
    Uchwała Nr V / 44  /2007
                                                Rady Dzielnicy IX
                                                Łagiewniki-Borek Fałęcki
                                                z dnia 27.02.2007 r.

w sprawie : przeznaczenia obszaru wzdłuż rzeki Wilga od ul. Brożka w kierunku 
południowym w planie zagospodarownia przestrzennego 
osiedla Ruczaj – Zaborze jako tereny zielone.  

Na podstawie § 4 pkt 4 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

Wnosi  się  o  przeznaczenie  obszaru wzdłuż rzeki  Wilga od ul.  Brożka w kierunku 
południowym  tak,  aby  zgodnie  z  wytycznymi  Studium  Uwarunkowań  i  Kierunków 
Zagospodarowania  Przestrzennego  Miasta  Krakowa  teren  ten  stanowił  korytarz 
przewietrzania Miasta oraz „Park Rzeczny Wilga”. 

Studium  Uwarunkowań  i  Kierunków  Zagospodarowania  Przestrzennego  Miasta 
Krakowa nie dopuszczało na tym terenie żadnej zabudowy.

 

    §2

             Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z nieobowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego z 1994 roku tereny te 
zawsze były przeznaczone jako obszar zieleni parkowej. Zgodnie z tym planem w osiedlu 
Cegielniana  były  przewidziane  tereny  sportowe  i  szkoła,  które  to  obiekty  nie  zostały 
zrealizowane. Całe osiedle Cegielniana wymaga pewnej rewitalizacji  czyli  zabezpieczenia 
terenów dla rekreacji, dla sportu dla młodzieży oraz pewnej przestrzeni publicznej dla osób 
starszych. Po unieważnieniu planów zagospodarowania przestrzennego powstało w 2003 roku 
przyjęte  Uchwałą  Rady  Miasta  Krakowa,   Studium  Uwarunkowań  i  Kierunków 
Zagospodarowania  Przestrzennego  Miasta  Krakowa,  w  którym  to  studium tereny  wzdłuż 
Rzeki  Wilgi  przeznaczone  zostały  na  zieleń  i  wpisane  jako  park  rzeczny  Wilga. 
Równocześnie podkreślenia wymaga fakt, że tereny przeznaczone na zieleń sportową w tym 
obszarze obecnie już są stracone i zabudowywane budownictwem wielorodzinnym. Studium 
Uwarunkowań i  Kierunków Zagospodarowania  Przestrzennego  Miasta  Krakowa nie 
dopuszczało  na  tym  terenie  żadnej  zabudowy,  gdyż  teren  ten  stanowi  ważny  ciąg 
przewietrzania miasta.


