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Uchwała Nr XLIX / 330 /2018  

Rady Dzielnicy IX  

Łagiewniki – Borek Fałęcki  

z dnia 20.02.2018r.  

 

w sprawie: zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa” 

 

Na podstawie § 3 pkt 4 lit. a oraz § 3 pkt 3 lit. f 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  w odpowiedzi na pismo Biura Planowania Przestrzennego 

Urzędu Miasta Krakowa Nr BP-02.6721.329.1442.2018.PKR z dnia 31 stycznia 2018r. uchwala, 

co następuje: 

§1 

 

Opiniuje się negatywnie część projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa” leżącą w granicach 

Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki z powodu nieuwzględnienia wniosków Rady Dzielnicy 

IX ujętych w Uchwale Nr XXXIII/229/2017 z dnia 13.01.2017.  

 

§ 2 

Wnioskuje się o zmianę granicy południowej obszaru nr 85, poprzez włączenie do obszaru 

całości działki nr 289/4 obr. 32 Podgórze.  

Załącznik graficzny nr 1 stanowi integralną część uchwały. 

 

§3 

 

Wnioskuje się o zmianę granicy obszaru nr 86, poprzez włączenie do obszaru całości 

działek nr 354/35 oraz 356 obr. 46 Podgórze.  

Załącznik graficzny nr 2 stanowi integralną część uchwały. 

 

§4 

 

Wnioskuje się o zmianę granicy północnej obszaru nr 88, poprzez włączenie do obszaru 

całości działki nr 633/7 obr. 33 Podgórze.  

Załącznik graficzny nr 3 stanowi integralną część uchwały. 

 

§5 

 

Wnioskuje się o zmianę granicy południowej obszaru nr 89, poprzez włączenie do obszaru 

całości działki nr 353/33 obr. 46 Podgórze.  

Załącznik graficzny nr 4 stanowi integralną część uchwały. 

 

§6 

 

Wnioskuje się o zmianę granicy północno-wschodniej obszaru nr 90, poprzez włączenie do 

obszaru całości działek nr 376/7, 368/12, 368/9, 368/8, 368/7, 371/8, 371/11 obr. 46 Podgórze.  

Załącznik graficzny nr 5 stanowi integralną część uchwały. 

 

 



 

§7 

 

Wnioskuje się o zmianę granicy obszaru nr 91, poprzez włączenie do obszaru całości 

działki nr 106/1 obr. 43 Podgórze.  

Załącznik graficzny nr 6 stanowi integralną część uchwały. 

 

§8 

 

Wnioskuje się o zmianę granicy południowej obszaru nr 96, poprzez włączenie do obszaru 

całości działki nr 149 obr. 44 Podgórze.  

Załącznik graficzny nr 7 stanowi integralną część uchwały. 

 

§9 

 

Wnioskuje się o zmianę granicy północnej obszaru nr 105, poprzez włączenie do obszaru 

całości działek nr 6/2, 18/24, 18/25, 18/1 obr. 66 Podgórze oraz fragmentu działki nr 58 obr. 66 

Podgórze do granicy z mpzp Białe Morza. 

Załącznik graficzny nr 8 stanowi integralną część uchwały. 

 

§10 

 

Wnioskuje się o zmianę granicy północno-wschodniej obszaru nr 107, poprzez włączenie 

do obszaru całości lub fragmentów działek nr 18/16, 18/2, 18/9, 18/15, 23/17, 23/18, 24, 31/7,  

38/2, 38/3, 34/1,  obr. 66 Podgórze.  

Załącznik graficzny nr 9 stanowi integralną część uchwały. 

 

§ 11 

 Wnioskuje się o utworzenie nowego obszaru, obejmującego działki: 82/61, 82/30, 235/35, 

82/11, 82/24, 235/23, 82/58, 82/55, 82/63, 235/24, 82/60, 82/54, 82//57, 82/52 obręb 47 jednostka 

ewidencyjna Podgórze.  

 

§ 12 

 Rada Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki opiniuje pozytywnie przystąpienie do 

sporządzenia mpzp „Dla wybranych terenów przyrodniczych miasta Krakowa”.  

 

§ 13 

         Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 
Przewodniczący  

Rady i Zarządu Dzielnicy IX  

Łagiewniki – Borek Fałęcki 

 

Jan S. Pietras 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie: 

Uchwałę podjęto zgodnie z kompetencjami statutowymi Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek 

Fałęcki. Drobne korekty mają na celu nieznaczne zwiększenie obszarów zaproponowanych w 

mpzp „Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa”. 


