
 
 

 
 

Kraków, 4 marca 2021 roku  

 

Do  

Jacka Majchrowskiego  

Prezydenta Miasta Krakowa  

pl. Wszystkich Świętych 3-4 

30-004 Kraków  

 

Dotyczy:  realizacji obietnicy wyremontowania 70 ulic na 70-lecie Nowej Huty 

 

INTERPELACJA  

 

  Szanowny Panie Prezydencie,  

 W oparciu o art. 24 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku 

z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), zwracam się do Pana z interpelacją 

w następującej sprawie.  

Przed wyborami w 2018 roku obiecał Pan mieszkańcom Nowej Huty, że z okazji 70 rocznicy 

powstania ich dzielnicy Miasto wyremontuje tam 70 ulic. Informacja ta ucieszyła bardzo wielu 

Nowohucian, czego oznaką było ponad tysiąc wysłanych przez nich propozycji miejsc do 

remontu. Łącznie zaproponowano aż 157 różnych lokalizacji, co również dobitnie ukazuje skalę 

problemu, jakim są niewyremontowane ulice w Nowej Hucie.  

Niestety mieszkańcy żalą się, że pomimo żarliwych przedwyborczych obietnic do tej pory – czyli 

już ponad dwa lata od złożenia obietnicy i ponad rok od siedemdziesiątej rocznicy powstania 

dzielnicy – nie doczekali się realizacji tej zapowiedzi. Nowa Huta to bardzo ważna i unikalna w 

skali miasta dzielnica, której potrzeby niestety od dłuższego czasu są przez władze miasta 

marginalizowane, a sprawa odwlekania wyczekiwanych przez mieszkańców remontów ulic 

tylko potwierdza to krzywdzące podejście.  

Na domiar złego ostatnio w mediach pojawiła się informacja, że władze miasta już nie tylko 

odwlekają termin, ale można wręcz mieć wrażenie, że wycofują się zupełnie z realizacji tego 

projektu. Dodatkowo urzędnicy zbywają pytania Mieszkańców, twierdząc, że zdecydowali się 



 
 

 
 

potraktować tę obietnicę jedynie jako wytyczną kierunkową. To bardzo niepokojące podejście.  

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:  

1. Jak wygląda sytuacja z realizacją złożonej przez Pana przedwyborczej obietnicy, 

dotyczącej remontu 70 ulic na 70-lecie Nowej Huty?  

2. Czy projekt ten będzie realizowany?  

3. Które dokładnie ulice zostaną w ramach tego projektu wyremontowane, oraz kiedy 

dokładnie to nastąpi?   

 

Z wyrazami szacunku, 

 
_________________________ 

Łukasz Gibała  

 


