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                    Uchwała Nr XXII / 150 /2020   

  Rady Dzielnicy IX 

                 Łagiewniki – Borek Fałęcki 

  z dnia 08.07.2020r.  

 
w sprawie:  zaopiniowania projektu Planu Zagospodarowania terenu „Kobierzyńska”. 

 
Na podstawie § 3 pkt 4 lit a  uchwały nr XCIX/1503/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 

2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki w 

Krakowie (t. jedn. Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2019r. poz. 5471) w 

odpowiedzi na pismo UMK Wydział Planowania Przestrzennego znak: BP-02-

3.6721.363.104.2020.ARW Rada Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki  uchwala, co następuje: 

 

§1 

  Opiniuje się negatywnie przedstawiony projekt Planu Zagospodarowania terenu 

„Kobierzyńska”. 
          §2  

1. Wjazd na teren osiedla od strony ulicy Zdunów odbywa się wąskim łącznikiem 

drogowym, przez który nie mogą przejechać równocześnie dwa pojazdy 

samochodowe. 

Łącznik przechodzi w drogę o symbolu KDW.2 i przebiega przez działki 145/1             

i 150/5. 

W projekcie planu nie uwzględniono rozwiązania tego problemu komunikacyjnego. 

2. Istniejące w projekcie planu połączenie drogowe oznaczone symbolem KDW.3 od 

ulicy Zdunów do drogi oznaczonej symbolem KDW.2 przebiega przez teren prywatny 

i stanowi dojazd do istniejącego budynku wielorodzinnego co nie gwarantuje jego 

wykonania. 

3. Droga oznaczona symbolem KDW.2 powinna być połączona z drogą oznaczoną 

symbolem KDD.18 co umożliwi połączenie znacznego obszaru terenu osiedla 

mieszkaniowego z projektowaną ulica 8 Pułku Ułanów. Rozwiązanie takie było 

prezentowane w poprzedniej wersji planu.  

4. Cały obszar między ulicami Zdunów a planowaną 8 Pułku Ułanów powinien być 

obsługiwany komunikacyjnie przez ulicę 8 Pułku Ułanów. Za niedopuszczalne 

uznajemy jakiekolwiek rozwiązania prowadzące do obsługi komunikacyjnej terenu z 

zabudową wielomieszkaniową  dojazdami przez tereny zabudowy jednorodzinnej. 

5. Za wskazane uznajemy zaprojektowanie dojścia pieszego łączącego drogę o symbolu 

KDW.2 z ulicą Krochmalniki przez teren oznaczony symbolem ZP.2 – działka            

nr 187/8. 
                                                                                  §3 

 

                      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Przewodniczący  

Rady i Zarządu Dzielnicy IX  

Łagiewniki – Borek Fałęcki 

 

Bogusław Gołas 

  

UZASADNIENIE: 

Zaprojektowanie a następnie zagospodarowanie teren objętego  Planem Miejscowym „Kobierzyńska” 

obejmującego część Dzielnicy IX MK będzie miało znaczący wpływ nie tylko dla mieszkańców 

nadmienionego terenu ale też wpłynie na warunki życia dotychczasowych mieszkańców znacznej 

części Borku Fałęckiego zwłaszcza w zakresie obciążenia komunikacyjnego wąskich i krętych ulic tej 

części naszej dzielnicy. Zastosowane rozwiązania projektowe powinny uwzględniać warunki terenów 

przyległych w tym obsługę komunikacyjna przez  projektowane nowe ulice. 


