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Uchwała Nr XL/ 274 /2017  

Rady Dzielnicy IX  

Łagiewniki – Borek Fałęcki  

z dnia 31.07.2017r. 
 

 

 w sprawie: wprowadzenia zmian w organizacji ruchu drogowego na Osiedlu Cegielniane 

w  Krakowie. 
 

Na podstawie § 3 pkt 3 lit. g 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 o wprowadzenia zmian w organizacji ruchu drogowego na Osiedlu 

Cegielniane w  Krakowie : w ul. Cegielnianej i Odrzańskiej. 

1) Ul. Cegielniana:  utrzymanie statusu ulicy głównej od wjazdu z ul. Brożka do ul. 

Odrzańskiej. Odcinek w kierunku ulicy Do Wilgi, byłby podporządkowany.  

2) Ul. Odrzańska od połączenia z ulica Cegielnianą zmienia z dotychczasowego charakteru 

ulicy podporządkowanej na główną.   

3) Wnioskuje się o wprowadzenie znaku STOP przy wjeździe z podporządkowanego odcinka 

ul. Cegielnianej, przy zbiegu  ulic Cegielniana/Odrzańska.  
 

§2 

Wnioskuje się o zmianę statusu ulicy Wałbrzyskiej, przy ul. Cegielnianej jako ulicy 

„ślepej”.  
 

§3  

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 

Przewodniczący  

Rady i Zarządu Dzielnicy IX  

Łagiewniki – Borek Fałęcki 

 

Jan S. Pietras 

 

Uzasadnienie: 
Ad.1. Proponowane zmiany wprowadziłyby na osiedlu jako główne ulice: od wjazdu z ul. Brożka ulicę 

Cegielnianą do ul. Odrzańskiej, dalej ul. Odrzańską i dalej kontynuacja ul. Borsucza do wyjazdu z 

Osiedla w ul. Brożka. Ulice dochodzące do tego układu stanowiłyby ulice poporządkowane. 

 

Ad. 2. Ul. Wałbrzyska jest ulicą bardzo wąską i stanowi praktycznie ciąg pieszy służący przejściu 

mieszkańcom z rejonu bloków przy ulicy Cegielnianej w kierunku marketu handlowego „JINN” 

i  siedziby Spółdzielni Mieszkaniowej „Cegielniana” przy ul. Kołobrzeskiej.  

Nie obserwuje się tu ruchu jakichkolwiek pojazdów.  

Przy odcinku ul. Wałbrzyskiej od ul. Koszalińskiej do ul. Cegielnianej usytuowany jest praktycznie 

tylko podwójny blaszany garaż, do którego można bez kłopotu dojechać od strony ul. Koszalińskiej. 

Seminarium duchowne korzysta z wjazdów od strony ul. Koszalińskiej. 

 

Powyższe rozwiązania podniosły bezpieczeństwo zarówno w ruchu pojazdów jak i mieszkańców pieszych 

Osiedla. 


