
Dz-09.0021.29.2016  

 

Uchwała Nr XXIX/ 199 /2016  

Rady Dzielnicy IX  

Łagiewniki – Borek Fałęcki  

z dnia 22.09.2016r.  

 
w sprawie: korekty załącznika do statutu Dzielnicy IX i  Dzielnicy X. 

  
Na podstawie §3 pkt. 3 lit.k 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 

(Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2014r. poz. 1845) Rada Dzielnicy IX Łagiewniki 

– Borek Fałęcki  uchwala, co następuje: 

 

§1 

Wnioskuje się do Prezydenta Miasta Krakowa o rozpoczęcie procedury korekty zapisów 

załącznika do Statutu Dzielnicy IX w sprawie granic Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek 

Fałęcki z : 

1. Dzielnicą X Swoszowice  

Korekta zapisów uwzględniająca zwiększenie obszaru Dzielnicy IX Łagiewniki – 

Borek Fałęcki w kierunku południowym. 

 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

 
Przewodniczący  

Rady i Zarządu Dzielnicy IX  

Łagiewniki – Borek Fałęcki 

 

Jan S. Pietras 

 

 

 

 

Uzasadnienie: 

 

1. Kryterium historyczne. W obszarze Dzielnicy IX, która nosi nazwę Łagiewniki – 

Borek Fałęcki znajdują się osiedla Cegielniana, Łagiewniki, Borek Fałęcki, Zaułek 

Jugowicki. Jest to tylko część historycznego terytorium Borku Fałeckiego, Łagiewnik, 

Jugowic – dlatego przy zastosowaniu kryterium historycznego przy dokonaniu korekty 

granic powinny być dołączone terytoria pozostające obecnie poza granicami Dzielnicy 

IX.  

2. Kryterium topograficzne, związane z lokalnymi szczegółami, formami 

ukształtowania rzeźby terenu, ciekami wodnymi, roślinnością a także, o czym mowa w 

punkcie 1 uzasadnienia, z lokalną historią i kulturą jest jednym z ważniejszych 

kryteriów uzasadniających propozycję korekty granic Dzielnicy IX. W topografię 

Dzielnicy IX  wpisują się trzy cieki wodne i ich doliny: rzeka Wilga, Potok Rzewny, 

Potok Młynny Kobierzyński, które organizują obszar dzielnicy na kierunku północ-

południe, dlatego w naturalny sposób można dokonać korekty granicy na tych 

kierunkach. Najbardziej znacząca korekta dotyczy obecnej granicy południowej, co jest 

uzasadnione kryterium historycznym, kryterium infrastrukturalnym i   kryterium 

rozwojowym. Wymienione doliny stanowią ważne korytarze ekologiczne, miejsca 

zbiorowisk roślinnych, ważne siedliska dla zwierząt (ptaki), stanowiące chronione 

składy gatunkowe i charakterystyczne kombinacje gatunków np. na terenie Użytku 



Ekologicznego Potoku Rzewny, oraz terenie przyszłego Parku Rzecznego Wilga              

( prawa i lewa strona doliny), dlatego pozyskanie większego dostępu do wymienionych 

obszarów umożliwi na poziomie samorządu lokalnego spójne i skuteczne działania w 

zakresie ochrony środowiska ( kryterium rozwojowe). Przedstawione powyżej mikro-

światy uzupełnić należy obszarem parku na Górze Borkowskiej, wchodzącego w skład 

założenia dworskiego Ziobrowskich. Jak pisze autor monografii „Park Solvay”,  

Roman Marcinek: „Ogród Ziobrowskich to perełka borkowskiej zieleni. Opowieść o 

borkowskiej zieleni nie będzie pełna, jeśli pominiemy arboretum na Górze 

Borkowskiej. Niewielu zdaje sobie sprawę, że tuż obok ruchliwego skrzyżowania… 

znajduje się jeden z najciekawszych parków w granicach Krakowa” ”.  Dodać należy, 

park został wpisany do rejestru zabytków.  Jest to zabytek zielony zlokalizowany na 

obszarze, który nosi topograficzną nazwę: Góra Borkowska i zgodnie z kryterium 

historycznym stanowi część Borku Fałęckiego, obecnie w granicach Dzielnicy X. 

3. Kryterium infrastrukturalne, przyjmujące klasyczny podział na infrastrukturę 

techniczną i infrastrukturę społeczną, w zakresie przedmiotowego uzasadnienia pełni 

swoją funkcję w obydwu aspektach. Mieszkańcy dzielnic pomocniczych powinni mieć 

możliwość dostępu do urządzeń, które stanowią materialną podstawę ( mowa o 

infrastrukturze technicznej) przekazu usług społecznych ( socjalnych i kulturowych) w 

równym lub podobnym zakresie. Dzielnica IX, otoczona dużymi obszarami Dzielnic 

VIII, X, XIII i zamieszkanymi przez wielokrotnie większą ilość mieszkańców ( dane 

statystyczne), ma znacznie ograniczony dostęp do infrastruktury społecznej na 

własnym obszarze. Nie ma także możliwości rozwoju w tym zakresie. Jest to sytuacja 

wymagająca zmiany, ponieważ jak wiadomo występuje wyraźny związek między 

jakością życia mieszkańców, o co powinien dbać samorząd lokalny, i rozwojem 

infrastruktury społecznej tzn. powstawaniem obiektów kulturalnych ( w tym zakresie, 

wyjątkowo, większość potrzeb mieszkańców Dzielnicy IX jest zaspokojona )  

sportowych, rekreacyjnych ( ścieżki rowerowe, ważne także jako obszar komunikacji 

indywidualnej), edukacyjnych, opieki zdrowotnej, opieki nad dziećmi i seniorami, 

instytucji ochrony prawa i bezpieczeństwa (brak np. posterunku policji na terenie 

Dzielnicy IX). Związek infrastruktury technicznej z infrastrukturą społeczną dotyczy 

także komunikacji.  Na terenie Dzielnicy IX pozostaje ona nie rozwiązanym 

problemem. Dzieje się tak dlatego, że nie są realizowane planowane inwestycje 

komunikacyjne, strategiczne dla obszaru Borku Fałęckiego np. budowy ul. 8 Pułku 

Ułanów oraz, z powodu przecięcia granicami dzielnicy ważnych ciągów 

komunikacyjnych, utrudnione jest   planowanie i realizacja inwestycji drogowych w 

rejonie ulic Cegielnianej i Pszczelnej.  Obecnie dla Dzielnicy VIII i XIII są to rejony 

peryferyjne i nie stanowią priorytetu w zakresie poprawy stanu infrastruktury 

komunikacyjnej. Mając na uwadze dobrą przyszłość Dzielnicy IX  wskazujemy na 

potrzeby rozwoju infrastruktury, ponieważ implikuje ona rozwój lokalny  i decyduje o 

jakości życia mieszkańców. 

4. Kryterium rozwojowe, uwzgledniające podstawowe problemy polityki ekonomicznej 

jest także istotnym uzasadnieniem do wyznaczenia obszaru dzielnicy pomocniczej 

Łagiewniki-Borek Fałęcki. Dzięki jego przyjęciu można przygotować, z zachowaniem 

podmiotowości mieszkańców tzn. traktując ich jako partnera ( tu konieczne jest 

wykorzystanie różnych form konsultacji społecznych), perspektywiczny  plan 

powiększenia i modernizacji zasobów dzielnicy w zakresie rozbudowy podstawowej 

infrastruktury, budownictwa mieszkaniowego, ochrony środowiska, poprawy dostępu 

do profilaktyki i ochrony zdrowia, dostępu do edukacji i kultury a zatem poprawy 

poziomu życia mieszkańców. Istotnym aspektem, szczególnie w dobie deficytu postaw 

obywatelskich,  który powinien być uwzględniony w tym miejscu, jest także integracja 

wspólnot mieszkających na obszarze naszej dzielnicy. Obecnie skupionych na czterech 

obszarach, a po przyjęciu propozycji korekty granic Dzielnicy X, na siedmiu obszarach,  

wydzielonych topograficznie ( są też inne kryteria tego podziału). Na koniec należy 



zaznaczyć, że wnioskowana korekta granic jest uzasadniona także ze względu na 

konieczność powiększenia obszaru dzielnicy i zwiększenie liczby mieszkańców, co 

pozwoli na zachowanie zrównoważonego rozwoju oraz poprawnych proporcji między 

sąsiadującymi ze sobą dzielnicami. Obecnie największą liczbę mieszkańców mają 

Dzielnica VIII – 59.395, Dzielnica X – 25.608, Dzielnica XII – 34.045, podczas gdy 

Dzielnica IX tylko 14.859. Podobne dysproporcje występują w zakresie obszaru 

dzielnic: Dzielnica VII – 4618,87 ha, Dzielnica X – 2560,40 ha, Dzielnica XII – 

2566,71 ha, gdy Dzielnica IX tylko – 541,51 ha. 

 


