdłuż tej drogi wykonana jest zatoka
parkingowa. Niestety z jednej strony zatoka nie jest połączona z
drogą przez co okoliczni mieszkańcy z racji ograniczonych miejsc
parkingowych parkują na terenie niegdyś zielonym. Składając wniosel
proszę o wykonanie nowej nakładki asflatowej oraz
Remont dotyczy jezdni drogi wewnętrznej, wraz z wykonaniem
Droga wewnętrzna osiedlowa od rozbudowe/przebudowę zatoki tak aby mieszkańcy mogli wykorzystać
Remont drogi Os. Szkolne dodatkowych dwóch/trzech miejsc parkingowych na Os. Szkolnym wjazdu od strony ul. Struga do
fragment, który i tak jest rozjezdzony a z racji swojej lokalizjacji na
13 i 14
wzdłuż budynków nr 13 i 14
wjazdu na ul. Wojciechoskiego osiedlu nadaję się idealnie na nowe miejsca postojwe.
droga wewnętrzna zlokalizowana na działce nr 43/2 obr. 45 jedn. ewid. Nowa Huta, która w
roku 2009 została przekazana tutejszej Jednostce przez Zarząd Budynków Komunalnych w
Zły stan nawierzchni drogi asfaltowej stawarza zagrożenie dla
utrzymanie
poruszających się samochodów. Dodatkowo z powodu braku miejsc
postojowych w okolicy mieszkańcy wykorzystują fragment terenu
zielonego bezpośrednio położonego przy drodze na końcu zatoki
parkingowej. Tym samym wniosek obejmuję wykonanie nakładki
asfaltowej wraz z rozbudową zatoki parkingowej. Uzasadnieniem dla
tej Inwestycji jest dodatkowo fakt że w najbliższym czasie rozpoczną
się pracę nad otwarciem nowego oddziały Muzeum PRL gdzie w
Remont drogi osiedlowej Remont drogi wewnętrznej osiedlowej poprzez wykonanie nakładki Droga wewnętrzna osiedlowa od budynku nr 22 będzie zlokalizowana centrala trasy schronów
wzdłuż budynku Os.
asfaltowej wraz z rozbudową zatoki parkingowej wzdłuż budynku
wjazdu od strony ul. Struga do
nowohuckich. Istnieje tym samym uzasadnienie że droga ta będzie
Szkolne 13 i 14
na Os. Szkolnym 13 i 14
wjazdu na ul. Wojciechowskiego intensywniej wykorzystywana przez przyjezdnych ludzi.
ul. Klasztorna stanowi drogę publiczną kategorii powiatowej

Remont ulicy Klasztornej

Remont dziurawej i nierównej nawierzchni.

Ulica Klasztorna

Wymiana zniszczonej nawierzchni drogi, oraz budowa rowu
odwadniającego. "Walka" z wodami spływającymi z pól uprawnych
trwa już kilka lat i utrudnia życie mieszkańcom ulicy. Droga jest
zniszczona przez regularne podmywanie jej po deszczach, błoto
nanoszone z pól uprawnych i wielkie dziury uniemożliwiają przejście
pieszym i utrudniają przejazd samochodom.
ul. Łozińskiego

XVIII

Budowa rowu i wymiana
nawierzchni drogi

XVIII

Marzy mi się, by przywracać w Nowej Hucie tam, gdzie to możliwe
oryginalny staromiejski klimat jaki kiedyś posiadała. Aleja Róż na
odcinku pomiędzy osiedlem Zielonym a Górali to deptakPrzywrócenie oryginalnej, promenada, gdzie ruch samochodowy jest niewielki. Kostka
zabytkowej kostki
Granitowa przywróciłaby urok temu miejscu. Niedawno pojawił się
granitowej (przykryta
tutaj parking, więc proponowałbym też inaczej obrócić ławki i
asfaltem) na jezdni Alei
cofnąć je wgłąb trawników tworząc małe placyki, tak aby ławki nie
Róż pomiędzy osiedlem
oferowały widoku na maski samochodów. Na trawnikach proponuję Aleja Róż pomiędzy osiedlem
Górali i Zielonym
dosadzić róże i otoczyć nimi ławki.
Zielonym a Górali

Ulica klasztorna jest istotną trasą łączącą nowopowstałe i
nowopowstające osiedla przy ulicy Longinusa Podbipięty z centrum
Nowej Huty i resztą miasta. Jej nawierzchnia jest bardzo nierówna,
niejednokrotnie dziurawa, a głębokie koleiny powstałe na skutek ruchu
autobusowego niejednokrotnie grożą zniszczeniem podwozia
samochodów tamtędy przejeżdżających. Remont nawierzchni
umożliwi sprawne, bezpieczne i komfortowe przemieszczanie się
mieszkańców oraz pracowników jeżdżących tamtędy codziennie.
Realizacja propozycji umożliwi mieszkańcom ul. Łozińskiego
normalnie funkcjonowanie, na ulicy znajduje się wiele domów i mają
powstać kolejne. Na końcu ulicy znajduje się również firma, która
przez zły stan drogi ma utrudnienia w funkcjonowaniu.
Firma MPO czyści drogę po deszczach i zajmuje to kilku osobom i
różnym sprzętom prawie cały dzień, a odbywa się to kilka lub
kilkanaście razy w roku, załatwienie problemu odwodnienia ul.
Łozińskiego da oszczędności też w tym zakresie. Droga nie była
remontowana wiele lat i korozja spowodowana spływającą wodą
wypłukała asfalt, po zimie sytuacja wygląda jeszcze gorzej.

ul. Łozińskiego stanowi drogę wewnętrzną i pozostaje w zarzadzie ZIKiT w zakresie
przebiegu po działce nr 132 obr. 25 jedn. ewid. Nowa Huta

al. Róż stanowi drogę publiczną kategorii gminnej

Nowohucianie uwielbiają Aleję Róż - a ta zamiast pięknieć podlega
degradacji

ul. Łozińskiego stanowi drogę wewnętrzną i pozostaje w zarzadzie ZIKiT w zakresie
przebiegu po działce nr 132 obr. 25 jedn. ewid. Nowa Huta
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Budowa rowu i wymiana
nawierzchni drogi wraz z
chodnikiem

Wymiana zniszczonej nawierzchni drogi oraz budowa rowu
odwadniającego wraz z chodnikiem. "Walka" z wodami
spływającymi z pól uprawnych i niesionymi wraz z wodami
kamieniami czy resztkami warzyw z pól uprawnych trwa już 15 lat i
utrudnia życie mieszkańcom ulicy. Droga jest zniszczona przez
regularne podmywanie jej deszczami, błotem nanoszonym z pól..
Wielkie dziury uniemożliwiają przejście pieszym i utrudniają
przejazd samochodom. Mieszkańcy nie mogą wyjść z dzieckiem na
spacer, ponieważ droga w zasadzie przez cały rok nie jest czysta.
Nawet po oczyszczeniu jjezdni przez MPO jej stan nie pozwala np.
na przejazd rowerem, ponieważ muł przynoszony przez wody
opadowe nie da się usunąć nawet specjalistycznym sprzętem.
Miejsce realizacji zadania (wskaż ulicę, numer posesji/kwartał ulic)
ul. Władysława Łozińskiego
Uzasadnienie dla realizacji propozycji zadania (należy uzasadnić
potrzebę realizacji zadania, w tym przedstawić problem, na który
odpowiada zadanie- wskaż jak rozwiązanie problemu wpłynie na
życie mieszkańców)
Realizacja propozycji umożliwi mieszkańcom ul. Łozińskiego
normalnie funkcjonowanie, na ulicy znajduje się wiele domów i mają
powstać kolejne. Na końcu ulicy znajduje się również firma, która
przez zły stan drogi ma utrudnienia w funkcjonowaniu.
Firma MPO czyści drogę po deszczach i zajmuje to kilku osobom i
różnym sprzętom prawie cały dzień, a odbywa się to kilka lub
kilkanaście razy w roku, załatwienie problemu odwodnienia ul.
Łozińskiego da oszczędności też w tym zakresie. Droga nie była
remontowana wiele lat i korozja spowodowana spływającą wodą
ul. Władysława Łozińskiego wypłukała asfalt, po zimie sytuacja wygląda jeszcze gorzej.
wzdłuż wszystkich posesji

XVIII

Remont kwartału
otoczonego blokami 13,
14, 15 i 16 osiedla Górali

Wymieniony w tytule kwartał jest ogromnie zaniedbany. Nie tylko
chodniki, ale również jezdnie wymagają rewitalizacji. Zieleń również Kwartał pomiędzy blokami 13,
nie jest odpowiednio utrzymana
14, 15 i 16 osiedla Górali

XVIII

remont chodnika
wewnętrznego - przy
budynku na os.
Teatralnym 2

konieczny kompleksowy remont chodnika- poszerzenie, wymiana
płyt

Oświetleni
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Droga od lat jest zalewana opadami deszczu ponieważ rolnicy
uprawiający pola uprawne powyżej posesji odprowadzają wody
opadowe na ul. Łozińskiego, co powoduje spiętrzenie i
nagromadzenie wód, które tworzą rzekę. Mieszkańcy we własnym
zakresie zabezpieczyli się budując wały ochronne i podnosząc wjazdy
do posesji, by woda z mułem nie zalewała podwórek, piwnic, studni,
garaży. Wielokrotnie interweniowaliśmy w ZIKiT-u, w Radzie Dzielnicy
XVIII i Radzie Miasta. Wybudowanie rowu, poprawa nawierzchni drogi
i choćby 60 cm chodnik uczyniłyby życie mieszkańców normalnym.
Obecnie czujemy się wykluczeni i poirytowani brakiem
zainteresowania ze strony władz miasta i dzielnicy.
Kwartały nowohuckie miały być w założeniu miejscem integrującym
mieszkańców. Powróćmy do realizacji tej idei poprzez zachęcenie
ludzi przebywaniem w ładnej przestrzeni

względy bezpieczeństwa, estetyki i prawidłowej komunikacji na
wewnęt przy bloku nr 2 na os.
osiedlu. Miejsce zaniedbane i zapomniane. Mieszka tam wiele
Teatralnym wzdłuż wewnętrznej starszych osób dla których poruszanie się zbyt wąskim i nierównym
ulicy
chodnikiem jest ogromnym problemem.

Działka nr 248 obr. 50 jedn. ewid. Nowa Huta stanowi własność Skarbu Państwa i oznaczona
jest użytkiem Bz, B. Urządzone drogi wewnetrzne zlokalizowane na w/w działki pozostają w
zarządzaniu tut. Jednostki
chodniki wewnątrz osiedla zlokalizowane są na działce nr 67/2 obr. 50 jedn. ewid. Nowa Huta,
która w roku 2009 została przekazana tutejszej Jednostce przez Zarząd Budynków
Komunalnych w utrzymanie

ul. Klasztorna i ul. Longinusa Podbipięty stanowią drogi publiczne kategorii powiatowej,
Brak oświetlenia w Lasku Mogilskim zmniejsza bezpieczeństwo i
Lasek Mogilski nie pozostaje w zarządzie ZIKiT
dostępność tego terenu dla odwiedzających. Umożliwienie
mieszkańcom Nowej Huty oraz pobliskich dzielnic na spacerowanie w
Lasku Mogilskim o każdej porze roku, dnia i nocy. Poprzez montaż
oświetlenia stworzenie wyjątkowego miejsca do spacerowania
wieczorem i w nocy, podświetlone konary drzew stworzyłyby
magiczne miejsce.
Montaż oświetlenia parkowego w lasku Mogilskim, znajdującego się Ul. Klasztorna / ul. Longinusa
Oświetlenie zwiększyłoby również bezpieczeństwo w tym rejonie,
Lasek Mogilski nocą.
w pobliżu Klasztoru Cystersów w Mogile.
Podbipięty
oraz atrakcyjność okolicy.
chodnik zlokalizowany na działce nr 86 obr. 50 jedn. ewid. Nowa Huta, która w roku 2009
została przekazana tutejszej Jednostce przez Zarząd Budynków Komunalnych w utrzymanie
oraz na działce nr 87 obr. 50 jedn. ewid. Nowa Huta która nie pozostaje w zarządzie ZIKiT
Chodnik powyższy stanowi dojście dla starszych mieszkańców
okolicznych osiedli do ZUS oraz sklepu TESCO i Tomex-u.
Klawiszujące płytki powodują brudzenie odzieży wskutek zachlapania
Chodnik między ZUS (Teatralne błotem po deszczu, robią się na nierównościach kałuże
Remont chodnika za ZUS
8), a bramą w os. Teatralnym 15 uniemożliwiające przejście suchą nogą, a wypchnięte przez korzenie
w os.Teatralnym między Remont klawiszującego i uszkodzonego przez korzenie drzew
(między ogródkiem
drzew płytki (również brakujące) powodują niebezpieczeństwo
ZUS-em, a bramą 15
chodnika obok ogródka jordanowskiego za ZUS
jordanowskim, a śmietnikiem)
złamań i skręceń nóg.
ul. Żeromskiego stanowi drogę publiczną kategorii powiatowej
Jest to jeden z ostatnich fragmentów ulicy w tej części Huty na którym
nie została wymieniona nawierzchnia. Ten odcinek jest w najgorszym
stanie i z niewiadomych mi przyczyn ominięto ten fragment podczas
Od skrzyżowania ul
ostatnich remontów okolicznych ulic. Ulica jest fatalnie połatana z
Remont nawierzchni ul.
Wymiana nawierzchni ul. Stefana Żeromskiego na
Żeromskiego z Ludźmierską do koleinami a jest to ważny szlak komunikacyjny zarówno dla MPK jak i
Żeromskiego
nieremontowanym odcinku
al. Róż
aut osobowych.
ul. Wiatraczna stanowi drogę publiczną kategorii gminnej
ulica na całej długosci ma kolejny, liczne pękniecia i dziury, naprawa
Wiatraczna dziś
modernizacja nakładki asfaltowej na całej ulicy
Ul. Wiatraczna oś. Ruszcza
poprawi bezpieczenstwo
ul. Sychy Jar stanowi drogę publiczną kategorii gminnej,
Z uwagi na fakt, iż opis jest mało precyzyjny brak możliwości określenia terenu którego
mój Pleszów
naprawa chodnika przed sklepem grosik
oś, Pleszów ul Suchy Jar
nierówności i ubytki w chodniku, naprawa poprawi bezpieczenstwo
dotyczy
ul. Sawy - Calińskiego stanowi drogę publiczną kategorii gminnej
Wykonanie nowej
nawierzchni ul. Sawy
Calińskiego w kierunku
ul. Sawy Calińskiego w kierunku Z ulicy korzysta wielu mieszkańców Krakowa odwiedzających
cmentarza w Górce
Cmentarza w Górce
spoczywających na cmentarzu bliskich i znajomych. Wykonanie
Kościelnickiej.
Wykonanie nowej nawierzchni.
Kościelnickiej.
nowej nawierzchni poprawi warunki dojścia i dojazdu.
ul. Kontryma stanowi drogę wewnetrzną, która nie pozostaje w zarządzie ZIKiT
Remont nawierzchni ul.
Obecnie ulica na niektórych odcinkach jest drogą błotnistą.
Kontryma
Wykonanie nakładki
ul. Kontryma
Wykonanie nakładki ułatwi życie mieszkańców ul. Kontryma.

3-17-2018 10:36:17 remont Jezdnia

3-21-2018 15:48:18 remont Chodnik

3-21-2018 17:34:50 remont Jezdnia

3-21-2018 17:37:07 remont Jezdnia

3-21-2018 17:41:11 remont Jezdnia

3-21-2018 17:43:02 remont Jezdnia

3-22-2018 9:34:24 remont Jezdnia

XVIII

Wymiana nawierzchni asfaltowej. W nawierzchni asfaltowej
występują liczne zaniżenia i spękania duża ilość łat na całej
długości odcinka 350 mb.

remont chodnika z jego poszerzeniem w celu umożliwienia
poruszania się opiekunów z wózkami dziecinnymi

ul Styczna nr 1 - 11 Dzielnica
XVII

Wymiana nawierzchni asfaltowej. W nawierzchni asfaltowej
występują liczne zaniżenia i spękania duża ilość łat na całej długości
odcinka 350 mb. Naprawa nawierzchni ulicy poprawi komfort
poruszania się po niej pojazdów.

os.Teatralne 2, chodnik wzdłuż
ulicy osiedlowej wewnątrz
osiedla od strony bloku.

Chodnik biegnący wzdłuż budynku nie był remontowany od czasu
jego powstania. Aktualnie jest w stanie zagrażającym
bezpieczeństwu poruszających się po nim mieszkańców i nie nadaje
się do normalnej eksploatacji. Płyty chodnikowe są porozjeżdzane
przez samochody, poprzechylane i spękane. Osoby starsze czy matki
z wózkami nie są w stanie schronić się na nim przed nadjeżdżającymi
samochodami.

XVIII

Remont chodnika os.
Teatralne 2

XVIII

Nakładka asfaltowa od ul.
Sawy Calińskiego do
cmentarza w Górce
Kościelnickiej
- Wykonanie nowej nakładki asfaltowej po obecnym przebiegu

- Ulica od ul. Sawy Calińskiego
do cmentarza w Górce
Kościelnickiej

XVIII

Nakładka asfaltowa od ul.
Sawy Calińskiego do
cmentarza w Górce
Kościelnickiej
Wykonanie nowej nakładki asfaltowej po obecnym przebiegu.

Ulica od ul. Sawy Calińskiego do
cmentarza w Górce
Kościelnickiej

XVIII

Nakładka asfaltowa od ul.
Sawy Calińskiego do
cmentarza w Górce
Wykonanie nowej nakładki asfaltowej po obecnym przebiegu.
Kościelnickiej

Ulica od ul. Sawy Calińskiego do
cmentarza w Górce
Kościelnickiej

XVIII

Nakładka asfaltowa od ul.
Sawy Calińskiego do
cmentarza w Górce
Wykonanie nowej nakładki asfaltowej po obecnym przebiegu.
Kościelnickiej

Ulica od ul. Sawy Calińskiego do
cmentarza w Górce
Kościelnickiej

XVIII

Wykonanie ścieżki
rowerowej od Mostu
Wandy do Bulwarów
Wisły

Wykonanie ścieżki rowerowej łączącej Rondo przy Moście Wandy
(ul. Klasztorna) ze ścieżką rowerową na Bulwarach Wisły
(kończącej się przy ul. Podbipięty).

Most Wandy-Bulwary Wisły (ul.
Podbipięty).

masze drogi

modernizacja ulicy nałożenie nakładki asfaltowej

oświetlona ulica

oświetlenie uliczne na ul Rzepakowej

3-22-2018 12:43:26 remont Jezdnia
XVIII
Oświetleni
3-22-2018 12:48:08 remont e
XVIII

3-22-2018 14:13:26 remont Jezdnia

ul Styczna nr 1 - 11 Remont nawierzchni

XVIII

Nakładka asfaltowa od ul.
Sawy Calińskiego do
cmentarza w Górce
Kościelnickiej
- Wykonanie nowej nakładki asfaltowej po obecnym przebiegu.

ul Za Górą os Ruszcza
ul Rzepakowa 6d do ul
Prawocheńskiego

ul. Styczna stanowi drogę publiczną kategorii gminnej

Chodnik zlokalizowany na wysokości budynku os. Teatralne 2 na działce nr 203 obr. 50 jedn.
ewid. Nowa Huta położony jest w pasie drogowym dogi publicznej kategorii gminnej ul.
Czuchajowskiego, natomiasta chodniki wewnątrz osiedla zlokalizowane są na działce nr 67/2
obr. 50 jedn. ewid. Nowa Huta, która w roku 2009 została przekazana tutejszej Jednostce
przez Zarząd Budynków Komunalnych w utrzymanie

ul. Sawy - Calińskiego stanowi drogę publiczną kategorii gminnej, natomiast droga
Ulicą porusza się wielu mieszkańców Krakowa odwiedzających
porwadząca od ul. Sawy - Calińskiego do cmentarza w Górce Kościelnickiej stanowi drogę
swoich bliskich spoczywających na cmentarzu w Górce Kościelnickiej.
wewnętrzną, która pozostaje w zarządzie ZIKiT w zakresie przebiegu po działkach nr 218,
Wykonanie nowej nakładki ułatwi dojście i dojazd do Cmentarza
122/17 obr. 24 jedn. ewid. Nowa Huta
Parafialnego
ul. Sawy - Calińskiego stanowi drogę publiczną kategorii gminnej, natomiast droga
Ulicą porusza się wielu mieszkańców Krakowa odwiedzających
porwadząca od ul. Sawy - Calińskiego do cmentarza w Górce Kościelnickiej stanowi drogę
swoich bliskich spoczywających na cmentarzu w Górce Kościelnickiej. wewnętrzną, która pozostaje w zarządzie ZIKiT w zakresie przebiegu po działkach nr 218,
Wykonanie nowej nakładki ułatwi dojście i dojazd do Cmentarza
122/17 obr. 24 jedn. ewid. Nowa Huta
Parafialnego.
ul. Sawy - Calińskiego stanowi drogę publiczną kategorii gminnej, natomiast droga
Ulicą porusza się wielu mieszkańców Krakowa odwiedzających
porwadząca od ul. Sawy - Calińskiego do cmentarza w Górce Kościelnickiej stanowi drogę
swoich bliskich spoczywających na cmentarzu w Górce Kościelnickiej. wewnętrzną, która pozostaje w zarządzie ZIKiT w zakresie przebiegu po działkach nr 218,
Wykonanie nowej nakładki ułatwi dojście i dojazd do Cmentarza
122/17 obr. 24 jedn. ewid. Nowa Huta
Parafialnego.
ul. Sawy - Calińskiego stanowi drogę publiczną kategorii gminnej, natomiast droga
Ulicą porusza się wielu mieszkańców Krakowa odwiedzających
porwadząca od ul. Sawy - Calińskiego do cmentarza w Górce Kościelnickiej stanowi drogę
swoich bliskich spoczywających na cmentarzu w Górce Kościelnickiej. wewnętrzną, która pozostaje w zarządzie ZIKiT w zakresie przebiegu po działkach nr 218,
Wykonanie nowej nakładki ułatwi dojście i dojazd do Cmentarza
122/17 obr. 24 jedn. ewid. Nowa Huta
Parafialnego
ul. Longinusa Podbipięty stanowi drogę publiczną kategorii powiatowej
Obecnie ścieżka rowerowa poprowadzona Bulwarami Wiślanymi
kończy się zjazdem w ul. Podbpięty. Nie jest to rozwiązanie
bezpieczne dla rowerzystów jak i dla samochodów, także ciężarówek
poruszających się ul. Podbipięty (w obu kierunkach). O próbach
bezpiecznego zjazdu rowerzystów i ruchu pieszych, świadczy m.in.
"wydeptana" ścieżka dochodząca do skrzyżowania przy pętli
autobusowej na os. Lesisko. Wykonanie brakującego fragmentu
ścieżki rowerowej biegnącej starym, niewykorzystanym przebiegiem
ul. Podbpięty (lub dotychczasowym jej przebiegiem - poprzez jej
wytyczenie znakami poziomymi) od zjazdu z Bulwarów Wiślanych do
Ronda przy Moście Wandy umożliwiłoby bezpieczne poruszanie się
rowerzystom na tych kierunkach, łącząc tą trasę z Laskiem
Mogilskim, ul. Klasztorną i Mostem Wandy.
pękniecia dziury kolejny, modernizacja poprawi bezpieczeństwo i
ul. Za Górą stanowi drogę publiczną kategorii gminnej
estetykę
ul. Rzepakowa stanowi drogę publiczną kategorii gminnej
poprawi bezpieczeństwo i wprowadzi ośiedle w XXI wiek
ul. Sawy - Calińskiego stanowi drogę publiczną kategorii gminnej, natomiast droga
porwadząca od ul. Sawy - Calińskiego do cmentarza w Górce Kościelnickiej stanowi drogę
Ulicą porusza się wielu mieszkańców Krakowa odwiedzających
swoich bliskich spoczywających na cmentarzu w Górce Kościelnickiej. wewnętrzną, która pozostaje w zarządzie ZIKiT w zakresie przebiegu po działkach nr 218,
122/17 obr. 24 jedn. ewid. Nowa Huta
Wykonanie nowej nakładki ułatwi dojście i dojazd do Cmentarza

Ulica od ul. Sawy Calińskiego do
cmentarza w Górce
Kościelnickiej
Parafialnego. Trudny dojazd samochodów bojowych.

3-22-2018 14:28:39 remont Chodnik

XVIII

Remont chodnika wzdłuż
bl os. Teatralne 1,2
wewnątrz podwórka

Remont chodnika z jego poszerzenie wzdłuż bloków 1,2 od strony
podwórka

Os. Teatralne 1,2 od strony
podwórka

3-22-2018 20:19:53 remont Jezdnia

XVIII

Bezpieczna ulica

Naprawa nawierzchni i poszerzenie ulicy.

ul Zaporebie - cała

3-22-2018 20:44:49 remont Jezdnia

XVIII

Bezpieczna ulica dla
mieszkańców.

Remont i poszerzenie jezdni.

Ul. Zaporębie - cała

3-26-2018 16:04:59 remont Jezdnia

XVIII

os.Kolorowe 16, remont
ulicy wraz z rozbudowa
miejsc parkingowych

Remont ulicy, w celu zwiekszenia ilosci miejsc parkingowych

os.Kolorowe, blok 16

3-26-2018 19:08:04 remont Jezdnia

XVIII

remont i poszerzenie ulicy remont i poszerzenie ul . Zaporębie w osiedlu Branice

remont i poszerzenie ulicy
Zaporębie - cała długość

Chodnik wewnątrz osiedla zlokalizowany jest na działce nr 67/2 obr. 50 jedn. ewid. Nowa
Huta, która w roku 2009 została przekazana tutejszej Jednostce przez Zarząd Budynków
W obecnym stanie chodnik nie nadaje się do eksploatacji a wręcz
Komunalnych w utrzymanie
stwarza zagrożenie dla poruszających się po nim mieszkańców. Płyty
chodnikowe są poprzechylane i porozjeżdżane przez samochody.
Mieszkańcy - starsze osoby czy matki z wózkami nie mają gdzie się
usunąć przed jadącymi samochodami.
ul. Zaporębie stanowi drogę wewnętrzną, która pozostaje w zarzadzie ZIKiT w zakresie
Zbyt wąska ulica i pełna dziur powoduje zagrożenie bezpieczeństwa przebiegu po działce nr 113 obr. 35 jedn. ewid. Nowa Huta
dla dzieci idących do szkoły dla rodziców spacerujących z dziećmi i
osób starszych. Zbyt wąska jezdnia i brak pobocza powoduje brak
możliwości wymijania się dwóch samochodów.
ul. Zaporębie stanowi drogę wewnętrzną, która pozostaje w zarzadzie ZIKiT w zakresie
Remont i poszerzenie drogi, droga jest zbyt wąska i nie posiada
przebiegu po działce nr 113 obr. 35 jedn. ewid. Nowa Huta
pobocza, powoduje ,że dwa samochody nie mogą się bezpiecznie
wyminąć. brak pobocza stwarza niebezpieczeństwo dla pieszych (
dzieci idące do szkoły, matki spacerujące z dziećmi oraz osoby
starsze). Naprawa i poszerzenie drogi wpłynie znacząco na
bezpieczeństwo mieszkańców.
Droga na wysokości budynku nr 16 os. Kolorowe stanowi droge wewnetrzną, która pozostaje
Obecnie dla bloku 16 na os Kolorowym, nie ma dedykowanych miejsc
w zarzadzie ZIKiT w zakresie przebiegu po działce nr 35/31 obr. 51 jedn. ewid. Nowa Huta
parkingowych Przy prawie 400 mieszkańcach, miejsca wzdłuż ulicy
(max 62) są całkowicie niewystarczające.
ul. Zaporębie stanowi drogę wewnętrzną, która pozostaje w zarzadzie ZIKiT w zakresie
przebiegu po działce nr 113 obr. 35 jedn. ewid. Nowa Huta
nałożenie nakładki asfaltowej i poszerzenie ulicy. droga z
nierównościami i dziurami, stanowi zagrożenie dla mieszkańców .

3-27-2018 10:18:31 remont Jezdnia

3-29-2018 13:57:36 remont Chodnik

3-31-2018 23:22:20 remont Chodnik

XVIII

XVIII

XVIII

Remont ulicy

Nałożenie nawierzchni i poszerzenie ulicy

Remont Chodnika przy ul.
Węgrzynowickiej
Wymiana zniszczonych płyt chodnikowych.

Renowacja ozdobnych
murków w enklawach

Renowacja niszczejących, a oddających znakomicie charakter
Nowej Huty, jej architektury, murków ozdobnych w częściach
enklaw obwodowych budynków na osiedlu Zielonym. Murki
niszczeją, brakuje części ozdób, a są znakomitym dopełnieniem
Nowohuckiej architektury.

ulica Zaporebie - cała

Ulica Zaporebie jest bardzo wąską i ma nierówną nawierzchnię co
stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców i dzieci
uczęszczających do szkoły.

ul. Węgrzynowicka

Chodnik służy przede wszystkim spacerującym z dziećmi i wózkami
rodzicom, którzy nie mogą puścić dziecka samego ze względu na
dziury i połamane płyty chodnikowe, których jest tylko kilka do
wymiany. Również przejazd wózkiem nie jest możliwy po tych
płytach.

Osiedle Zielone

Realizacja tego projektu i odnowienie z zachowaniem detali
architektonicznych z czasów zabudowy, wpłynęłaby bardzo
pozytywnie w odbiorze mieszkańców Nowej Huty i odwiedzających
nasze osiedle gości. Na ten moment murki ozdobne niszczeją,
brakuje części zabudów i widok tej niszczejącej architektury nie
napawa optymizmem mieszkańców oraz gości.

4-3-2018 16:31:23 remont Chodnik

XVIII

4-4-2018 10:12:24 remont Chodnik

XVIII

Remont chodnika na
osiedlu Centrum B 11

Remont chodnika na os. Centrum B 11 (znajdują się tam:
przedszkole oraz placówki służby zdrowia)

wokół bloku nr. 11 na os.
Centrum B

4-5-2018 15:42:37 remont Jezdnia

XVIII

Remont ulicy Zaporebie

Położenie nawierzchni i poszerzenie ulicy

Ilica Zaporębie 25

4-5-2018 15:51:12 remont Jezdnia

XVIII

remont ulicy Zaporębie

Położenie nawierzchni i poszerzenie ulicy Zaporębie

Ulica Zaporębie - cała

4-5-2018 15:53:50 remont Jezdnia

XVIII

remont ulicy Zaporębie

Położenie nawierzchni i poszerzenie ulicy.

Ulica Zaporębie cała

Droga jest niebezpieczna dla dzieci idących do szkoły, matek z
małymi dziećmi, pojazdów poruszających się po ulicy.

4-5-2018 15:56:54 remont Jezdnia

XVIII

Remont ulicy Zaporębie

Położenie nawierzchni i remont ulicy Zaporębie

Ulica Zaporebie

Ulica jest wąska i pełna dziur zagraża poruszającym si e po niej
dzieciom rodzicom i pojazdom. Naprawa drogi poprawi
bezpieczeństwo.

4-5-2018 15:57:15 remont Jezdnia

XVIII

remont ulicy Zaporębie

Położenie nawierzchni i poszerzenie ulicy.

Ulica Zaporębie cała

Droga jest niebezpieczna dla dzieci idących do szkoły, matek z
małymi dziećmi, pojazdów poruszających się po ulicy.

4-5-2018 17:28:25 remont Jezdnia

XVIII

REMONT ULICY
ZAPORĘBIE

POSZERZENIE I REMONT NAWIERZCHNI

CAŁA ULICA ZAPORĘBIE

4-5-2018 17:31:19 remont Jezdnia

XVIII

REMONT ULICY
ZAPORĘBIE

POSZERZENIE I REMONT NAWIERZCHNI

CAŁA ULICA ZAPORĘBIE

4-5-2018 17:34:02 remont Jezdnia

XVIII

REMONT UL
ZAPORĘBIE

POSZERZENIE I REMONT NAWIERZCHNI

CAŁA ULICA ZAPORĘBIE

4-5-2018 17:36:25 remont Jezdnia

XVIII

REMONT ULICY
ZAPORĘBIE

POSZERZENIE I REMONT NAWIERZCHNI

CAŁA ULICA ZAPORĘBIE

XVIII

REMONT UL
ZAPORĘBIE

POSZERZENIE I REMONT NAWIERZCHNI

CAŁA UL ZAPORĘBIE

XVIII

REMONT UL
ZAPORĘBIE

POSZERZENIE I REMONT NAWIERZCHNI UL ZAPORĘBIE

CAŁA ULICA ZAPORĘBIE

4-5-2018 17:38:35 remont Jezdnia
4-5-2018 17:41:08 remont Jezdnia

ul. Węgrzynowicka stanowi drogę wewnętrzną, która pozostaje w zarzadzie ZIKiT w zakresie
przebiegu po działkach nr 187 obr. 18 jedn. ewid. Nowa Huta, 214/1, 307, 306, 304, 302,
301, 275 obr. 60 jedn. ewid. Nowa Huta

Z uwagi na fakt, iż opis jest mało precyzyjny brak możliwości określenia terenu którego
dotyczy

chodnik oraz zatoka parkingowa obok bloków 5 i 6 wewnątrz osiedla zlokalizowane są na
działce nr 86/6 obr. 45 jedn. ewid. Nowa Huta, która w roku 2009 została przekazana
Remont jest konieczny ze względu bardzo wysoki stopień dewastacji tutejszej Jednostce przez Zarząd Budynków Komunalnych w utrzymanie
zarówno chodnika jak i przylegającej zatoki parkingowej. Poruszanie
się po chodniku grozi kontuzją oraz ochlapaniem brudną wodą
gromadzącą się pod zniszczonymi płytkami. Istnieje poważne ryzyko
uszkodzenia samochodów tam parkujących. Wykonanie remontu w
znaczący sposób zwiększy bezpieczeństwo i komfort życia
mieszkańców bloków 5 i 6 na osiedlu Słonecznym oraz innych osób
poruszających się po wyżej wymienionym chodniku.
chodnik przy budynu os. Centrum B 11 zlokalizowany jest na działce nr 150/4 obr. 45 jedn.
ewid. Nowa Huta, która w roku 2009 została przekazana tutejszej Jednostce przez Zarząd
Chodnik jest w złym stanie
Budynków Komunalnych w utrzymanie
ul. Zaporębie stanowi drogę wewnętrzną, która pozostaje w zarzadzie ZIKiT w zakresie
Użytkowanie drogi jest niebezpieczne zarówno dla pieszych jak i dla przebiegu po działce nr 113 obr. 35 jedn. ewid. Nowa Huta
pojazdów
ul. Zaporębie stanowi drogę wewnętrzną, która pozostaje w zarzadzie ZIKiT w zakresie
Użytkowanie drogi jest niebezpieczne zarówno dla mieszkańców jak przebiegu po działce nr 113 obr. 35 jedn. ewid. Nowa Huta
i dla pojazdów poruszających się. Droga jest wąska pełna dziur.

Os. Słoneczne 6 i 5 remont chodnika oraz
zatoki parkingowej obok
bloków 5 i 6 wewnątrz
osiedla

Remont bardzo zniszczonego chodnika oraz asfaltu w przylegającej
zatoczce parkingowej. Sugerowana wymiana płytek chodnikowych
na kostkę wraz ze wzmocnieniem podbudowy ze względu na
Os. Słoneczne 5 i 6 wewnątrz
parkujące samochody.
osiedla

ul. Zaporębie stanowi drogę wewnętrzną, która pozostaje w zarzadzie ZIKiT w zakresie
przebiegu po działce nr 113 obr. 35 jedn. ewid. Nowa Huta

ul. Zaporębie stanowi drogę wewnętrzną, która pozostaje w zarzadzie ZIKiT w zakresie
przebiegu po działce nr 113 obr. 35 jedn. ewid. Nowa Huta
ul. Zaporębie stanowi drogę wewnętrzną, która pozostaje w zarzadzie ZIKiT w zakresie
przebiegu po działce nr 113 obr. 35 jedn. ewid. Nowa Huta
ul. Zaporębie stanowi drogę wewnętrzną, która pozostaje w zarzadzie ZIKiT w zakresie
przebiegu po działce nr 113 obr. 35 jedn. ewid. Nowa Huta

ULICA NIEBEZPIECZNA SAMOCHODY NIE MOGĄ SIĘ WYMINĄĆ ul. Zaporębie stanowi drogę wewnętrzną, która pozostaje w zarzadzie ZIKiT w zakresie
przebiegu po działce nr 113 obr. 35 jedn. ewid. Nowa Huta
UTRUDNIONY RUCH PIESZYCH
ULICA NIEBEZPIECZNA SAMOCHODY NIE MOGĄ SIĘ WYMINĄĆ ul. Zaporębie stanowi drogę wewnętrzną, która pozostaje w zarzadzie ZIKiT w zakresie
przebiegu po działce nr 113 obr. 35 jedn. ewid. Nowa Huta
UTRUDNIONY RUCH PIESZYCH
ULICA NIEBEZPIECZNA SAMOCHODY NIE MOGĄ SIĘ WYMINĄĆ ul. Zaporębie stanowi drogę wewnętrzną, która pozostaje w zarzadzie ZIKiT w zakresie
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