
 
 

Dz-09.0021.33.2017 

 

Uchwała Nr XXXIII/ 228 /2017  

Rady Dzielnicy IX  

Łagiewniki – Borek Fałęcki  

z dnia 13.01.2017r. 
 

w sprawie: korekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Liban”. 

Na podstawie § 3 pkt 3 lit k oraz § 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  (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2014 r. poz. 1845)   Rada Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek 

Fałęcki  uchwala, co następuje: 

 

 

§1 

Wnioskuje się ponownie (powtórzenie uchwały Nr II/ 5 /2014 Rady Dzielnicy IX 

Łagiewniki-Borek Fałęcki z dnia 22.12.2014r. )  do Miejskiego Biura Planowania Przestrzennego 

UM Krakowa o dokonanie korekty mpzp „Liban”: 

1. Wnioskuje się o dokonanie punktowej korekty mpzp „Liban” w obszarze ZP.5 (zieleń 

urządzona) w zakresie wskaźników powierzchni biologicznie czynnej a w szczególności 

interpretacji, w jaki sposób należy traktować powierzchnię zajętą przez parkingi pokryte 

ażurowymi kształtkami betonowymi. 

2. Wnioskuje się o dokonanie punktowej korekty mpzp „Liban” a w szczególności 

o wprowadzenie takich zapisów  w obszarze ZP.5 ( zieleń urządzona), przyległym do 

MN/U1, na którym obecnie projektuje się budynek samorządowego przedszkola, aby na 

terenie ZP.5 urządzić plac zabaw dla dzieci przedszkolnych o powierzchni ok.250m2 lub 

ok. 400 m2 z nawierzchnią poliuretanową, nie będącą powierzchnią biologicznie czynną. 

 
 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
Przewodniczący  

Rady i Zarządu Dzielnicy IX  

Łagiewniki – Borek Fałęcki 

 

Jan S. Pietras 

 

 

 

 

Uzasadnienie: 

1 a. Rada Dzielnicy IX wnioskuje, aby na terenie ZP.5 ( oznaczenie w mpzp „Liban” )–zieleni 

urządzonej – zostały zlokalizowane miejsca parkingowe ( 20 miejsc postojowych) wybudowane w 

systemie parkingów zielonych, obsługujące samorządowe przedszkole – obecnie w budowie – na 

przyległym terenie MN/U1 ( oznaczenie w mpzp „Liban”). 

1 b. Budowa miejsc parkingowych  ZP.5 ( oznaczenie w mpzp „Liban”) jest uzasadnione 

względami bezpieczeństwa w ruchu drogowym w rejonie skrzyżowania ulic J.U. Niemcewicza- 

Kościuszkowców. 



1 c. Przewidywane w roku 2017 zwiększenie ilości użytkowników ruchu drogowego w ww. 

obszarze, wynikające z działalności samorządowego przedszkola ( obecnie inwestycja w 

realizacji), w sposób znaczący wpłynie na obciążenie komunikacji w rejonie ulic J.U. 

Niemcewicza, Kościuszkowców oraz ulic sąsiadujących z wymienionymi, na których 

opiekunowie dzieci korzystających z przedszkola będą szukali miejsc postojowych. 

W związku z powyższym budowa miejsc postojowych  na terenie ZP.5 ( oznaczenie w mpzp 

„Liban”), do wykorzystania przez użytkowników samorządowego przedszkola, wymaga pilnej 

realizacji, poprzedzonej korektą punktową mpzp „Liban”. 

2. Rada Dzielnicy IX wnioskuje, aby na terenie ZP.5 – zieleni urządzonej – urządzić plac zabaw 

dla dzieci przedszkolnych o powierzchni ok. 250m2 lub 400m2 wg wytycznych Ministerstwa 

Edukacji w ramach Programu Radosna Szkoła. 

3. Rada Dzielnicy IX występuje ponownie z przedmiotowymi wnioskami mając w perspektywie 

czasowej na uwadze bezpieczeństwo ruchu drogowego w rejonie realizowanej inwestycji ( punkty 

1 a- 1 c) oraz funkcjonalne zagospodarowanie terenu wokół budynku przedszkola ( punkt 2). 

 


