
Druk nr…..                   Projekt 

Radnego Miasta Krakowa 

 

 

Uchwała Nr …………/……….. /2014 

RADY DZIELNICY III PRĄDNIK CZERWONY 

z dnia .................. 2014 r. 

 

 

w sprawie: wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o regulację stanów prawnych dróg 

znajdujących się na terenie osiedla Wiśniowa wskazanych na podstawie ustaleń 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru „Wileńska” jako drogi 

publiczne klasy dojazdowej. 
 

Na podstawie § 4 ust. 4 pkt. h oraz pkt. l Statutu Dzielnicy III Prądnik Czerwony stanowiącego 

załącznik nr 3 do uchwały Nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 1996r. w 

sprawie organizacji i zakresu działania dzielnic (tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa 

Małopolskiego z dnia 6.11. 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 III 

Prądnik Czerwony uchwala, co następuje: 

 

§1 

1. Wnioskuje się do Prezydenta Miasta Krakowa, Wydziału Skarbu Miasta, Wydziału Geodezji 

Urzędu Miasta Krakowa oraz Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie  

o podjęcie zdecydowanych działań skutkujących regulacją stanów prawnych dróg zgodnie  

z postanowieniami § 2 niniejszej uchwały. 

2. Wnioskuje się do Prezydenta Miasta Krakowa, Wydziału Skarbu Miasta Urzędu Miasta 

Krakowa o dokonanie możliwie szybkich wykupów gruntów stanowiących pasy drogowe 

dróg wskazanych w § 2 niniejszej uchwały. 

 

§2 

Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru „Wileńska” 

drogami publicznymi klasy dojazdowej, które posiadają nieuregulowany stan prawny, bądź nie 

stanowią własności Gminy Miejskiej Kraków są: 

1. ul. gen. Ignacego Prądzyńskiego oznaczona w planie jako KDD.2 działki nr: 1121, 

1120, 1099 Obr. 23 Śródmieście, 

2. ul. Sadowa oznaczona w planie jako KDD 3 działka nr: 1008 Obr. 23 Śródmieście. 
 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

UZASADNIENIE: 

 

Uchwałę podejmuje się w odpowiedzi na liczne wnioski mieszkańców w zakresie regulacji stanów 

prawnych dróg znajdujących się na terenie osiedla Wiśniowa. 

 

Rozstrzygnięcia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „Wileńska” nakreśliły 

podstawowy układ obsługi komunikacyjnej osiedla Wiśniowa, zdaniem Rady Dzielnicy III należy dążyć 

do szybkiej realizacji zawartych w przedmiotowym planie ustaleń w sferze związanej z obsługą 

komunikacyjną. Do jej prawidłowego zapewnienia należy dokonać w pierwszej kolejności niezbędnych 

wykupów i regulacji stanów gruntów wskazanych w MPZP jako obszary dróg publicznych. 


