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RADY DZIELNICY III PRĄDNIK CZERWONY
z dnia 4 listopada 2011 r.
w sprawie: wniosku do Rady Miasta Krakowa o dokonanie korekty granic Dzielnicy III Prądnik
Czerwony i Dzielnicy XIV Czyżyny.
Na podstawie § 4 pkt.4 lit. l Statutu Dzielnicy III Prądnik Czerwony stanowiącego załącznik nr 3 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 6.11. 2002 r. Nr 243, poz. 3278 z późn.zm..) Rada
Dzielnicy III Prądnik Czerwony uchwala, co następuje:

§1. W związku z przystąpieniem do prac nad nowelizacją statutów Dzielnic Miasta Krakowa wnioskuje się
do Rady Miasta Krakowa o dokonanie korekty granic Dzielnic III i XIV polegającej na włączeniu
zabudowy mieszkalnej położonej przy ul. Cieślewskiego i ul. Akacjowej 10 i 12 do obszaru Dzielnicy III
Prądnik Czerwony.
Zgodnie z niniejszym wnioskiem granice Dzielnicy III i XIV na przedmiotowym odcinku biegłby od ul.
gen. Bora Komorowskiego do ul. Cieślewskiego granicą działek będących w zarządzie Muzeum Lotnictwa
Polskiego.
§2. Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały.
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE:
Uchwała stanowi odpowiedź na Uchwałę nr 1/2011 Komisji ds. Reformy Ustroju Samorządowego,
Współpracy i Dialogu Społecznego Rady Miasta Krakowa w sprawie przedstawienia propozycji
zmian dotychczasowych granic Dzielnic Miasta Krakowa.
W roku 2008 z petycją o dokonanie korekty granic jednostek pomocniczych wystąpili do Rad Dzielnic
III i XIV mieszkańcy posesji przy ul. Cieślewskiego i Akacjowej. Jak podnoszą wnioskodawcy, ich
centrum życiowe silniej związane jest z Dzielnicą III, niż z Dzielnicą XIV. Korzystają oni także
z placówek oświatowych i instytucji kultury położonych na terenie Dzielnicy III. Przy obecnym
podziale administracyjnym Krakowa mieszkańcy w/w rejonu skarżą się m.in. na kłopotliwą
lokalizację komisji wyborczej położonej ok. 1 km od miejsca ich zamieszkania.
Zarządy Dzielnic III i XIV, chcąc poprzedzić wystosowanie wniosków o korektę granic wstępnymi
konsultacjami społecznymi zorganizowały otwarte spotkanie, na które zaproszono mieszkańców ulic
Cieślewskiego i Akacjowej 10 i 12. Mieszkańcy, którzy przybyli na spotkanie jednogłośnie ponowili
wniosek o korektę granic.
Wobec powyższego uznając przedmiotowy wniosek mieszkańców za zasadny rady dzielnic Dzielnicy
III i XIV podjęły jednogłośne uchwały wnioskując do Prezydenta i Rady Miasta Krakowa o dokonanie
przedmiotowej korekty granic. Niestety wniosek ten do tej pory nie doczekał się realizacji.

