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Czy ulica Lipińskiego zostanie odłączona od naszej
dzielnicy? Nasi radni są przeciw, ich zdaniem granice
powinny przebiegać tak jak obecnie (czyli naturalnie) na
rzece Wildze!
KROPKA (artykuł - wydanie wrzesień 2017r.)
Otwarte spotkanie dla mieszkańców Dzielnicy VIII Dębniki odbędą się 28 września br. o
godz. 17.00 w siedzibie Rady Dzielnicy VIII Dębniki przy ul. Praskiej 52.
Urząd Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców dzielnic: VIII Dębniki, IX Łagiewniki-Borek
Fałęcki oraz X Swoszowice do udziału w otwartych spotkaniach w celu wyrażenia opinii
dotyczących zasadności i prawidłowości przebiegu granic dzielnicy.

Podjęcie przez Rady Dzielnic VIII Dębniki, IX Łagiewniki-Borek Fałęcki oraz X Swoszowice
uchwał w sprawie zmian granic określonych w załącznikach do statutów ww. dzielnic oraz
wnioski poparte podpisami mieszkańców w tych kwestiach wymagają podjęcia prac nad
opracowaniem ekspertyzy naukowej dotyczącej oceny przebiegu ustalonych granic jednostek
pomocniczych miasta Krakowa. Jednym z istotnych elementów opracowania będą wnioski ze
spotkań przeprowadzonych z mieszkańcami. Wnioski ze spotkań wraz z wynikami innych
badań oraz analiz pozwolą ekspertom zewnętrznym na dokonanie całościowej oceny przebiegu
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ustalonych granic jednostek pomocniczych.
Przypomnijmy, że kwestia granic dzielnic powróciła w ubiegłym roku (informowaliśmy o tym w
listopadowym i grudniowym numerze naszej gazety). Rada najmniejszej krakowskiej Dzielnicy
IX Łagiewniki-Borek Fałęcki podjęła uchwały, w których wnioskowała do prezydenta Miasta
Krakowa, o rozpoczęcie procedury korekty granic dzielnic, które zakładałyby przyłączenie do
Dzielnicy IX terenów dzielnic sąsiednich.
Najbardziej zapalnym tematem była propozycja przejęcia części obszaru Dzielnicy X, w tym
osiedla Kliny, a sprawa przybrała rozmiar otwartego konfliktu. W jego cieniu pozostała kwestia
istotna dla mieszkańców Dzielnicy VIII Dębniki. 16 sierpnia br. Rada Dzielnicy IX
Łagiewniki-Borek Fałęcki przyjęła uchwałę, w której jednym z punktów było przesunięcie
granicy Dzielnic VIII i IX z naturalnej, na rzece Wildze, na nieistniejącą ulicę 8 Pułku Ułanów, co
w praktyce oznaczałoby m.in. ponowny podział ulicy Lipińskiego.
Rada Dzielnicy VIII Dębniki dezaprobatę wobec korekty granic wyraziła podczas sesji 16
listopada 2016 r. podejmując uchwałę, w której wnioskowała do prezydenta Miasta Krakowa o
pozostawienie granic pomiędzy Dzielnicą VIII, a Dzielnicą IX Łagiewniki-Borek Fałęcki w
obecnie obowiązującym kształcie.
- Korygowanie granic w tym samym rejonie po dwóch latach od poprzednich zmian nie byłoby
zasadne, a mieszkańcy mogliby odczuć brak stabilizacji. Obecna, naturalna granica na rzece
Wildze jest czytelna dla wszystkich. Pozostali radni, obecni na listopadowej sesji, byli w tej
kwestii zgodni, gdyż uchwała przyjęta została w zasadzie jednogłośnie, bez głosów sprzeciwu,
jedynie przy dwóch wstrzymujących się – mówiła po listopadowej sesji Renata Piętka, radna
Dzielnicy VIII z okręgu obejmującego m.in. ulicę Lipińskiego i Strąkową.
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