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OBSZAR  PIERWSZY:

Dzielnica II obejmuje obszar miasta zawarty pomiędzy zachodnią stroną linii kolejowej Kraków-
Tarnów od rzeki Wisły do skrzyżowania z ul. Lubicz, północnym odcinkiem tej ulicy do ulicy Bosackiej, 
wschodnią stroną ul Bosackiej do ul. Lubomirskiego, południową stroną ul. Lubomirskiego do ul. 
Rakowickiej, zachodnią stroną ul. Rakowickiej do torów kolejowych obwodnicy towarowej i wschodnią 
stroną tych torów do przecięcia z ul Mogilską i dalej na północny-wschód. północną stroną Al. Jana Pawła 
II do przedłużenia zachodniej granicy działki nr 30/5 na której stoi budynek nr 115 - w tym miejscu 
granica dzielnicy przecina AI. Jana Pawła II do zachodniego narożnika działki nr 30/5, dalej na południe 
zachodnią granicą działki nr 30/5 do obiektu Policji (działka nr 31/1), dalej na wschód wzdłuż ogrodzenia 
obiektu Policji do styku z działką 30/4, dalej na południowy wschód granicą pomiędzy działkami nr 31/1, 
a działkami nr 30/4 i 29/2; w punkcie styku granic pomiędzy działkami nr 31/L 29/2 i 29 granica dzie1nic 
zmienia kierunek na północny i biegnie południowo-wschodnią granicą działki nr 29/2 do ul. Szenwalda, 
dalej południową stroną ul. Szenwalda do przedłużenia granic działek 23, 24, 27 i 28, do południowego 
narożnika działki nr 28 dalej w kierunku południowo-wschodnim granicą zachodnią Parku Lotników 
Polskich (granica między obrębami nr 16 i 52) do Alei Pokoju, północną stroną Alei Pokoju na zachód do 
skrzyżowania z rzeką Białuchą, wschodnią stroną rzeki Białuchy do jej Ujścia do Wisły i środkiem Wisły 
do przecięcia z linią kolejową Kraków-Tarnów.

Dzielnica III obejmuje obszar miasta którego granica biegnie: od skrzyżowania linii kolejowej 
Kraków-Warszawa z kolejową obwodnicą towarową w rejonie ul Langiewicza następnie wschodnią 
stroną linii kolejowej Kraków-Warszawa do granicy miasta, następnie w kierunku wschodnim granicą 
północną, a następnie wschodnią działki nr 8 w obrębie nr 21 do przecięcia z ulicą Powstańców, dalej na 
południe wschodnimi granicami działek ni 306, 20 (obręb 21), północną granicą działki nr 46, wschodnią 
działki nr 48 i południową działek nr 46 i 49 (obręb nr 21) dochodzi do południowo-wschodniej granicy 
potoku Sudół w kierunku południowo-zachodnim do przecięcia z granicą działki nr 62, dalej na południe 
wschodnimi granicami działek nr 62,. 59, 100, 101/1, 101/4, 101/6, 101/5 do ul. Reduta i wschodnią 
stroną tej ulicy do ul. Krzesławckiej, potem południową stroną tej ulicy do zbiegu granic obrębów nr 21, 
5, 6 i styku ulicy Krzesławickiej z ulicą Dobrego Pasterza, dalej na zachód południową stroną tej ulicy do 
przecięcia się granic obrębów nr 21, 4 i 6 (rejon budynku nr 191 na ul. Dobrego Pasterza), dalej na 
południe wschodnią stroną działek nr 4/5 i 4/6 w obrębie nr 4, dalej skręca na zachód południową stroną 
działek nr 4/6, 4/3 i 4/2, dalej na południe wschodnią stroną działki nr 5 do Al. Gen. Bora-
Komorowskiego, dalej wschodnią stroną ulicy Akacjowej do przecięcia z granicą północną działki nr 
14/223 (obręb 4) i dalej granicą tej działki na wschód południe i zachód, dalej na południe wzdłuż granicy 
ogródków działkowych w obrębie nr 6, natomiast w obrębie nr 4 wschodnią granicą działek nr 171/25, 
171/46, l71/47, 171/53, 183 i 473/3 do Alei Jana Pawia II, przecinając tę aleję i dalej południowymi 
granicami działek nr 475, 476, 477, 481, 482, 485, 709, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 605, 604, 
603, 602 i 601 ulicy Czyżyńskiej, dalej przecina tę ulicę do wschodniego narożnika działki nr 28 i biegnie 
południowo-wschodnią granicą tej działki do jej południowego narożnika, a potem południową granicą 
działek nr 28, 27, 24 i 23 w kierunku północno-zachodnim do ul. Szenwalda, dalej w kierunku 
południowo-zachodnim zachodnią stroną ul. Szenwalda do działki nr 29/2, dalej południowo-wschodnią 
granicą działki nr 29/2 do styku granic działek nr 31/1, 29/2, 29/3, dalej na północny zachód granicą 
pomiędzy działkami nr 30/4, 29/2 a 31/ l (obiekt Policji), dalej wzdłuż ogrodzenia działki 31/l w kierunku 
południowo-zachodnim do południowego narożnika działki nr 30/5, dalej w kierunku północnym 



zachodnią granicą działki nr 30/5 (na działce budynek nr 115) - w przedłużeniu przecina Al. Jana Pawia II 
i dalej zachód jej północną stroną przecięcia z kolejową obwodnicą towarową, po czym wschodnią stroną 
tej obwodnicy do przecięcia z ul. Rakowicką, a dalej północną stroną tej obwodnicy do skrzyżowania z 
linią kolejową Kraków -Warszawa

OBSZAR  DRUGI:

Dzielnica IV obejmuje obszar miasta zawarty pomiędzy: granicą miasta od jej przecięcia z ulicą 
Pasternik, na północ do przecięcia z wylotem ul. Władysława Łokietka, następnie zmienia kierunek na 
wschodni i granicą miasta Krakowa do przecięcia z linią kolejową Kraków-Warszawa, dalej na 
południowy zachód wschodnią stroną linii kolejowej Kraków-Warszawa do skrzyżowania z kolejową 
obwodnicą towarową w rejonie ul. Langiewicza, dalej na zachód północną stroną obwodnicy towarowej 
do połączenie z linią kolejową Kraków-Katowice, dalej północną stroną tej linii do przecięcia z ul. Armii 
Krajowej, następnie wschodnią stroną tej ulicy do Ronda Bronowickiego, dalej południową i zachodnią 
stroną Ronda, następnie północną stroną ulic Radzikowskiego i Pastemik do granic miasta.

Dzielnica VI obejmuje obszar miasta, którego granica biegnie od przecięcia rzeki Rudawy z 
granicą miasta Krakowa granicą miasta do przecięcia z ul. Pasternik, po czym północną stroną ulic 
Pastenik i Radzikowskiego do Ronda Bronowickiego, jego zachodnią i południową stroną na południe 
wzdłuż wschodniej strony ul. Armii Krajowej do przecięcia z linią kolejową Kraków-Katowice, potem 
północną stroną tej linii do przecięcia z ul. Głowackiego, po czym zachodnią strona tej ulicy oraz ulicy 
Piastowskiej do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej, po czym północną stroną tej ulicy do skrzyżowania z 
kolektorem sanitarnym, dalej skręca na południe i osią kolektora do skrzyżowania z ul. Odlewniczą, 
potem wschodnią stroną tej ulicy na południe do ulicy Hamernia, dalej do skrzyżowania przedłużenia ul. 
Strzelnica z rzeką Rudawą, następnie środkiem Rudawy na zachód do granicy miasta.

OBSZAR  TRZECI:

Dzielnica VIII obejmuje obszar miasta, którego granica biegnie od przecięcia zachodniej granicy 
obszaru planu szczegółowego „Opatkowice” z granicą miasta, na zachód wzdłuż tej granicy do Ujścia 
rzeki Skawinki do Wisły, po czym środkiem Wisły zgodnie z granicą miasta do Kola Tynieckiego (w 
rejonie stopnia Kościuszko (środkiem starego koryta) od miejsca gdzie granica miasta skręca na zachód 
dalej środkiem koryta Wisły do ujścia rzeki Wilgi, dalej zachodnim brzegiem rzeki Wilgi do 
skrzyżowania z drogą nr 228/17, południową stroną tej drogi do ul. Lipińskiego, następnie wschodnią 
stroną ul. Turonia, południową stroną ul. Podhalańskiej, do ul. Obozowej, wschodnią stroną ul. Obozową 
do ul. Żywieckiej i wschodnią jej stroną do ul. Zawiłej, północną stroną ul. Zawiłej do ul. Borkowskiej i 
stamtąd na południe granicą byłych dzielnic katastralnych XXV/XXVI, tj. zachodnią stroną działek nr 282 
i 127 (w obrębie 69) do drogi polnej nr 276, dalej zachodnią stroną tej drogi w kierunku południowo-
zachodnim do rowu nr 281, dalej środkiem rowu do skrzyżowania ze szlakiem kolejowym nr 170 (granica 
pomiędzy obrębami 69 i 70), dalej w kierunku południowym wschodnią stroną szlaku kolejowego 
(granica pomiędzy obrębami nr 70 i 69) do styku granic pomiędzy obrębami nr 70, 69 i 86 dalej w 
kierunku południowym wschodnią stroną drogi polnej nr 178 do południowego krańca działki nr 111/8 w 
obrębie nr 70, dalej na zachód granicą pomiędzy obrębami nr 70 i 86 do styku z obrębem nr 83, dalej 
wijącą się granicą w kierunku południowym (granica pomiędzy obrębami nr 83 i 86), zachodnią stroną 
drogi polnej nr 318 dochodzi do szlaku kolejowego Kraków-Skawina, dalej północną stroną tego szlaku 
do skrzyżowania z ul. Solówki, zachodnią stroną tej ulicy do ul. Petrażyckiego, dalej na wschód północną 
stroną ulicy Petrażyckiego na długości 200 m i dalej na południe do granicy miasta wzdłuż „zachodniej 
granicy obszary planu szczegółowego „Opatkowice”.



Dzielnica IX obejmuje obszar miasta, którego granica biegnie od skrzyżowania ul. Zawiłej z ul. 
Żywiecką na północ, wschodnią stroną ul. Żywieckiej i ul. Obozowej do ul. Podhalańskiej, południową 
stroną ul. Podhalańskiej, wschodnią stroną ul. Turonia i ul. Lipińskiego do skrzyżowania z drogą nr 
282/17 będącej przedłużeniem ulicy Miłkowskiego, południową stroną tej drogi na wschód do rzeki 
Wilgi, Wilgą do ul. Brożka, południowa stroną ul. Brożka do ul. Zakopiańskiej, następnie na wschód 
północną stroną projektowanej drogi na przedłużeniu ul. Brożka do skrzyżowania z linią kolejową 
Kraków-Skawina, dalej w kierunku południowym zachodnią stroną projektowanej ul. Nowotarskiej do 
skrzyżowania z ul. Strumienną, zachodnią stroną tej ulicy do skrzyżowania z ulicą Pierzchówka, 
zachodnią stroną tej ulicy i ul. Kryształowej, następnie wschodnią stroną ulicy Myślenickiej, do ulicy 
Przykopy, dalej północną stroną tej ulicy do ul. Chmielnej, wschodnią stroną tej ulicy do ul. Myślenickiej, 
dalej wschodnią stroną ul. Myślenickiej do skrzyżowania z ul. Łężce, potem w kierunku zachodnim 
granicą pomiędzy obrębami nr 66 i 90, przecina linię kolejową Kraków-Skawina i zachodnią stroną tej 
linii do skrzyżowania z ul. Jugowicką, północną stroną ul. Jugowickiej, a następnie Zawiłej do ul. 
Żywieckiej.

Dzielnica X obejmuje obszar miasta, którego granica biegnie: od skrzyżowania ul. Żywieckiej i 
ul.  Zawiłej, północną stroną ul. Zawiłej do ul. Borkowskiej i stamtąd na południe granicą byłych dzielnic 
katastralnych XXV/XXVI, tj. zachodnią stroną działek nr 282 i 187 (w obrębie 69) do drogi polnej nr 276, 
dalej zachodnią stroną tej drogi w kierunku południowo-zachodnim do rowu nr 281, dalej środkiem rowu 
do skrzyżowania ze szlakiem kolejowym nr 170 (granica pomiędzy obrębami 69 i 70), dalej w kierunku 
południowym wschodnią stroną szlaku kolejowego (granica pomiędzy obrębami nr 70 i 69) do styku 
granic pomiędzy obrębami nr 70, 69 i 86, dalej w kierunku południowym wschodnią stroną drogi polnej 
nr 178 do południowego krańca działki nr 111/8 w obrębie nr 70, dalej na zachód granicą pomiędzy 
obrębami nr 70 i 86 do styku z obrębem nr 83, dalej wijącą się granicą w kierunku południowym (granica 
pomiędzy obrębami nr 83 i 86), zachodnią stroną drogi polnej nr 318 dochodzi do szlaku kolejowego 
Kraków-Skawina, dalej północną stroną tego szlaku do skrzyżowania z ul. Solówki, zachodnią stroną tej 
ulicy do ul. Petrażyckiego, dalej na wschód północną stroną ulicy Petrażyckiego na długości 200 m i dalej 
na południe do granicy miasta wzdłuż zachodniej granicy obszaru planu szczegółowego „Opatkowice”, 
następnie na wschód granicą miasta, następnie na zachód do skrzyżowania ul. Kosocickiej z granicą 
pomiędzy obrębami nr 58, 60 i 99, południową stroną ul. Kosocickiej, dalej zachodnią stroną ulicy Hallera 
do skrzyżowania z granicą pomiędzy obrębami nr 60 i 95 i dalej tą granicą do ul. Niebieskiej, dalej na 
zachód granicą pomiędzy obrębami 62 i 95 do styku granic obrębów 64, 62, 95 i 91 z ulicą Tuchowską, 
potem południową stroną ulicy Do Luboni do skrzyżowania z ul. Stepową, potem zgodnie z granicą 
pomiędzy obrębami 64, 91 i 90 środkiem rowu do skrzyżowania ulic Lężce i Myślenicka następnie na 
zachód granicą między obrębami 66, 67 i 90 przecina linię kolejową i zachodnią stroną tej linii do ulicy 
Jugowickiej, północną stroną tej ulicy oraz ulicy Zawiłej do skrzyżowania z ul. Żywiecką.

Dzielnica XIII obejmuje obszar miasta, którego granica biegnie: od ujścia rzeki Wilgi do rzeki 
Wisły w kierunku wschodnim do przecięcia z granicą miasta, dalej na południe tą granicą do rzeki Drwina 
Długa, potem północną stroną rzeki do granicy pomiędzy obrębami 25 i 26 i dalej tą granicą do północnej 
granicy stacji towarowej Kraków-Prokocim, północną stroną stacji do granicy między obrębami nr 52 i 54 
i na południe tą granicą do styku granic obrębów 52, 53 i 54, dalej granicą pomiędzy obrębami nr 52 i 53 
do przecięcia z ul. Wielicką, zachodnią stroną ulicy Wielickiej do skrzyżowania z granicą pomiędzy 
działkami nr 141/3 (KS Kabel) i działka nr 341/6 (tereny osiedla Kabel), dalej na zachód południową 
granicą działki 341/6 do ul. Siemomysła i wschodnią stroną tej ulicy do styku z działką mir 39/3, 
wschodnią stroną działki 39/3 a następnie północną granicą działek 39/3, 39/2, 204 do ul. Heltmana, 
wschodnią stroną tej ulicy do ul. Abrahama, północną stroną tej ulicy do ul. Kamieńskiego, dalej 
południową stroną tej ulicy do skrzyżowania z linią kolejową Kraków-Skawina, na południe zachodnią 
stroną tej linii do skrzyżowania z przedłużeniem zachodniej strony projektowanej ul Nowotarskiej, 
następnie południową stroną ul. Brożka do jej skrzyżowania z rzeką Wilgą i zachodnią stroną tej rzeki do 
jej Ujścia do Wisły.



OBSZAR  CZWARTY:

Dzielnica XIV obejmuje obszar miasta, którego granica biegnie: od Al. Gen. Bora-
Komorowskiego wschodnią stroną ulicy Akacjowej do przecięcia z granicą północną działki nr 14/223 
(obręb 4) i dalej granicą tej działki na wschód południe i zachód, dalej na południe wzdłuż granicy 
ogródków działkowych w obrębie nr 6, natomiast w obrębie nr 4 wschodnią granicą działek nr 171/28, 
171/46, 171/47, 171/53, 183 i 473/3 do Alei Jana Pawła II przecinając tę aleję i dalej południowymi 
granicami działek nr 475, 476, 477, 481, 482, 483, 485, 487, 709, 593, 594, 595, 596, 597, 598 599, 600, 
605, 604, 603, 602 i 601 do ulicy Czyżyńskiej, dalej przecina tę ulicę do wschodniego narożnika działki nr 
28 i biegnie południowo-wschodnią granicą tej działki do jej południowego narożnika, dalej w kierunku 
południowo-wschodnim granicą zachodnią Parku Lotników Polskich (granica między obrębami nr 16 i 
52) do Alei Pokoju, północną stroną .Alei Pokoju na zachód do skrzyżowania z rzeką Białuchą, 
wschodnią stroną rzeki Białuchy do jej ujścia do Wisły i środkiem Wisły, do przecięcia z granicą 
pomiędzy obrębami 52 i 59, dalej granicą miedzy tymi obrębami do ul. Podbipięty, dalej południową 
stroną tej ulicy do granicy pomiędzy obrębami nr 56 i 58, potem tą granicą do ul. Odmętowej, zachodnią 
stroną tej ulicy do granicy pomiędzy obrębami 48 i 56, potem na północ granicami pomiędzy obrębami 48 
i 56, 48 i 54, 48 i 49 do skrzyżowania ul. Boruty-Spiechowicza z Aleją Jana Pawia II, dalej południową 
stroną tej Alei do Ronda Czyżyńskiego otaczając je od strony wschodniej i północnej, potem zachodnią 
stroną ulicy Bieńczyckiej do skrzyżowania z granicą pomiędzy działkami nr 236 i 71 w obrębie 7, potem 
granicą północną działek nr 216, 215, 214, 212, 211, 210, 209/13, 72/5, 72/4, 72/3, zachodnią działki nr 
72/3, południową działki 72/10 wschodnią działki 72/9, północną działek nr 72/9, 72/1, 75/5, 204, 222 do 
drogi nr 278, dalej południową stroną tej drogi do ulicy Dąbrowskiej dalej wschodnią stroną tej ulicy do 
ul. Hynka, której północną stroną do ul. Braci Schindlerów, następnie zachodnią stroną tej ulicy do 
skrzyżowania z Al. Gen. Andersa, południową stroną tej Alei do ul. Gen. Okulickiego, potem północną 
stroną tej ulicy i ul. Gen. Bora-Komorowskiego do skrzyżowania z ul. Akacjową.

Dzielnica XV obejmuje obszar miasta, którego granica biegnie: od skrzyżowania linii kolejowej 
Kraków-Warszawa z granicą miasta w kierunku wschodnim granicą północną a następnie wschodnią 
działki nr 8 w obrębie nr 21 do przecięcia z ulicą Powstańców, dalej na południe wschodnimi granicami 
działek rur 306, 20 (obręb 21), północną granicą działki nr 46, wschodnią działki nr 48 i południową 
działek nr 46 i 49 (obręb nr 21), dochodzi do południowo-wschodniej granicy potoku Sudół w kierunku 
południowo-zachodnim do przecięcia z granicą działki nr 62 dalej na południe wschodnimi granicami 
działek nr 62, 59, 100, 101/1, 101/4, 101/6, 101/5 do ul. Reduta i wschodnią stroną tej ulicy do ul. 
Krzesławickiej, potem południową stroną tej ulicy do zbiegu granic obrębów nr 21, 5, 6 i styku ulicy 
Krzesiawickiej z ulicą Dobrego Pasterza, dalej na zachód południową stroną tej ulicy do przecięcia się 
granic obrębów nr 21, 4 i 6 (rejon Budynku nr 191 na ul. Dobrego Pasterza), dalej na południe wschodnią 
stroną działek nr 4/5 i 4/6 w obrębie nr 4, dalej skręca na zachód południową stroną działek nr 4/6, 4/3 i 
4/2, dalej na południe wschodnią stroną działki nr 5 do Al. Gen. Bora-Komorowskiego, potem w kierunku 
wschodnim północną stroną tej ulicy, północną stroną ul. Gen. Okulickiego do skrzyżowania z Al. Gen. 
Andersa a następnie zachodnią stroną ul. Gen. Okulick.iego do skrzyżowania z rzeką Dłubnią, potem 
wschodnią stroną rzeki i zachodnią zalewu do przecięcia z granicą miasta, dalej na zachód granicą miasta 
do skrzyżowania z linią kolejową Kraków-Warszawa.

Dzielnica XVI obejmuje obszar miasta, którego granica biegnie: od skrzyżowania z Al. Gen. 
Andersa zachodnią stroną ul. Gen. Okulickiego do skrzyżowania z rzeką Dłubnią, następnie północną 
stroną ul. Gen. Okulickiego do ul. Nowolipki, jej wschodnią stroną do ul. Makuszyńskiego, północną 
stroną ul. Makuszyńskiego, zachodnią ul. Wańkowicza do ul. Kocmyrzowskiej, dalej wschodnią stroną 
rzeki Dłubni do Al. Solidarniości, następnie jej północną stroną do ul. Bulwarowej, dalej północną stroną 
ulicy Bulwarowej, południową Kocmyrzowskiej do skrzyżowania z Al. Gen Andersa, dalej otacza Rondo 
Kocmyrzowskie od strony północnej i biegnie północną stroną ul. Bieńczyckiej do skrzyżowania z granicą 
pomiędzy działkami nr 216 i 71 w obrębie 7, potem granicą północną działek rur 216, 215, 214, 212, 211, 



209/13, 72/5, 72/4, 72/3, zachodnią działki nr 72/3, południową działki 72/10, wschodnią działki 72/9, 
północną działek nr 72/9, 72/1, 75/5, 204, 222 do drogi nr 278, dalej południową stroną tej drogi do ulicy 
Dąbrowskiej, dalej wschodnią stroną tej ulicy do ul. Hynka, której północną stroną do ul. Braci 
Schindlerów, następnie zachodnią stroną tej ulicy do skrzyżowania z AI. Gen. Andersa, południową stroną 
tej Alei ul. Gen. Okulickiego.

Dzielnica XVII obejmuje obszar miasta, którego granica biegnie: od przecięcia granicy miasta z 
rzeką Dłubnią wschodnią stroną rzeki Dłubni do skrzyżowania z ul. Gen. Okulickiego, następnie północną 
stroną ul. Gen. Okulickiego do ul. Nowolipki, jej wschodnią stroną do ul. Makuszyńskiego, północną 
stroną ul. Makuszyńskiego, zachodnią ul. Wańkowicza do ul. Kocrnyrzowskiej, dalej wschodnią stroną 
rzeki Dłubni do Al. Solidarności. potem jej północną stroną do ul. Ujastek, dalej jej wschodnią stroną i 
wschodnią stroną ul. Mrozowej do przecięcia z północną granicą Kombinatu im. T.Sendzimira, następnie 
północną granicą Kombinatu do skrzyżowania z granicą pomiędzy obrębami nr 18 i 23 oraz 19, potem 
granicą pomiędzy obrębami 18 i 23, następnie 60 i 24 do przecięcia z granicą miasta, którą do przecięcia z 
rzeką Dłubnią.

Dzielnica XVIII obejmuje obszar miasta, którego granica biegnie: od przecięcia przedłużenia ul. 
Klasztornej z rzeką Wisłą, środkiem rzeki Wisły do przecięcia z granicą miasta, dalej granicą miasta do 
skrzyżowania z granicą pomiędzy obrębami nr 24 i 60, potem granicą pomiędzy nimi a następnie 
obrębami 18 i 23 do skrzyżowania granicy pomiędzy obrębami nr 18, 23 i 19, następnie północną stroną 
terenów Kombinatu im. T. Sendzimira do ul. Mrozowej, dalej południową stroną ulicy Mrozowej do ul. 
Ujastek dalej zachodnią stroną tej ulicy do skrzyżowania z Al. Solidarności, następnie północną stroną tej 
Alei do skrzyżowania z rzeką Dłubnią, następnie dalej jej północną stroną do ul. Bulwarowej, dalej 
północną stroną ulicy Bulwarowej, południową Kocmyrzowskiej do skrzyżowania z Al. Gen Andersa, 
dalej otacza Rondo Kocmyrzowskie od strony północnej i biegnie północną stroną ul. Bieńczyckiej do 
skrzyżowania z granicą pomiędzy działkami nr 216 i 71 w obrębie 7, potem zachodnią stroną ul. 
Bieńczyckiej do Ronda Czyżyńskiego otaczając je od północnej i wschodniej strony, dalej południową 
stroną Al. Jana Pawia II do skrzyżowania z ul. Gen. Boruty-Spiechowicza, potem biegnie granicą 
pomiędzy obrębami nr 49 i 48, 48 i 54, 42 i 56, dalej zachodnią stroną ulicy Odmętowej do skrzyżowania 
z ul. Ziarkową, następnie granicą pomiędzy obrębami 56 i 58 do ul. Podbipięty, południową stroną tej 
ulicy do skrzyżowania z ulicą Klasztorną i dalej granicą pomiędzy obrębami 57 i 59 do przecięcia z rzeką 
Wisłą.

OBSZAR  PIĄTY:

Dzielnica XI obejmuje obszar miasta. którego granica biegnie: od skrzyżowania projektowanej ul. 
Nowotarskiej z linią kolejową Kraków-Skawina, dalej w kierunku południowym zachodnią stroną 
projektowanej ul. Nowotarskiej do skrzyżowania z ul. Strnmienną, zachodnią stroną tej ulicy do 
skrzyżowania z ulicą Pierzchówka, zachodnią stroną tej ulicy i ul. Kryształowej, następnie wschodnią 
stroną ulicy Myślenickiej, do ulicy Przykopy, dalej północną stroną tej ulicy do ul. Chmielnej, wschodnią 
stroną tej ulicy do ul. Myślenickiej, dalej wschodnią stroną ul. Myślenickiej do skrzyżowania z ul. Lężce, 
potem środkiem rowu zgodnie z granicą pomiędzy obrębami nr 64, 91 i 90 do skrzyżowania ul. Stepowej 
z ul. Do Luboni, dalej południową stroną ul. Do Luboni do styku granic obrębów 64, 62, 95 i 91, dalej na 
wschód granicą pomiędzy obrębami 62 i 95 do skrzyżowania z ul. Niebieską dalej granicą pomiędzy 
obrębami nr 60 i 95 do skrzyżowania z ul. Hallera, zachodnią stroną tej ulicy do skrzyżowania z ul. 
Kosocicką dalej południową stroną tej ulicy do przecięcia z granicami obrębów nr 58, 60, 99 następnie 
północną stroną tej ulicy do granicy pomiędzy obrębami 52 i 60 do skrzyżowania ul. Mokrej i ul. 
Badurskiego, ul. Badurskiego do rzeki Drwinki, rzeką Drwinką do ul. Nowosądeckiej, północną stroną tej
ulicy do skrzyżowania z ul. Wielicką, zachodnią stroną ulicy Wielickiej do skrzyżowania z granicą 
pomiędzy działkami nr 141/3 (KS Kabel) i działką nr 341/6 (tereny osiedla Kabel), dalej na zachód 
południową granicą działki 341/6 do ul. Siemomysła i wschodnią stroną tej ulicy do styku z działką nr 



39/3, wschodnią stroną działki 39/3, a następnie północną granicą działek 39/3, 39/2, 204 do ul. Heitrnana, 
wschodnią stroną tej ulicy do ul. Abrahama, północną stroną tej ulicy do ul. Kamieńskiego, dalej 
południową stroną tej ulicy do skrzyżowania z linią kolejową Kraków-Skawina, potem na południe 
zachodnią strona tej linii do skrzyżowania z przedłużeniem zachodniej strony projektowanej ul. 
Nowotarskiej.

Dzielnica XII obejmuje obszar miasta, którego granica biegnie: od skrzyżowania ul. Kosocickiej 
z granicami obrębów nr 60, 58 i 99 granicą pomiędzy obrębami 58 i 99 do granicy miasta, którą dalej do 
skrzyżowania z rzeką Drwinia Długa, potem północną stroną rzeki do granicy pomiędzy obrębami 25 i 26 
i dalej tą granicą do północnej granicy stacji towarowej Kraków-Prokocim, północną stroną stacji do 
granicy między obrębami nr 52 i 54 i na południe tą granicą do styku granic obrębów 52, 53 i 54, dalej 
granicą pomiędzy obrębami nr 52 i 53 do przecięcia z ul. Wielicką, następnie południową stroną tej ulicy 
do ul. Nowosądeckiej i dalej jej północną stroną do rzeki Drwinki, której południową stroną do 
skrzyżowania z ul. Badursk.iego, wschodnią stroną tej ulicy do ul. Mokrej, dalej granicą pomiędzy 
obrębami 59 i 58 a 60 do przecięcia z ul. Kosocicką i dalej północną stroną tej ulicy do granic obrębów nr 
60, 58 i 99.

OBSZAR  SZÓSTY:

Dzielnica I obejmuje obszar miasta zawarty pomiędzy Wschodnią stroną Alei 3 Wieszczów, 
wschodnią stroną ul. Kamiennej - do torów kolejowych linii Kraków - Warszawa i dalej wschodnią stroną 
torów tej linii do skrzyżowania z kolejową obwodnicą towarową i dalej tą obwodnicą aż do ulicy 
Rakowickiej, zachodnią stroną ulicy Rakowickiej do ulicy Lubomirskiego i południową stroną tej ulicy do 
ulicy Bosackiej, dalej wschodnią stroną ul. Bosackiej do ulicy Lubicz północną stroną ul. Lubicz na 
zachód do skrzyżowania z linią kolejową Kraków-Tarnów, dalej na południe zachodnią stroną linii 
kolejowej do Wisły i dalej Wisłą - na zachód 32 do mostu Dębnickego.

OBSZAR  SIÓDMY:

Dzielnica V obejmuje obszar miasta, którego granica biegnie: począwszy od skrzyżowania Al. 
Krasińskiego z Al. Marszałka Focha w kierunku zachodnim północną stroną Al. Marszałka Facha do 
skrzyżowania z północną stroną deptaku biegnącego wzdłuż Alei 3 Maja i dalej północną stroną tego 
deptaku do skrzyżowania z ul. Piastowską, dalej na północ zachodnią stroną ul. Piastowskiej do ul. 
Mydlnickiej, dalej na zachód północną stroną tej ulicy do przecięcia rzeki Rudawy z przedłużeniem ulicy 
Strzelnica, następnie ul. Hamernia do ul. Odlewniczej, dalej wschodnią stroną tej ulicy do przecięcia z 
ko1ektorem kanalizacyjnym, osią tego kolektora do ul. Armii Krajowej i północną stroną tej ulicy do ul. 
Piastowskiej, zachodnią stroną ul. Piastowskiej na północ i zachodnią stroną ul. Głowackiego - do linii 
kolejowej Kraków-Katowice, dalej na wschód północną stroną kolejowej obwodnicy towarowej aż do linii 
kolejowej Kraków-Warszawa i dalej wschodnią stroną tej linii na południe do ul. Kamiennej, dalej 
wschodnią stroną ul. Kamiennej i AI. 3 Wieszczów - do skrzyżowania Al. 3 Maja z ul. Marszałka 
Piłsudskiego.

Dzielnica VII obejmuje obszar miasta, którego granica biegnie: od mostu Dębnickiego w 
kierunku zachodnim środkiem rzeki Wisły do przecięcia z granicą miasta w rejonie Koła Tynieckiego, 
dalej granicą miasta do przecięcia z rzeką Rudawą, rzeką Rudawą do skrzyżowania z przedłużeniem ul. 
Strzelnica i dalej północną stroną ulicy Mydlnickiej do skrzyżowania z ul. Piastowską, dalej zachodnią 
stroną ul. Piastowskiej do skrzyżowania z Aleją 3 Maja, dalej północną stroną deptaku wzdłuż Alei 3 
Maja do skrzyżowania z Al. Marszałka Focha, po czym północną stroną tej Alei do skrzyżowania z Al. 
Krasińskiego, po czym wschodnią stroną Al. Krasińskiego do rzeki Wisły.


