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Dz-09.0021.60.2018 

 

Uchwała Nr LX/ 396 /2018  

Rady Dzielnicy IX  

Łagiewniki – Borek Fałęcki  

z dnia 02.10.2018r.  

 
w sprawie: podjęcia działań, w sprawie wykupu terenu zielonego. 

 

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 z 

późn. zm.) Rada Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki  uchwala, co następuje: 

 

§1 

Wnioskuje się o podjęcie działań związanych z wykupem terenu zielonego 

położonego na prawobrzeżnym terenie nad rzeką Wilgą, na odcinku od ciągu pieszego Do 

Wilgi do granicy działki gminnej nr 287/12 obr.32  j.ew. Podgórze. 

 

 

 

§2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 
Przewodniczący  

Rady i Zarządu Dzielnicy IX  

Łagiewniki – Borek Fałęcki 

 

Jan S. Pietras 

Uzasadnienie: 

1. Prawobrzeżny teren nad rzeką Wilgą na odcinku istniejącego, ogrodzonego osiedla     

ul. Do Wilgi nr 20, 22, 24 jest oznaczony tablicami informacyjnymi jako teren prywatny. 

Na tym terenie są zbudowane dwie utwardzone ścieżki: dla pieszych z kostki betonowej 

i asfaltowa dla rowerów. Ciągi położone są na obszarze tarasu rzeki, pomiędzy skarpą 

rzeki,  a ogrodzeniem z siatki nieruchomości budynkowych. Z terenu tego, ścieżek 

oprócz mieszkańców wspólnoty korzystają także mieszkańcy pobliskiego Osiedla 

Cegielniane. Teren ten stanowi naturalne przedłużenie ciągów, które będą realizowane 

nad rzeka Wilga m.in. w ramach Parku Rzecznego Wilgi, na prawobrzeżnym brzegu 

rzeki Wilgi na odcinku od ul. Rydlówka do ul. Ruczaj/Do Wilgi.  

2. Obecnie mieszkańcy korzystają z tego terenu pomimo tego, że stanowi on prywatną 

własność, ale w przeszłości, były podejmowane już próby zagrodzenia i zabronienia 

przejścia przez ten teren. Mieszkańcy na co dzień wykorzystują ten teren w celach 

wypoczynkowo-rekreacyjnych, na spacery z psami, jak też aby dojść  do mostku na rzece 

Wildze,  na wysokości  ul. Tokarskiej. Jest to też teren dojścia od strony rzeki Wilgi do 

budowanego od lat ze środków Dzielnicy IX Ogródka jordanowskiego.  

3. Zarząd Wspólnoty zarządzającej tym terenem – budynkami nr 20, 22 i 24  w ostatnim 

czasie wyraził wolę  sprzedaży tego terenu.  


