


Funkcjonalność dzielnic samorządowych        

w rozwoju miasta na przykładzie Krakowa

Dzielnice samorządowe w strukturze Krakowa



Ryc. 1. Podział Krakowa na dzielnice katastralne – stan 1951 r. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: K. Bromek, Zarys rozwoju historycznego i 

terytorialnego Krakowa, Folia Geographica, Series Geographica – Oeconomica, t. 8, 

PWN, Warszawa – Kraków, 1975, s. 24-32.



Ryc. 2. Podział miasta Krakowa na jednostki katastralne we 2018 r. 

Źródło: opracowanie własne.



Ryc. 3. Podział miasta Krakowa na dzielnice administracyjne funkcjonujące w latach 1954 - 1973

Źródło: opracowanie własne na podstawie J. Purchla, 2017, Dzielnicowe dylematy 

Krakowa 1791 – 1991 [w:] Kraków – Metropolia, t. 2: Dylematy rozwoju, Księgarnia 

Akademicka, Kraków, s. 20 (mapa 6).



Ryc. 4. Podział miasta Krakowa na dzielnice administracyjne funkcjonujące w latach 1973 – 1991

Źródło: opracowanie własne.
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27 marca 1991 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę, w wyniku której utworzono 18 dzielnic

samorządowych, wprowadzonych w następstwie likwidacji 4 dużych dzielnic administracyjnych,

funkcjonujących w latach 1973 – 1991 (ryc. 4).

Dzielnice te wyróżniono w oparciu o kryteria, które miały uwzględniać:

- aktualne obwody spisowe, przy przyjęciu zasady niedzielenia ich, co miało istotne znaczenie dla

celów statystycznych,

- istniejące obwody szkolne, mające istotne znaczenie ze względu na istniejące kontakty społeczne

za pośrednictwem szkół,

- granice ówczesnych komitetów osiedlowych, co było szczególnie istotne na obszarach

peryferyjnych z uwagi na identyfikację społeczną z danych osiedlem wiejskim czy podmiejskim,

do którego te granice nawiązują, a także ze względu na konieczność uwzględnienia barier

przestrzennych (rzeki, linie kolejowe, główne arterie drogowe),

- granice parafii z uwagi na więzi społeczne poprzez przynależność do wspólnoty parafialnej

(istotne zarówno w centralnej części miasta, jak i na jego obszarach peryferyjnych),



- historyczne granice jednostek katastralnych (dawnych gmin), zwłaszcza na obszarach, gdzie nie

zostały one przekreślone wprowadzeniem nowych elementów zapewniających inną jakość

spójności terytoriów lub powstaniem nowych barier (arterie drogowe, linie kolejowe),

- naturalne bariery, w tym cieki wodne i tereny otwarte, oraz istniejące i przewidywane

w planach bariery techniczne.

Ponadto uwzględnione zostały również takie elementy jak:

- wyposażenie danej jednostki w usługi ogólnomiejskie,

- istnienie głównej ulicy lub placu, skupiających handel i usługi połączone z centrum miasta

środkami komunikacji zbiorowej1.

1 Por. J. Purchla, Dzielnicowe dylematy Krakowa 1791 - 1991 [w: ] Kraków – metropolia, t. 2 : 
Dylematy rozwoju, pod red. J. Purchli, Księgarnia akademicka, Kraków 2017, s. 27

Pierwotną koncepcję wypracował ówczesny Wiceprezydent Krakowa – J. Purchla, wyróżniając 

wraz z projektantem J. Sepiołem 17 dzielnic pomocniczych (ryc. 5 i 6). 



Ryc. 5. Koncepcja podziału Krakowa na 17 dzielnic pomocniczych w 1990 r. wg J. Purchli i J. Sepioła

Źródło: opracowanie własne na podstawie J. Purchla, 2016, Jakie dzielnice? Dylematy

narodzin krakowskiego samorządu 1989-1991 [w:] Pamięć i przyszłość, Wrocławski

Rocznik Samorządowy, Nr 1, Wrocław, s.29.



Ryc. 6. Dzielnice samorządowe ustalone przez J. Purchlę i J. Sepioła w 1990 r. na tle podziału miasta Krakowa na     

ówcześnie obowiązujące jednostki urbanistyczne

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Miejscowy plan ogólny zagospodarowania  przestrzennego 

miasta Krakowa. Ustalenia planu, UMK, Biuro Rozwoju Krakowa, Kraków 1988;  Purchla J., Jakie 

dzielnice ? Dylematy narodzin krakowskiego samorządu 1981 - 1991, [w :] Miasto  i  pamięć, 

Wrocławski Rocznik Samorządowy, nr 1,  Wrocław 2016, s. 29.
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Ryc. 7. Ostateczny podział miasta na dzielnice pomocnicze samorządowe w 1991 r.

granice dzielnic 
administracyjnych

granice miasta Krakowa 

Źródło: K. Trafas, Możliwości rozwoju miasta Krakowa w warunkach funkcjonowania 

samorządu lokalnego, Folia Geographica, Serie Geographica-Oeconomica, V. XXV-XXVI, 

1992-1993, Kraków 1993, s. 7. 

Nad przygotowaniem ostatecznej wersji czuwał K. Trafas, od 27 maja 1990 r. dyrektor nowo

utworzonego Wydziału Strategii UMK. Wypracował On (wraz z zespołem) ostateczną wersję

podziału miasta Krakowa na 18 dzielnic samorządowych (ryc. 7).



W latach 1991-2014 doszło do korekt granic, z których najbardziej znacząca miała była w roku 2014. 

Ryc. 8. Podział na dzielnice samorządowe (pomocnicze) miasta Krakowa po korekcie przebiegu ich granic w 2014 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Krakowa.



Podstawą funkcjonowania dzielnic samorządowych stały się uchwalone 

przez Radę Miasta Krakowa statuty. Wynikają z nich zadania, wśród 

których należy wymienić: 

- organizację i zakres działania dzielnicy, 

- szczegółowe zasady gospodarki finansowej dzielnicy, 

- zasady korzystania przez dzielnice z przekazanej im do dyspozycji 

części mienia komunalnego. 



Lp. Wyszczególnienie

Lata

Ogółem

2014 % 2015 % 2016 % 2017 %

1 Opinie 0 0% 56 31% 46 39% 47 38% 149 35%

2 Wnioski 0 0% 32 17% 38 32% 37 30% 107 25%

3 Decyzje 5 100% 95 52% 34 29% 39 32% 173 40%

Ogółem  5 100% 183 100% 118 100% 123 100% 429 100%

Tab. 1. Opinie, wnioski i decyzje podejmowane jako uchwały przez Radę Dzielnicy VIII Dębniki w latach 2014 -

2017

Źródło: opracowanie własne na podstawie uchwał Rady Dzielnicy VIII Dębniki.

Przykładowe badania zostały przeprowadzone na podstawie Dzielnicy VIII Dębniki. W badaniach 

tych prześledzone zostały uchwały podjęte na forum Rady Dzielnicy VIII.



Wśród najważniejszych, decydujących o rozwoju miasta uchwał

należy wymienić wnioski i opinie wysunięte pod adresem

opracowywanych miejscowych planów zagospodarowania

przestrzennego (mpzp), opinie względem warunków zabudowy

oraz ustaleń lokalizacji inwestycji celu publicznego.



Lp. Nazwa mpzp
Data przyjęcia 

uchwały

Forma decyzji Rady 

Dzielnicy
Stopień realizacji planu

Opinia Wniosek Uchwalony1
W trakcie 

realizacji2

1
Obszar "Park Ruczaj - Lubostroń"

27.05.2015 - do poprawy

12.10.2016 -18.11.2015 pozytywna -

25.05.2016 pozytywna II3 -

2 Obszar "Pychowice II"

21.10.2015 - do poprawy

- -

16.12.2015 - negatywna4

3 Obszar "Ruczaj - Rejon ulicy Czerwone Maki" 16.12.2015 negatywna - 25.10.2017 -

4 Obszar "Rejon ulicy Podgórki Tynieckie" 16.03.2016 pozytywna - 29.06.2016 -

5 Obszar "Pychowice - Ogród Akademicki" 16.03.2016 - do poprawy 25.10.2017 -

6 Obszar "Bodzów - Rejon ulicy Widłakowej" 20.04.2016 - do poprawy - 7.11.2014

7 Obszar "Rejon ulicy Rodzinnej" 22.11.2017 pozytywna - - 3.03.2017

8 Obszar "Kolna - Obszar łąkowy" 22.11.2017 negatywna - - 19.02.2016

Tab. 2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wg rodzajów decyzji Rady Dzielnicy VIII 

Dębniki i stopnia realizacji, będące podstawą uchwał w latach 2014-2017

Źródło: opracowanie własne na podstawie uchwał Rady Dzielnicy VIII Dębniki.



Lp.
Rodzaje inwestycji objętych 

ustaleniami w sprawie WZ

Opinie

Ogółem
w tym

Pozytywne Negatywne

1 Budynki mieszkalne 21 2 19

2

Obiekty niemieszkalne 2 2 -

w tym:

a) Sakralne 1 1 -

b) Pozostałe 1 1 -

Razem 23 4 19

Tab. 3. Opinie Rady Dzielnicy VIII Dębniki odnośnie uchwaleń warunków zabudowy w latach 2014-2017

Źródło: opracowanie własne na podstawie uchwał Rady Dzielnicy VIII Dębniki.



Lp. Rodzaj inwestycji celu publicznego
Forma decyzji

Akceptacja Negacja

1 Infrastruktura - kanalizacja 4 -

2 Obiekty oświaty 1 -

3 Obiekty kultury 1 -

4 Obiekty rekreacyjno-ekologiczne 1 -

Razem
7 -

Tab. 4. Opinie Rady Dzielnicy VIII Dębniki odnośnie ustaleń lokalizacji inwestycji celu publicznego 

w latach 2014-2017

Źródło: opracowanie własne na podstawie uchwał Rady Dzielnicy VIII Dębniki.



Kolejnym ważnym elementem określającym funkcjonalność dzielnicy w

strukturze miasta są środki finansowe, pochodzące z budżetu miasta, będące

w dyspozycji rady danej dzielnicy.

W ogólnej strukturze prognozowanych wydatków Dzielnicy VIII Dębniki na

kolejne lata, najwyższy udział przypada miejskiej infrastrukturze drogowej

(w okresie 2015-2018 wynosił od 40% do 46%), na drugim miejscu znajdują

się wydatki remontowe ponoszone na rzecz utrzymania dzielnicowej

infrastruktury edukacyjnej (od 25% do 29%) (ryc. 9).
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A - Budowa, modernizacja, prace remontowe: miejskiej infrastruktury drogowej w zakresie dróg wskazanych 

w wykazie, o którym mowa w § 66 ust. 1 statutu; 

B - Prace remontowe szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli oraz żłobków; 

C - Budowa, modernizacja, prace remontowe: ogródków jordanowskich, zieleńców, skwerów; 

D – Pozostałe wydatki.



Istotne znaczenie wśród uchwał Rad Dzielnic odgrywają opinie oraz wnioski

dotyczące zmian przebiegu granic dzielnicy w tym uwzględniające zmiany w ich

statutach.

Po zapoznaniu się z uchwałami Rad Dzielnic w wyżej wymienionej sprawie oraz w

oparciu o wyniki badań zawarte w ekspertyzie autorzy uznali iż ewentualna korekta

granic miasta jest dopuszczalna pod warunkiem:

- całkowitego uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

(mpzp), opracowanych wzdłuż granic dzielnic samorządowych,

- doprowadzenia do spójności przestrzennej granic z geodezyjno –

infrastrukturalnego punktu widzenia,

- zweryfikowania przebiegu granic jednostek pomocniczych z punktu widzenia

podziału miasta na obwody szkolne i parafie.



Szczegółowe badania przebiegu granic na przykładzie 3 dzielnic: VIII,

IX i X, zawarte w ekspertyzie, pozwoliły wykazać, że przyjęte przez

J. Purchlę wraz z zespołem na przełomie lat 80. i 90. XX w. kryteria

delimitacji granic dzielnic samorządowych są nadal aktualne.



W najnowszej publikacji poświęconej jednostkom samorządowym Prof.

Jacek Purchla wyraził opinię:

„W roku 1990 przychodziliśmy do Urzędu Miasta z gotową wizja Krakowa -

jednej silnej gminy i kilkunastu dzielnic pomocniczych. Jestem dziś przekonany,

iż niełatwa w praktyce realizacja tej wizji okazała się bardzo trafną strategią

rozwoju miasta. Była też w skali kraju precedensem opartym na długiej tradycji

samorządowej Krakowa. Fundamentami tej strategii były z jednej strony

integralność gminy i siła „ratusza”, a z drugiej podział wewnętrzny miasta

wyzwalający inicjatywy obywatelskie”.

Prof. Jacek Purchla

J. Purchla, Dzielnicowe dylematy Krakowa 1791 - 1991 [w: ]Kraków – metropolia, t. 2 : 

Dylematy rozwoju, pod red. J. Purchli, Księgarnia akademicka, Kraków 2017, s. 27
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