
DRUK NR 278 

PROJEKT KOMISJI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA 

OPINIA ZARZĄDU …………….. 

 

 

 

UCHWAŁA Nr  

 
 

 

w sprawie koncepcji budowy Trasy Balickiej 
 

 

 

Na podstawie § 3 pkt 4 lit. c oraz § 3 pkt 3 lit. g 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.), oraz na wniosek Wydziału Gospodarki 

Komunalnej UMK znak sprawy: GK-07.7241.3.25.2021 z dnia 07.09.2021 r., Rada Dzielnicy VI 

Bronowice uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

W oparciu o przedstawioną dokumentację opiniuje się negatywnie „Wielowariantową  

i wielobranżową koncepcję Trasy Balickiej”. Mieszkańcy, podczas spotkania, wyrazili 

jednoznaczną opinię, że żadna z przedstawionych koncepcji nie spełnia ich oczekiwań. Trasa 

Balicka spowoduje bezpowrotną utratę wysokich walorów przyrodniczych terenów przez 

które będzie przebiegała (należy zwrócić uwagę na zatrważającą ilość niemal 8 tysięcy drzew 

przeznaczonych do wycinki). Koncepcja nie wyjaśnia wystarczająco relacji przyczynowo 

skutkowej jej powstania (wskazanie powodów determinujących jej powstanie i konsekwencji 

jej realizacji dla mieszkańców i przyrody). Mieszkańcy wskazali na brak naukowych 

wyliczeń przedstawiających ważne następstwa środowiskowe realizacji Trasy Balickiej  

(w dokumentacji znajduje się tylko inwentaryzacja zieleni natomiast brak jest m.in. obliczeń 

hydrologicznych określających jak realizacja inwestycji zmieni stosunki wodne). Mieszkańcy 

wyrazili obawę o podtopienia. Trasa Balicka nie spełnia oczekiwań inwestycji miastotwórczej 

a jeszcze bardziej oddziela od siebie Dzielnice VI i VII utrudniając komunikację między nimi 

(brak połączeń pieszych/rekreacyjnych na osi północ – południe które pomogłyby łączyć 

dzielnice). Trasa ta jest postrzegana jako dodatkowy kanał komunikacyjny powodujący 

zwiększenie natężenia ruchu, przez który dodatkowe potoki pojazdów zostaną wprowadzone 

w istniejący, już niedrożny, układ drogowy (np. skrzyżowania ulic Zakliki/Balicka lub Na 

Błonie/Zarzecze). Obecnie mieszkańcy nie dopuszczają możliwości realizacji tak wysokiej 

klasy drogi jak w przedstawionej koncepcji Trasy Balickiej. 

 



§ 2 

Mając na uwadze daleko idące konsekwencje realizacji koncepcji Trasy Balickiej Rada 

Dzielnicy VI Bronowice wnioskuje o dalsze szerokie konsultacje społeczne z udziałem 

mieszkańców i projektantów, celem wyjaśnienia obaw i wątpliwości towarzyszących jej 

powstaniu. Ewentualny wariant jej przebiegu powinien zostać wybrany po konsultacjach - 

przez mieszkańców a Rada Dzielnicy VI dopiero wtedy będzie mogła wydać opinię zgodną z 

ich wolą. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Uzasadnienie:  

Uchwałę przyjmuje się na wniosek mieszkańców. 

 

 

 

 

 

 

 
 


