
Druk nr…..                              Projekt Radnego Miasta Krakowa 

 

 

Uchwała Nr …………/……….. /2018 

RADY DZIELNICY III PRĄDNIK CZERWONY 

z dnia 27 lutego 2018 r. 

 

 

w sprawie: wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. zmiany organizacji ruchu na ulicach: 

Woronicza, Lublańska, Combrowa, Rokitniańska, Ostroroga, Jasnorzewskiej oraz przeprowadzenia 

niezbędnych robót budowalnych skutkujących poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

 
Na podstawie § 3 pkt 3) lit g. uchwały nr XCIX/1497/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie 

organizacji i zakresu działania Dzielnicy III Prądnik Czerwony w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Mał. z dnia 27.03.2014 

r. poz. 1839) Rada Dzielnicy III Prądnik Czerwony uchwala, co następuje: 

 

§1. 

 

Realizując postulaty mieszkańców osiedla Prądnik Czerwony wyrażone na spotkaniu w dniu 8 lutego 

2018 roku, wnioskuje się do Prezydenta Miasta Krakowa o wprowadzenie następujących rozwiązań  

z zakresu organizacji ruchu na ulicach: Woronicza, Jasnorzewskiej, Combrowa, Rokitniańska, Ostroroga, 

Białych Brzóz: 

1. Wprowadzenie parkowania naprzemiennego na odcinku ulicy Woronicza od ul. Białych Brzóz do ul. 

Rezedowej. 

2. Montaż progów zwalniających typu „poduszka berlińska” (wyspowy próg spowalniający) w ciągu ulic: 

Woronicza, Jasnorzewskiej, Combrowa, Rokitniańska, Ostroroga, Białych Brzóz. 

3. Montaż luster drogowych ułatwiających wjazd z ulic: Jasnorzewskiej, Combrowej, Białych Brzóz, 

Rokitniańskiej w ulicę Woronicza. 

 

§2. 

 

Realizując postulaty mieszkańców osiedla Prądnik Czerwony wyrażone na spotkaniu w dniu 8 lutego 

2018 roku, wnioskuje się do Prezydenta Miasta Krakowa o zlecenie Zarządowi Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu w Krakowie remontu nawierzchni ul. Woronicza oraz ul. Combrowej. 

 

§3. 

 

Realizując postulaty mieszkańców osiedla Prądnik Czerwony wyrażone na spotkaniu w dniu 8 lutego 

2018 roku, wnioskuje się do Prezydenta Miasta Krakowa o zlecenie Zarządowi Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu w Krakowie wykonania pod estakadą na ul. Lublańskiej dodatkowego pasa 

ruchu umożliwiającego samochodom osobowym zawracanie w kierunku Nowej Huty. 

 

§4. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

 

UZASADNIENIE: 

 

Podjęcie przedmiotowej uchwał ma na celu realizację przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej  

i Transportu w Krakowie postulatów mieszkańców osiedla Prądnik Czerwony wyrażonych na spotkaniu 

w dniu 8 lutego 2018 roku. Przedmiotowe postulaty dot. zmiany organizacji ruchu na ulicach: Woronicza, 

Lublańska, Combrowa, Rokitniańska, Ostroroga, Jasnorzewskiej oraz przeprowadzenia niezbędnych robót 

budowalnych skutkujących poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na przedmiotowym obszarze. 


