
  Uchwała  Nr  VI/ 53 /2007
                                              Rady  Dzielnicy  IX
                                              Miasta  Krakowa
                                              z  dnia 06.03.2007 r. 

w sprawie :  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania

           przestrzennego obszaru Borku Fałęckiego po zachodniej stronie 

         ul. Zakopiańskiej.

Na podstawie §4  pkt4  lit.g  Statutu Dzielnicy IX stanowiącego załącznik do uchwały  
nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 1996 r.  w sprawie organizacji  
i zakresu działania dzielnic (tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego  
z dnia 6 listopada 2002 r.  Nr 243 poz.  3278, zm.: uchwała Nr CV/1060/06 Rady Miasta  
Krakowa  z  dnia  29  marca  2006  r.  oraz  Nr  CX/1107/06  z  dnia  24  maja  2006  r.)  Rada  
Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki uchwala, co następuje :

                                                             §1

1. Wnosi się o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru Borek Fałęcki po zachodniej stronie ul. Zakopiańskiej, tak aby 
granice planu przebiegały w następujący sposób:

- od ul. Zawiłej do ul. Zdunów wzdłuż granicy planu dla obszaru Kobierzyn-Zalesie
  i planu dla obszaru Ruczaj-Zaborze,
- dalej ulicami Zdunów, Rynek Fałęcki, Montwiłła-Mireckiego, Zbrojarzy do ulicy 
   Zakopiańskiej,
- następnie ulicą Zakopiańską, ul. Orzechową, ul. Sielską do ul. Zawiłej   i ul. Zawiłą 
  do granicy planu  obszaru Kobierzyn-Zalesie.

         2.  Załącznik stanowi integralną część uchwały.

  §2

         Uchwała wchodzi w  życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:
Aktem miejscowego prawa są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego realizujące 
politykę  przestrzenną  zawartą  w  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania 
przestrzennego. Przystąpienie do sporządzenia planu o charakterze ochronnym dla obszaru 
terenów zielonych m.in. park Solvay, „lasek Borkowski”  pomiędzy ulicami Zawiłą, Skośną, 
Nowoobozową Kobierzyńską,  Zakopiańską jest zasadne i zgodne ze wskazaniami Studium 
Uwarunkowań  i  Kierunków  Zagospodarowania  Przestrzennego  Miasta   Krakowa. 
Wnioskowany  plan  ma  być  planem  ochronnym  dla  terenów  zielonych  oraz  terenów 
rekreacyjno  sportowych  w  Borku  Fałęckim.  Obecnie  trwają  usilne  próby  ekspansywnej 
zabudowy w/w terenów i dlatego niezbędnie konieczne jest wprowadzenie takich regulacji 
prawnych, które pozwolą na zachowanie tego miejsca jako tereny zielone oraz rekreacyjne 
zgodnie z w/w studium. 



Jedyną ochroną tych terenów przed zabudową jest wykonanie planu miejscowego. 
Kilkadziesiąt  lat  wcześniej  w  latach  50-tych  miasto  ustaliło  bardzo  dobry  plan 
zagospodarowania dla terenów Borku Fałęckiego przewidujący budowę osiedla przy ulicy 
Żywieckiej.  Zgodnie  z  tym  zaprojektowano  i  wykonano  pełną  infrastrukturę  drogową 
i  kanalizacyjną wystarczającą i  dostosowaną dla tej  inwestycji.  Równocześnie  w ostatnim 
planie zagospodarowania,  który obecnie stracił  ważność tereny te były przeznaczone jako 
zieleń parkowa i rekreacyjna. 
Działki  te  stanowią  obecnie  tereny  zielone,  które  przez  wiele  dziesiątków  lat  były 
utrzymywane  przez Gminę Kraków, stanowiły tereny rekreacyjne  z basenem i zapleczem , 
dla  mieszkańców  miasta  Krakowa.  Zarówno  basen  jak  i  obiekty  towarzyszące  zostały 
wybudowane ze środków publicznych. 
Na  terenie  Borku  Fałęckiego  oprócz  kilkudziesięciu  hektarów  lasu  miejskiego  jest 
kilkadziesiąt hektarów lasu prywatnego. Istnieje takie niebezpieczeństwo, że  jeżeli nie będzie 
miejscowego planu zagospodarowania dla tego obszaru, to zapewne za kilka lat las prywatny 
będzie w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania, a w rzeczywistości będzie 
dzika nieuporządkowana zabudowa. 
W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się park Solvay , który staraniem Rady Dzielnicy IX 
został zagospodarowany i obecnie jest utrzymywany ze środków publicznych. 
Wagę  problemu  dostrzegła  Komisja  Planowania  Przestrzennego  i  Ochrony  Środowiska 
Miasta Krakowa w przyjętym na posiedzeniu w dniu 21-11-2005 r.  Wniosku Nr 41/2005 
dotyczącym zmian w wykonaniu planów miejscowych zapisano wykonanie planu dla Borku 
Fałęckiego.
Cały obszar pomiędzy ulicami Zawiłą, Skośną, Kobierzyńską, Zakopiańską został w ostatnim 
czasie zabudowany osiedlami mieszkalnymi. 

Niezbędne  jest,  aby  teren  Borku  Fałęckiego  w  dalszym  ciągu  pozostał  jako  teren 
zieleni parkowej o charakterze rekreacyjnym i sportowym.


