
Dz-09.0021.2.2019

Uchwała Nr II/ 2 /2019 
Rady Dzielnicy IX 
Łagiewniki – Borek Fałęcki 
z dnia 14.01.2019r.

w sprawie: ustanowienia prawa trwałego zarządu na rzecz Zarządu Zieleni Miejskiej
w Krakowie.

Na podstawie § 3 pkt 4 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  (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2014 r. poz. 1845 z późn. zm. ) w odpowiedzi na
pismo GS-02.6844.3.30.2017.JP z dnia 27.11.2018r. Rada Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek
Fałęcki  uchwala, co następuje:

§1

Opiniuje  się  pozytywnie  ustanowienie  prawa  trwałego  zarządu  na  rzecz  Zarządu
Zieleni  Miejskiej  w  Krakowie  na  stanowiących  własność  Gminy  nieruchomościach
oznaczonych jako działki ewidencyjne, których wykaz zamieszczono w załączniku nr 1, a
powierzchnie zakreślono w załączniku graficznym nr 2.
Załączniki: Nr 1 i Nr 2 stanowią integralną część uchwały.
 

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący 
Rady i Zarządu Dzielnicy IX 
Łagiewniki – Borek Fałęcki

Bogusław Gołas

Uzasadnienie:
1. Przejęcie prawa stałego zarządu na rzecz Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie na

stanowiących  własność  Gminy  Kraków   nieruchomościach  zlokalizowanych  w
Łagiewnikach, oznaczonych jako działki ewidencyjne, których wykaz zamieszczono
w załączniku nr 1, a powierzchnie zakreślono w załączniku graficznym nr 2,  będzie
uwieńczeniem efektu wieloletnich starań mieszkańców Łagiewnik i Rady Dzielnicy
IX  Łagiewniki  –  Borek  Fałęcki,  na  rzecz  zagwarantowania  mieszkańcom   terenu



zielonego, z przeznaczeniem na Park Łagiewnicki.
2. Na terenie tym znajduje się już ogródek jordanowski oraz zespół boisk.
3. Teren jest też objęty dwoma zadaniami z Budżetu Obywatelskiego 2018 roku:

a) „Park w Łagiewnikach” , który uzyskał w głosowaniu 1141 punktów – zadanie na
kwotę  72 000-zł. 

b) „Magnoliowy zagajnik”, który uzyskał w głosowaniu 499 punktów – zadanie na
kwotę 65 760-zł. 

Łącznie 1640 punktów. Kwota sumaryczna 137 760-zł. Realizacja połączonych zadań
pn. „Park Łagiewnicki” zaplanowana jest na 2019 rok. 

4. Jest to ostatnia możliwość zabezpieczenia dla mieszkańców Dzielnicy  tego terenu,
jako terenu zielonego. Obszar nie jest objęty mpzp, a na terenach sąsiadujących z tym
obszarem   są  realizowane  wielkogabarytowe  inwestycje  mieszkaniowe  w  trybie
decyzji WZ. Obecnie realizowane przez firmy: Fronton i Budimex.

5. Teren  ten  będzie  graniczył  z  obecnie  projektowanym,  niezbędnym  dla  Łagiewnik
układem komunikacyjnym, realizowanym w trybie ZRID: zadanie pn. Budowa drogi
równoległej  do  ul.  Turowicza  z  wyjazdem  w  kierunku  Bonarki,  do  planowanego
Ronda Przyjaźni  Polsko – Węgierskiej   oraz  połączonego  z  ul.  Fredry  łącznicami
poprzecznymi: na wysokości ul. Gen. Roi i na wys. ul. Fredry 4. 
Zadanie zostało ujęte w Budżecie Miasta Krakowa na 2019 rok. 






