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Uchwała Nr …………/……….. /2013 

RADY DZIELNICY III PRĄDNIK CZERWONY 
z dnia .................. 2013 r. 

 

 

 

w sprawie: wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa, Wydziału Inwestycji Urzędu 

Miasta Krakowa dot. wykonania niezbędnych prac związanych z adaptacją części 

budynku przy ul. Naczelnej 12 na potrzeby biura Rady i Zarządu Dzielnicy III Prądnik 

Czerwony. 
 

Na podstawie § 4 pkt 4 lit. l Statutu Dzielnicy III Prądnik Czerwony stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały Nr 

LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 1996r. w sprawie organizacji i zakresu działania dzielnic 

(tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 6.11. 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 III Prądnik Czerwony uchwala, co następuje: 

      

§1. Wnioskuje się do Prezydenta Miasta Krakowa, Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Krakowa 

o wykonanie niezbędnych prac związanych z adaptacją części budynku przy ul. Naczelnej 12 na 

potrzeby biura Rady i Zarządu Dzielnicy III Prądnik Czerwony zgodnie z załącznikiem do 

niniejszej uchwały. 

 

§2. Uzasadnienie i załącznik stanowią integralną część uchwały. 

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE: 

 

Uchwałę podejmuje się jako efekt ustaleń podjętych na spotkaniu w dniu 11 lutym 2013 roku dot.  

wykonania niezbędnych prac związanych z adaptacją części budynku przy ul. Naczelnej 12 na 

potrzeby biura Rady i Zarządu Dzielnicy III Prądnik Czerwony. 



Załącznik do projektu uchwały NR .............../....................../2013 r. Rady Dzielnicy III Prądnik 

Czerwony z dnia ............................................ 2013 r. w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta 

Krakowa, Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Krakowa dot. wykonania niezbędnych prac 

adaptacyjnych w budynku przy ul. Naczelnej 12 związanych z przeniesieniem biura Rady i Zarządu 

Dzielnicy III Prądnik Czerwony. 

 

 

Ustala się następujący zakres prac: 

 

1. Wykonanie przegrody w korytarzu (drzwi) będzie możliwe do realizacji pod warunkiem zgodności 

ze stosownymi przepisami w tym przepisami ppoż. 

 

2. Pomieszczenie nr 1 (pierwsze po lewej od wejścia do budynku od strony Potoku Sudół): 

 sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych, 

 podłoga z płytek ceramicznych, 

 szafy do zabudowy 2,2 metra, 

 z uwagi na mały rozmiar pomieszczenie nie powinno być dzielone, 

 wymiana drzwi. 

 

3. Pomieszczenie nr 2 (pierwsze od prawej od wejścia do budynku od strony Potoku Sudół nie licząc 

łazienek): 

 zabudowa do wysokości 2,2 metra, miejsce na lodówkę, umywalkę /szafa przesuwna/, 

 sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych, 

 podłoga z płytek ceramicznych, 

 wymiana drzwi. 

 

4. Pomieszczenie nr 3 (drugie po lewej od wejścia do budynku od strony Potoku Sudół): 

 zabudowa do wysokości 3,0 metra (szafa przesuwana oraz szafa biurowa), 

 podłoga z płytek ceramicznych, 

 wymiana drzwi. 

 

5. Sanitariaty do remonty w całości, pozostają w układzie dzisiejszym, wymiana drzwi do sanitariatów 

wyposażone w zamki. 

 

6. Montaż stelaża do rzutnika multimedialnego na ścianie bocznej (drzwiowej) na ścianie tylniej 

montaż rozkładanego ekranu. 

 

7. Remont chodnika z kostki betonowej. 

 

8. Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych. 

 

9. Ponadto w kosztorysie należy oszacować koszt: 

 doprowadzenia centralnego ogrzewania do sąsiedniego budynku wraz z montażem instalacji 

CO, 

 adaptacji i remontu sanitariatów w rejonie pomieszczeń kuchni, 

 montażu monitoringu, 

 zakupu siłowników do bramy głównej. 

 

 


