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UCHWAŁA Nr XXIII/201/2021 

Rady Dzielnicy VI Bronowice 

z dnia 9 lutego 2021 r. 
 

 

 

w sprawie projektu budowy drogi publicznej wraz z budową skrzyżowania z ul. Tetmajera  

w Krakowie 
 

 

Na podstawie § 3 pkt 4 lit. c uchwały nr XCIX/1500/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. 

w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy VI Bronowice w Krakowie (t. j. Dz. U. Woj. Mał.  

z 2019 r. poz. 5468 ze zm.), Rada Dzielnicy VI Bronowice uchwala, co następuje:  

 

 

 

§ 1 

Rada Dzielnicy VI Bronowice opiniuje negatywnie projekt budowy drogi publicznej (nowej 

ulicy) wraz z budową skrzyżowania z ulicą Tetmajera w Krakowie – obsługa komunikacyjna 

planowanej inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych w zabudowie 

bliźniaczej na działkach nr 90, 91, 92, obr. 40 jedn. ewid. Krowodrza przy ul. Tetmajera  

w Krakowie. 

 

§ 2 

Powyższa opinia jest podyktowana brakiem rozwiązań komunikacyjnych dla ruchu pieszego 

na ul. Tetmajera od skrzyżowania z projektowaną drogą w kierunku ul. Truszkowskiego jak 

również w kierunku skrzyżowania o ruchu okrężnym. Brak projektu chodnika przy  

ul. Tetmajera stanowi realne zagrożenie dla pieszych szczególnie po realizacji 

przedmiotowego projektu.  

Projekt bezwzględnie powinien uwzględniać następujące czynniki: 

− konsekwencje otwarcia realizowanego właśnie Parku Tetmajera zlokalizowanego  

w bezpośrednim sąsiedztwie ul. Tetmajera. Park ten na odcinku od ulicy 

Truszkowskiego, ze względu na wysokie walory przyrodnicze, będzie miał charakter 

leśny - nie będą tam realizowane tradycyjne trakty piesze w formie alei parkowych  

a jedynie powstanie ścieżka leśna;  

− zachowanie wysokich walorów przyrodniczych i rekreacyjnych okolicznych terenów 

generujących wzmożony ruch pieszy i rowerowy szczególnie w dni wolne; 

− wysoką intensywność ruchu samochodowego wynikającego z wprowadzenia na  

ul. Zielony Most ruchu jednokierunkowego co zmusza wszystkich mieszkańców 

Bronowic Małych do powrotu do miejsca zamieszkania przez ulice Armii Krajowej lub 

mjra Łupaszki i Tetmajera; 

− potrzeby i dbałość o bezpieczeństwo zarówno obecnych jak i przyszłych mieszkańców,  

w tym budynków projektowanych i budowanych przez Inwestora. Należy podkreślić, że 

są to budynki jednorodzinne ale realizowane na wysokim poziomie zainwestowania 

terenu a Inwestor planuje dalsze inwestycje (tekst projektu – uzasadnienie rezygnacji  

z projektu nawrotki „ponieważ istnieje duże prawdopodobieństwo kontynuowania 

przebiegu projektowanej drogi w dalszym zakresie w kier. ul. Pasternik”); 



− oczekiwania społeczne - mieszkańcy Bronowic widząc sposób realizacji inwestycji, 

postępującą ekspansywną intensyfikację zabudowy realizowaną przez Inwestora 

oczekiwali, że w ślad za tym zadba również o bezpieczeństwo osób pieszych w tym 

klientów biura. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 

 

 
 

 

                                                                                     Przewodniczący 

         Rady i Zarządu Dzielnicy VI Bronowice 

 

 

                                                                                     Bogdan Smok   


