
Uchwała Nr VII / 61  /2007
Rady Dzielnicy IX
Łagiewniki – Borek Fałęcki
z dnia 27.03. 2007 r.

w sprawie : przejęcie przez Gminę Kraków ciągu pieszego tj. części działek nr nr 287, 306, 275, 
318/1 obr 44 Podgórze, łączącego ulicę Fredry z ulicą Kołodziejską w Krakowie.

Na podstawie § 4 ust.4 lit.l  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 przejęcie przez Gminę Kraków ciągu pieszego tj. części działek nr nr 287, 306, 
275, 318/1 obr 44 Podgórze, łączącego ulicę Fredry z ulicą Kołodziejską w Krakowie, stanowiący 
dojście dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 56 i młodzieży do Gimnazjum Nr 17 przy ulicy Fredry - 
zgodnie z załącznikiem graficznym.

Ciąg pieszy wykorzystywany jest od ponad stu lat jako komunikacja piesza przez okolicznych 
mieszkańców i dzieci uczęszczające do tej szkoły. 

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:
Przejście  piesze  łączące  ul.  Fredry  z  ul.  Kołodziejską  istnieje  ponad  sto  lat.  Pierwotnie  była  to 
nieutwardzona  ścieżka,  którą  podążali  okoliczni  mieszkańcy,  jak  również  mieszkańcy  Woli 
Duchackiej do licznych zakładów pracy w Krakowie. W trakcie budowy Szkoły Podstawowej Nr 56 
przy  ul.  Fredry  w  latach  50-tych  ubiegłego  wieku,  przejście  to  zostało  utwardzone  płytkami 
chodnikowymi  i  remontowane  ze  środków   Rady  Dzielnicy  IX  w  latach  90.  Przejście  to  jest 
intensywnie  uczęszczane  przez  okolicznych  mieszkańców,  przez  mieszkańców  Woli  Duchackiej, 
przez młodzież i dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 56 i Gimnazjum Nr 17 przy ul. Fredry, jak również 
przez pielgrzymów zdążających do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Przejście to przede wszystkim 
poprawia  bezpieczeństwo dojścia  dzieci  i  młodzieży do szkół.  Można więc  stwierdzić,  że  jest  to 
przejście bardzo potrzebne, historycznie uzasadnione i niezbędne dla mieszkańców Łagiewnik. 


