
UCHWAŁA nr 3/2020 r. 
Zebrania Wiejskiego w Rudawie  

z dnia 30.08.2020 r.  
 
w sprawie wniosków do Budżetu Gminy Zabierzów na 2021 r.   

 
Na podstawie § 9 ust. 7 Statutu Sołectwa Rudawa (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2011 r.             
nr 232 poz 1887 ze zm.) stanowiącego załącznik do Uchwały VII/39/11 Rady Gminy 
Zabierzów z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie uchwalenie Statutów Sołectw Gminy 
Zabierzów uchwala się co następuje:      
 
 
 

§ 1 

 
Sołectwo Rudawa wnioskuje do realizacji w 2021 r. z Budżetu Gminy Zabierzów 
zadania przedstawione  w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.  
 

§ 2 

 
Wykonanie Uchwały powierza się Sołtysowi.   
 

§ 3 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.   
 
 
 

Przewodniczący Zebrania  
                                      

                                                                                               Marcin Cieślak  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 
do Uchwały nr 3/2020 zebrania wiejskiego 

z dnia 30.08.2020 r.  
 
 

Wnioski do Budżetu Gminy Zabierzów  

jako zadania do wykonania w Sołectwie Rudawa w 2021 r. 

1. Kontynuacja prac wykończeniowych w budynku wielofunkcyjnym wraz z remizą OSP 

oraz wykonanie dalszego etapu zagospodarowania rynku i jego otoczenia,  

2. Zakup wyposażenia, mebli i innego asortymentu do nowej remizy OSP wraz                           

z przeniesieniem systemu łączności i alarmowania o zdarzeniu,  

3. Oznakowanie pionowe i poziome płyty rynku,  

4. Wykonanie nowego zagospodarowania Skweru ks. Władysława Bukowińskiego 

poprzez wykonanie między innymi nowej nawierzchni z kostki na ul. Rynek 

prowadzącej do skweru ks. Władysława Bukowińskiego, wykonanie fragmentu 

chodnika wzdłuż ul. Niepodległości, w kierunku cmentarza do wejścia na posesję 

Państwa Nowakowskich, likwidacja słupa elektrycznego na w/w skrzyżowaniu oraz 

poprzez wykonanie nowej nawierzchni z kostki na skwerze ks. Władysława 

Bukowińskiego,    

5. Wykonanie nowego zagospodarowania ,,Końskiej drogi”,  

6. Doświetlenie płyty rynku,   

7. Wykonanie nowej nawierzchni na ul. ks. Łobczowskiego,     

8. Wykonanie na ul. Osiedlowej  nowej nakładki bitumicznej wraz z frezowaniem zużytej 

nawierzchni oraz odnowienie pobocza wzdłuż wspomnianej ulicy i wymiany 

infrastruktury technicznej około 350 metrów bieżących,   

9. Budowa nowych mostów na ul. Zarzecze i ul. Zakonte,   

10. Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Polnej, 

11. Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Kalwaryjska boczna do Państwa 

Kobylańskich,   

12. Wykonanie parkingu na działce nr 571/7 przy skrzyżowaniu Drogi Krajowej nr 79                  

z Drogą Powiatową wraz z nowym wyjazdem na Drogę Powiatową,  

13. Wykonie parkingu przy cmentarzu w Rudawie,   

14. Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Stanisława Polaczka boczna od strony 

sołectwa Pisary wraz z odwodnieniem,   

15. Wykonanie słupków zabezpieczających na Końskiej Drodze od ul. Młyńskiej, tak aby 

rowerzyści nie wjeżdżali bezpośrednio na ul. Młyńską,  

16. Wykonanie odbudowy rowu od ul. Olszynowej w kierunku kolei – 800 mb.  



17. Wykonanie parku wraz z oczyszczeniem stawu oraz stworzeniem bezpiecznej 

infrastruktury na działce nr 571/7,  

18. Wykonie stoku do jazdy na sankach na działce 571/7, materiał na to zadanie już jest 

częściowo zgromadzony na w/w działce, a pochodzi z wykopu z Rynku w Rudawie,    

19. Wykonanie oświetlenia na ul. Pułkownika Zielonki, 

20. Włączenie oświetlenia na ul. Podgórskiej, 

21. Wykonanie oświetlenia na ul. Łanowej,  

22. Wykonanie projektu oświetlenia na ul. Suski,  

23. Wykonanie projektu oświetlenia ul. Słonecznej,   

24. Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. ks. Marcina Siedleckiego boczna,    

25. Dalsza przebudowa Placów Zabaw w Rudawie dostosowując je do standardów 

bezpieczeństwa,   

26. Przebudowa Placu Zabaw na ul. Antoniny Domańskiej poprzez wykonanie gumowej 

nawierzchni przy urządzeniach osadzonych w piasku około 40 m/b, z przyczyn 

sanitarnych wykonanie ogrodzenia odgradzającego Plac Zabawa od Ośrodka 

Zdrowia,  

27. Poszerzenie ul. Słonecznej polegające miedzy innymi na wybudowaniu zatok do 

mijania się, poszerzenie  ul. Podłonie wraz z wyprostowaniem ul. Słonecznej                         

w stosunku do ul. Podłonie,   

28. Wykonanie korytek w rowie na ul. Słonecznej,  

29. Oczyszczenie rowu i wykonanie    korytek w rowie biegnącym od wiaduktu kolejowego 

w kierunku ul. Legionów Polskich oraz wykonanie korytek w rowie równolegle do                

ul. Kolejowej,  

30. Wykonanie odwodnienia przy posesji Państwa Feliksiak wzdłuż Drogi Gminnej 

usytuowanej w sołectwie Młynka, a podtapiającej posesje w sołectwie Rudawa,  

31. Remont nawierzchni bitumicznej na Drodze Gminnej ul. Legionów Polskich wraz                                         

z wykonaniem chodnika i odwodnienia oraz wymiana starej infrastruktury technicznej 

– około 400 metrów bieżących – w etapie zaprojektowania tej inwestycji, 

32. Dokończenie odwodnienia na ul. Zielonej około 40 metrów bieżących,  

33. Ustawienie lustra na skrzyżowaniu ul. Słonecznej z ul. O. Maksymiliana Kolbego,  

34. Przebudowa barierki na trybunie stadionu LKS Orlęta Rudawa, tak aby można było 

widzieć w całości płytę stadionu,    

35. Zamontowanie lampy na ul. 21 lipca pomiędzy ,,Wawelem”, a cmentarzem, 

36. Zamontowanie lampy ulicznej i wymiana słupa na ul. ks. Kardynała Albina 

Dunajewskiego 37, działka nr 13 w Rudawie,  



37. Ustawienie lustra na skrzyżowaniu ul. Ks. Marcina Siedleckiego jadąc od strony 

Rudawy dla kierowców jadących od strony firmy ,,Alsal” wraz z zamontowaniem 

barierek energochłonnych,  

38. Ustawienie lustra na ul. Osiedlowej na wysokości działki nr 42/2 w Rudawie,  

39. Oczyszczenie, pielęgnacja lub wycięcie drzew w korycie rzek Racławka (Rudawka)              

i Rudawa oraz w jego otoczeniu, 

40. Oczyszczenie i przywrócenie pierwotnej głębokości koryta suchego będącego korytem 

ulgi rzeki Rudawka,  

41. Odtworzenie ścieżki spacerowej przy ,,Graności”, 

42. Wykonanie chodnika przy Drodze Krajowej nr 79 na ul. Krakowskiej i ul. Śląskiej               

w kierunku ,,Graności”, 

43. Wykonanie przebudowy ul. Wojtasa Tomasza wraz z chodnikiem wzdłuż drogi oraz 

odwodnienia, ponadto prosimy o ustawienie znaku ograniczenia tonażu do 3,5 t.   

44. Wykonanie projektu oświetlenia wzdłuż ulicy Stanisława Polaczka od strony Sołectwa 

Pisary, 

45. Wykonanie projektu i wykonanie zadania na ul. ks. Marcina Siedleckiego, który będzie 

brał pod uwagę odwodnienie całości drogi, chodnik aż do Niegoszowic, oraz nową 

nawierzchnię bitumiczną,  

46. Wykonanie nasadzenia wraz z umocnieniem brzegu przy ul. ks. Marcina Siedleckiego, 

47. Wykonanie odwodnienia ul. ks. Marcina Siedleckiego przy skrzyżowaniu z ul. ks. 

Marcina Siedleckiego w kierunku firmy Alsal,     

48. Wykonanie progów zwalniających na ul. Słonecznej na wysokości Placu Zabaw,    

49. Wykonanie dwóch progów zwalniających na ul. ks. Albina Dunajewskiego boczna przy 

blokach,  

50. Wykonanie projektu chodnika i poszerzenie drogi na ul. Henryka Sienkiewicza wraz               

z odwodnieniem,  

51. Comiesięczne koszenie trawy na następujących działkach: 241/5, 240, 373, 374, 35, 

170, 181, 180/1, 179, 130, 198, 531/1, 517/14, 517/11, 517/7, 517/13, 571/7, 622/2, 

744, 216/1, 15 obręb Rudawa. 

52. Koszenie i sprzątanie pasów drogowych wzdłuż dróg gminnych,  

53. Zaprojektowanie ścieżek spacerowych i rowerowych na terenie sołectwa, zakup 

działek do tego celu wraz z wykonaniem ścieżki spacerowej wzdłuż rzeki Racławka 

(Rudawka) w kierunku Radwanowic,  

54. Odwodnienie drogi wewnętrznej na terenie placu zabaw przy Ośrodku Zdrowia wraz      

z wykonaniem kostki brukowej na wspomnianej drodze,    

55. Wykonanie projektu wraz z przebudową dalszego ciągu ul. Zarzecze,  

56. Wykonanie projektu oświetlenia na  parkingu przy Graności,   



57. Odtworzenie drogi gruntowej łączącej ul. Widokową z ul. Olszynową,    

58. Odtworzenie drogi gruntowej nr 227 z ul. 21 lipca w kierunku ul. ks. Łobczowskiego,    

59. Wykonanie 2 szt. siłowników na Placu Zabaw na ul. Słonecznej oraz 4 szt. siłowników 

na stadionie Orlęta Rudawa,    

60. Wykonanie monitoringu na stadionie LKS Orlęta Rudawa,  

61. Nasadzenie drzew na placu zabaw przy ul. ks. Kardynała Albina Dunajewskiego,  

62. Ustawienie znaku ograniczenia prędkości do 20 km/h na ul. Zamkowej oraz 

ograniczenia tonażu do 2,5 t. na ul. Zamkowej i ul. Krótkiej z tabliczką o treści ,,nie 

dotyczy mieszkańców”,  

63. Zaplanowanie wspólnej inicjatywy samorządowej wzdłuż Drogi Powiatowej                          

w Rudawie w następującym zakresie: 

1) Uporządkowanie stromych nasypów po obu stronach wiaduktu kolejowego 

oraz nasypów i brzegów od drogi krajowej nr 79 do wiaduktu kolejowego               

ul. Stanisława Wyspiańskiego po obu stronach drogi. Na wspomnianym 

obszarze należy wykosić nasypy oraz wyciąć samosiejki, nałożyć folię 

zabezpieczającą sadząc równocześnie odpowiednią roślinność.  

2) Zaplanowanie i wykonie sygnalizacji świetlnej i przejścia dla pieszych na 

wysokości skrzyżowania ul. Stanisława Wyspiańskiego z ul. Stanisława 

Polaczka lub zaplanowanie i wykonie innego rozwiązania, które zapewni 

bezpieczeństwo w tym miejscu. 

 

3) Wykonanie przejścia dla pieszych łączącego ul. Stanisława Polaczka                         

z ul. Rudawską.    

 
 

4) Wykonanie wjazdów na posesje na ul. Stanisława Wyspiańskiego wraz z 

pogłębieniem rowu i uzupełnieniem wału przeciwpowodziowego na rzece 

Rudawa robiąc zasuwę, tak aby woda z rowu mogła spływać do rzeki, a z rzeki 

aby ograniczyć cofanie się wody podczas powodzi,  

5) Przebudowa skrzyżowania przy cmentarzu,  

6) Naprawa nawierzchni dróg powiatowych.  

 

 
 


