
 

Podsumowanie  

spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami w sprawie 

zagospodarowania terenu wokół budynków przy ul. Zakopiańskiej 

nr 99 – nr 103a w Krakowie  

Siedziba Dzielnicy IX,  19 listopada 2015 roku 

 

Część pierwsza: 

Powitanie  i przedstawienie planu spotkania.  

Przypomnienie rekomendacji wypracowanych na poprzednich spotkaniach 

konsultacyjnych z 2014r.: 

 budowa infrastruktury:  

o drogowej: drogi, chodniki, parkingi 

o oświetleniowej 

o rekreacyjnej  

 podniesienie bezpieczeństwa ruchu samochodowego na osiedlu 

(określenie zasad ruchu), ograniczenie ruchu powodowanego przez 

osoby nie  mieszkające na osiedlu (zamknięcie osiedla?) 

 stworzenie terenów zielonych  

 ochrona budynków zabytkowych  

Przedstawienie działań, które Rada Dzielnicy IX podjęła w ciągu kilku ostatnich 

miesięcy zmierzające do rozwiązania wskazanych problemów. 

Uchwała Nr X/74/2015 z dnia 12.05.15 w sprawie umieszczenia w 

budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 zadania pn. Zagospodarowanie 

terenu przy budynkach ul. Zakopiańska 99 – 103A 

Uchwała Nr XII/95/2015 z dnia 31.07.15 w sprawie wniosku o rozpoczęcie 

procedury sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego na terenie Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki w 

Krakowie.  

Radna Renata Grotowska  

 

Część druga: 

Przedstawienie możliwości podjęcia działań przez mieszkańców osiedla w 

obecnych uwarunkowaniach formalno-prawnych.  

a. Inicjatywa lokalna – możliwości realizowania działań służących 

zagospodarowaniu przestrzeni na osiedlu w ramach współpracy 

Gminy z grupą mieszkańców  (projekt partnerski); 



b. Konkurs „FIO Małopolska Lokalnie” – możliwości dofinansowania 

projektów mieszkańców, na przykładzie projektu „Ogrody 

Borkowskie” (prezentacja w załączeniu). 

Ewa Chromniak, Biuro Inicjatyw Społecznych 

 

Część trzecia: 

Dyskusja służąca  wskazaniu priorytetów oraz pomysłów w realizację, których 

mogą aktywnie włączyć się mieszkańcy. Dyskusja z udziałem eksperta – Pana 

Marcina Wójcika –  przedstawiciela ZIKITu. 

Ustalenia: 

1. Wyrównanie i utwardzenie terenu przez ZIKIT.  

2. Wyznaczenie / zweryfikowanie kwestii ciągów komunikacyjnych na 

osiedlu  (WERYFIKACJA:  „Czy obecna drogą jest na mapach drogą”? 

Jakie jest formalne przeznaczenie tego terenu?) – kontakt geodezja.  

3. Organizacja ruchu na osiedlu, ograniczenie wjazdu „obcych” 

samochodów – proponowane rozwiązanie: szlaban, wysuwane słupki. 

WĄTPLIWOŚĆ: jest to kosztowne, zapłacić muszą mieszkańcy- czy to 

rozwiązanie się utrzyma?   

4. Poprawienie wjazdu od ul. Zakopiańskiej 101-103 – proponowane 

rozwiązanie: sygnalizacja świetlna (WĄTPLIWOŚĆ:  Czy przejazd jest 

legalny? Zwrócenie uwagi ZIKITu na przejazd niesie ze sobą ryzyko 

likwidacji przejazdu,  jeśli jest on nielegalny). 

5. Poprawienie zieleni (WĄTPLIWOŚĆ: Najpierw trzeba zadbać o lepsze 

drogi na osiedlu). 

6. Renowacja zabytkowych komórek (własność wspólnoty z udziałem 

Gminy) WERYFIKACJA: Należy sprawdzić, jaki status mają te 

zabudowania, czy są objęte ochroną konserwatorką? Jakie to niesie 

konsekwencje? Czy można pozyskać finasowanie na ich remont w 

ramach inicjatywy lokalnej? 

7. Działka sąsiadująca z osiedlem jest wystawiona przez UMK na sprzedaż. 

WERYFIKACJA:  Jaki jest zaplanowany dojazd do tej działki? Jeśli droga 

osiedlowa ma być wykorzystywana w tym celu, warto zastanowić się 

nad ofertą kompensacyjną  dla mieszkańców osiedla w zamian za 

wykorzystywanie jej. Należy monitorować los działki i warunki zabudowy. 

 

ZAKOŃCZENIE.  

Po zakończeniu plenarnego spotkania, mieszkańcy w mniejszej grupie 

planowali podjęcie konkretnych działań.   

Na spotkaniu obecnych było 14 osób.  

Inicjatorką i organizatorką spotkania była radna Renata Grotowska.   


