
Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

I.1 Stare Miasto 

Jednostka SIM Stare Miasto Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 

  

Jednostka SIM na tle Dzielnicy I Stare 

Miasto 

 

Przebieg granicy: 

Oś ul. Basztowej (od ul. Długiej do ul. Westerplatte), oś ul. Westerplatte, oś ul. św. Gertrudy, oś 

ul. Bernardyńskiej, granice działek ewidencyjnych do granicy Dzielnicy I Stare Miasto, granica 

Dzielnicy I Stare Miasto, granice działek ewidencyjnych do ul. Podzamcze, oś ul. Podzamcze, oś 

ul. Straszewskiego, oś ul. Podwale, oś ul. Dunajewskiego, oś. ul. Basztowej do ul. Długiej. 

Krótka charakterystyka: 

Jednostka SIM Stare Miasto obejmuje teren lokacji miasta z 1257 r. wraz z Okołem i Wzgórzem 

Wawelskim. Cała jednostka objęta jest wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego 

i Naturalnego UNESCO (1978 r.). Większość obiektów i zespołów ujętych jest w gminnej ewidencji 

zabytków, w tym wpisanych do rejestru zabytków, m.in. Wzgórze Wawelskie oraz układ 

urbanistyczny Krakowa w obrębie Plant. Teren ten stanowi najcenniejszy kulturowo fragment 

Krakowa. Znajduje się tu kilkanaście kościołów wyznania rzymskokatolickiego, po jednym kościele 

wyznania grecko-katolickiego, prawosławnego oraz ewangelicko-augsburskiego. 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

I.2 Nowy Świat 

Jednostka SIM Nowy Świat Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 

  

Jednostka SIM na tle Dzielnicy I Stare 

Miasto 

 

Przebieg granicy: 

Oś ul. Straszewskiego (od ul. Piłsudskiego do ul. Podzamcze), oś ul. Podzamcze, granice działek 

ewidencyjnych do granicy Dzielnicy I Stare Miasto, granica Dzielnicy I Stare Miasto, oś 

ul. Piłsudskiego do ul. Straszewskiego. 

Krótka charakterystyka: 

Jednostka SIM Nowy Świat to dawna dzielnica katastralna o tej samej nazwie. Obecnie jest to teren 

o przeważającej zwartej zabudowie wielorodzinnej z przełomu XIX i XX wieku, uzupełnionej 

pojedynczymi obiektami architektury współczesnej, służącym różnym funkcjom. Wśród obiektów 

kształtujących charakter tej jednostki należy wymienić: gmach Filharmonii Krakowskiej, Pałac 

Czapskich, Kamienicę pod Śpiewającą Żabą i wiele innych obiektów zbudowanych w stylu secesji 

oraz Kossakówkę, Dom Handlowy Jubilat, hotel Sheraton, hotel Radisson, Centrum Obsługi Ruchu 

Turystycznego. Południową granicą jednostki Nowy Świat jest Zakole Wisły pod Wawelem, której 

bulwary są jednym z ulubionych miejsc rekreacji dla krakowian i turystów. 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

I.3 Piasek 

Jednostka SIM Piasek Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 

 
 

Jednostka SIM na tle Dzielnicy I Stare 

Miasto 

 

Przebieg granicy: 

Oś ul. Krowoderskiej (od granicy Dzielnicy I Stare Miasto do ul. Basztowej), oś ul. Basztowej, oś 

ul. Dunajewskiego, oś ul. Podwale, oś ul. Straszewskiego, oś ul. Piłsudskiego, granica Dzielnicy 

I Stare Miasto do ul. Krowoderskiej. 

Krótka charakterystyka: 

Jednostka SIM Piasek to dawna dzielnica katastralna o tej samej nazwie powstała na miejscu jurydyki 

miejskiej Garbary. Obecnie to teren ścisłego centrum Krakowa, w którym dominuje zwarta 

zabudowa kamieniczna o funkcji mieszkalnej oraz mieszanej. Wśród obiektów, które tworzą 

charakter tej jednostki należy wymienić kościoły i klasztory (Karmelitów Bosych, Karmelitanek 

Bosych, Wizytek, Kapucynów) wraz z rozległymi ogrodami klasztornymi, będącymi głównymi 

terenami zieleni w okolicy. Uwagę zwracają także obiekty Małopolskiego Ogrodu Sztuki, 

Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, Zespołu Szkół Ekonomicznych nr. 1 oraz obiekty dawnej 

Cesarsko-Królewskiej Fabryki Tytoniowej, a także siedziba Teatru Bagatela. 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

I.4 Kleparz 

Jednostka SIM Kleparz Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 

 
 

Jednostka SIM na tle Dzielnicy I Stare 

Miasto 

 

Przebieg granicy: 

Granica Dzielnicy I Stare Miasto (od ul. Krowoderskiej do linii kolejowej nr 133), linia kolejowa nr 

133, oś al. 29 Listopada, oś ul. Warszawskiej, oś ul. Pawiej, oś ul. Basztowej, oś ul. Krowoderskiej 

do granicy Dzielnicy I Stare Miasto. 

Krótka charakterystyka: 

Jednostka SIM Kleparz od 1366 r. do końca XVIII wieku był samodzielnymi miastem, lokowanym 

na prawie magdeburskim pod nazwą Florencja. Najważniejszym obiektem na mapie tej jednostki jest 

plac Jana Matejki i zlokalizowane w jego okolicach obiekty: kościół św. Floriana, gmach Akademii 

Sztuk Pięknych, siedziba Narodowego Banku Polskiego, budynek Urzędu Wojewódzkiego. 

Codzienna aktywność mieszkańców skupia się również wokół placów targowych: Stary Kleparz 

i Nowy Kleparz. Na terenie całego Kleparza dominuje zabudowa o funkcji mieszkalnej oraz 

mieszkalno-usługowej. Na północy uwagę zwracają obiekty Politechniki Krakowskiej oraz Domu 

Pomocy Społecznej im. Ludwika i Anny Helclów. 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

I.5 Przedmieście Warszawskie 

Jednostka SIM Przedmieście Warszawskie Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 

 
 

Jednostka SIM na tle Dzielnicy I Stare 

Miasto 

 

Przebieg granicy: 

Granica Dzielnicy I Stare Miasto (od linii kolejowej nr 133 do ul. Wita Stwosza), oś ul. Wita Stwosza, 

oś al. 29 Listopada, linia kolejowa nr 133 do granicy Dzielnicy I Stare Miasto. 

Krótka charakterystyka: 

Jednostka SIM Przedmieście Warszawskie to teren dawnej dzielnicy katastralnej o tej samej nazwie. 

Obecnie na tym terenie znajdują się między innymi: Cmentarz Rakowicki (Komunalny i Wojskowy), 

Fort Redutowy „Luneta Warszawska” oraz Klasztor Karmelitów Bosych wraz z Kościołem pw. 

Niepokalanego Poczęcia NMP. Wśród nowej zabudowy uwagę zwracają budynki wielorodzinne 

wzdłuż ul. Rakowickiej, siedziba Archiwum Narodowego oraz Muzeum Armii Krajowej. Jednostka 

SIM Przedmieście Warszawskie pełni ważną rolę w systemie transportowym miasta ze względu na 

przebieg II obwodnicy oraz al. 29 Listopada - wyprowadzającej ruch w kierunku północnym (dawny 

Trakt Warszawski). 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

I.6 Wesoła 

Jednostka SIM Wesoła Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 

  

Jednostka SIM na tle Dzielnicy I Stare 

Miasto 

 

Przebieg granicy: 

Oś al. 29 Listopada (od ul. Warszawskiej do ul. Wita Stwosza), oś ul. Wita Stwosza, granica 

Dzielnicy I Stare Miasto, oś ul. Dietla, oś ul. Starowiślnej, oś ul. Westerplatte, oś ul. Pawiej, oś 

ul. Warszawskiej do al. 29 Listopada. 

Krótka charakterystyka: 

Jednostka SIM Wesoła stanowi część ścisłego centrum Krakowa. Jest to teren intensywnie 

zabudowany i zdefiniowany przestrzennie, stanowiący fragment koncentryczno-promienistej 

struktury urbanistycznej Krakowa. Ulice otoczone są tu zabudową pierzejową i tworzą kwartały, we 

wnętrzach których występują zespoły zieleni przydomowej i ogrodowej. Wśród obiektów 

wyróżniających się na tle sąsiedztwa należy wymienić: gmach Banku PKO, Pałac Prasy, Dom 

pracowników Pocztowej Kasy Oszczędnościowej, gmach Poczty Polskiej, Budynek Strażnicy 

Pożarniczej, Dom Turysty PTTK, Kościół pw. św. Mikołaja, Muzeum Anatomii UJ i Hotel 

Europejski. W północnej części jednostki wykształciło się nowe centrum handlowo-biznesowe: 

Galeria Krakowska oraz kompleks biurowy High5ive, które przylegają do Krakowskiego Centrum 

Komunikacyjnego (dworzec kolejowy i autobusowy). 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

I.7 Stradom 

Jednostka SIM Stradom Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 

 
 

Jednostka SIM na tle Dzielnicy I Stare 

Miasto 

 

Przebieg granicy: 

Oś ul. Starowiślnej (od ul. św. Gertrudy do ul. Dietla), oś ul. Dietla, granica Dzielnicy I Stare Miasto, 

granice działek ewidencyjnych do ul. Bernardyńskiej, oś ul. Bernardyńskiej, oś ul. św. Gertrudy do 

ul. Starowiślnej. 

Krótka charakterystyka: 

Jednostka SIM Stradom to dawne południowe przedmieście Krakowa, przez które przechodził 

główny trakt w stronę Kazimierza. Obecnie na tym terenie dominuje funkcja obsługi ruchu 

turystycznego, a zmiany w sposobie użytkowania okolicznej zabudowy podporządkowane są 

zapotrzebowaniu turystycznemu. Wśród wyróżniających się obiektów na tle jednostki należy 

wymienić: Klasztor xx. Misjonarzy i Ogród Księży Misjonarzy, Klasztor oo. Bernardynów i Kościół 

św. Bernardyna w Krakowie, Kamienica Ohrensteina czy Pałac Pugetów. 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

I.8 Kazimierz 

Jednostka SIM Kazimierz Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 

  

Jednostka SIM na tle Dzielnicy I Stare 

Miasto 

 

Przebieg granicy: 

Oś ul. Dietla (pomiędzy granicami Dzielnicy I Stare Miasto), granica Dzielnicy I Stare Miasto. 

Krótka charakterystyka: 

Jednostka SIM Kazimierz zajmuje miejsce, w którym od powstania w XIV wieku do przełomu XVIII 

i XIX wieku istniał jako samodzielne miasto, położone na południe od Krakowa, oddzielone od niego 

nieistniejącym już korytem Wisły. Jego północno-wschodnią część zajmowała dzielnica żydowska. 

Przez wieki Kazimierz był miejscem współistnienia i przenikania się kultury żydowskiej 

i chrześcijańskiej, co zaowocowało licznymi obiektami (kościoły, bożnice, cmentarz Remu, 

ul. Szeroka, ul. Józefa i plac Bawół). Obecnie Kazimierz stanowi jedną z ważniejszych atrakcji 

turystycznych Krakowa i jest też jednym z ośrodków życia kulturalnego i towarzyskiego miasta. 

Atrakcją są także Bulwary Wiślane i ciąg terenów parkowych nad Wisłą. 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

II.1 Grzegórzki 

 Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 
Jednostka SIM na tle Dzielnicy II 

Grzegórzki 

  

Jednostka SIM Grzegórzki 

 

Przebieg granicy: 

Oś ul. Grzegórzeckiej (od granicy Dzielnicy II Grzegórzki do Ronda Grzegórzeckiego), oś 

al. Pokoju, linia kolejowa nr 100, granica Dzielnicy II Grzegórzki do ul. Grzegórzeckiej. 

Krótka charakterystyka: 

Jednostka SIM Grzegórzki posiada silny przemysłowy rodowód, czego potwierdzeniem są obiekty 

pofabryczne, które poddane zostały procesom rewitalizacyjnym. Wśród nich warto wspomnieć 

Galerię Kazimierz zlokalizowaną w budynkach dawnej Miejskiej Rzeźni. Inne, charakterystyczne 

dla tej jednostki obiekty to cmentarz żydowski (ze względu na sąsiedztwo Kazimierza), wieżowiec 

K1 – potocznie zwany Błękitkiem oraz Teatr Variété.  Dawny przemysłowy charakter wypierany jest 

przez współczesną zabudowę wielorodzinną i biurową zlokalizowaną w pobliżu Bulwarów 

Wiślanych, będących obok Parku Grzegórzeckiego miejscem rekreacji dla okolicznych 

mieszkańców. 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

II.2 Grzegórzki Północ 

Jednostka SIM Grzegórzki Północ Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 

 
 

Jednostka SIM na tle Dzielnicy II 

Grzegórzki 

 

Przebieg granicy: 

Oś ul. Mogilskiej (od al. Powstania Warszawskiego do linii kolejowej nr 100), linia kolejowa nr 100, 

oś al. Pokoju, oś al. Powstania Warszawskiego do ul. Mogilskiej. 

Krótka charakterystyka: 

Na terenie jednostki SIM Grzegórzki Północ zlokalizowane są obiekty, które pełnią funkcję 

administracyjną w mieście, są to budynki Urzędu Miasta Krakowa, Małopolskiego Urzędu 

Wojewódzkiego a także gmachy sądów i prokuratury. Tkanka urbanistyczna jednostki jest bardzo 

zróżnicowana, odnajdziemy tu zabudowę blokową z wielkiej płyty, kamienice tworzące pierzeje 

wzdłuż głównych ulic, a także nowe inwestycje deweloperskie skoncentrowane głównie na terenach 

pofabrycznych we wschodniej części jednostki (Fabryczna City, Art City, Fabryczna Office Park, 

Brain Park). 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

II.3 Wesoła Wschód 

Jednostka SIM Wesoła Wschód Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 

  

Jednostka SIM na tle Dzielnicy II 

Grzegórzki 

 

Przebieg granicy: 

Oś ul. Lubomirskiego (od granicy Dzielnicy II Grzegórzki do Ronda Mogilskiego), oś al. Powstania 

Warszawskiego, oś ul. Grzegórzeckiej, granica Dzielnicy II Grzegórzki do ul. Lubomirskiego. 

Krótka charakterystyka: 

Jednostka SIM Wesoła Wschód jest przedmiotem ważnej debaty publicznej w Krakowie, dotyczącej 

wykreowania w tym miejscu nowej, wielofunkcyjnej struktury w obiektach poszpitalnych. Oprócz 

nich, na omawianym terenie wyróżniają się: Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

zabudowa mieszkaniowa w miejscu Browaru Lubicz, Pałac Mańkowskich oraz gmach Opery 

Krakowskiej. Wśród terenów zielonych (poza założeniem Ogrodu Botanicznego UJ) warto 

odnotować niewielki Park Strzelecki oraz ogród klasztorny sióstr karmelitanek. 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

II.4 Osiedle Oficerskie 

Jednostka SIM Osiedle Oficerskie Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 

 
 

Jednostka SIM na tle Dzielnicy II 

Grzegórzki 

 

Przebieg granicy: 

Granica Dzielnicy II Grzegórzki (od ul. Lubomirskiego do ul. Mogilskiej), oś ul. Mogilskiej, oś ul. 

Lubomirskiego do granicy Dzielnicy II Grzegórzki. 

Krótka charakterystyka: 

Na terenie jednostki SIM Osiedle Oficerskie dominuje zabudowa willowa pochodząca z XX-lecia 

międzywojennego, której architektura nadaje otoczeniu unikatowy charakter. Obiekty mieszkalne 

współistnieją z zielenią, ulice osiedlowe posiadają cenny drzewostan, podobnie jak okolice koryta 

rzeki Białuchy. Na wschodzie jednostki znajduje się rozległy kompleks zakładów farmaceutycznych, 

funkcjonujących w tym miejscu od ponad 90 lat. W południowo-zachodniej części znajduje się 

kompleks biurowy Unity Centre oraz kampus Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

II.5 Dąbie 

Jednostka SIM Dąbie Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 

 
 

Jednostka SIM na tle Dzielnicy II 

Grzegórzki 

 

Przebieg granicy: 

Linia kolejowa nr 100 (od granicy Dzielnicy II Grzegórzki do ul. Mogilskiej), oś ul. Mogilskiej, 

granica Dzielnicy II Grzegórzki do linii kolejowej nr 100. 

Krótka charakterystyka: 

Jednostka SIM Dąbie pełni przede wszystkim funkcję mieszkalną. Dominuje tutaj zabudowa 

wielorodzinna w formie podłużnych czteropiętrowych bloków oraz dziesięciopiętrowych 

punktowców. Wśród innych obiektów, które wyróżniają się względem otoczenia należy wymienić 

Stopień Wodny “Dąbie”, obiekty dawnej Galerii Plaza, siedziba Komendy Wojewódzkiej Policji 

oraz kościół pw św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Przez środek jednostki przepływa rzeka 

Białucha, wzdłuż której rozciągają się tereny rekreacyjne w zieleni parkowej. Nowe inwestycje 

deweloperskie skoncentrowane są w północno-wschodniej części jednostki. 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

III.1 Prądnik Czerwony 

Jednostka SIM Prądnik Czerwony Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 

 

 

 

Jednostka SIM na tle Dzielnicy III Prądnik 

Czerwony 

 

Przebieg granicy: 

Oś al. Bora-Komorowskiego (od granicy Dzielnicy III Prądnik Czerwony do ul. Lublańskiej), oś 

ul. Lublańskiej, oś ul. Opolskiej, granica Dzielnicy III Prądnik Czerwony do al. Bora-

Komorowskiego. 

Krótka charakterystyka: 

Jednostka SIM Prądnik Czerwony to przede wszystkim duże osiedle mieszkaniowe o takiej samej 

nazwie zamieszkane przez kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców. Dominuje tu wysoka zabudowa 

mieszkalna (bloki 15-, 12-, 10- i 4-piętrowe). We wschodniej części jednostki zlokalizowano centrum 

usługowo-handlowe z wysoką zabudową biurową, a na północy znajduje się Cmentarz Prądnik 

Czerwony. Na terenie jednostki SIM występują liczne parki: Zaczarowanej Dorożki, Ogród nad 

Sudołem, Reduta. 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

III.2 Rakowice 

Jednostka SIM Rakowice Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 

  

Jednostka SIM na tle Dzielnicy III Prądnik 

Czerwony 

 

Przebieg granicy: 

Oś al. Bora-Komorowskiego (od ul. Młyńskiej do granicy Dzielnicy III Prądnik Czerwony), granica 

Dzielnicy III Prądnik Czerwony, oś ul. Pilotów, oś ul. Młyńskiej do al. Bora-Komorowskiego. 

Krótka charakterystyka: 

Jednostka SIM Rakowice to silnie zurbanizowana przestrzeń z niewielką ilością ogólnodostępnych 

terenów zielonych. W zabudowie dominują bloki cztero- i pięciokondygnacyjne oraz domy 

jednorodzinne. Wśród charakterystycznych założeń osiedlowych można wyróżnić osiedla 

Wieczysta, Ugorek i Pszona. Na południu jednostki, w rejonie obiektów dawnych zakładów 

zbożowych, obserwuje się intensyfikację zabudowy mieszkaniowej na terenach poprzemysłowych. 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

III.3 Olsza 

Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 
Jednostka SIM na tle Dzielnicy III Prądnik 

Czerwony 

 

 

Jednostka SIM Olsza 

 

Przebieg granicy: 

Oś ul. Opolskiej (od granicy Dzielnicy III Prądnik Czerwony do ul. Lublańskiej), oś ul. Lublańskiej, 

oś ul. Młyńskiej, oś ul. Pilotów, granica Dzielnicy III Prądnik Czerwony do ul. Opolskiej. 

Krótka charakterystyka: 

Jednostka SIM Olsza to przestrzeń wielofunkcyjna, która mogłaby zostać podzielona na mniejsze 

fragmenty, charakteryzujące się innymi cechami. W zachodniej części jednostki znajduje się kampus 

Uniwersytetu Rolniczego, sąsiadujący z wielorodzinną zabudową blokową, przechodzącą na 

północy jednostki w osiedle mieszkaniowe Olsza II. Na wschód od rzeki Białuchy dominuje 

zabudowa mieszkaniowa o niskiej intensywności (osiedle Olsza) wraz z charakterystycznym 

Dworem Potockich. We wschodniej części jednostki znajduje się lokalne centrum usługowo-

handlowe. 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

IV.1 Prądnik Biały Zachód 

Jednostka SIM Prądnik Biały Zachód Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 

 

 

Jednostka SIM na tle Dzielnicy IV Prądnik 

Biały 

 

Przebieg granicy: 

Oś ul. Opolskiej (od linii kolejowej nr 95 do rzeki Białuchy), rzeka Białucha, oś ul. Zielone Wzgórze, 

granica miasta Krakowa, oś ul. Pękowickiej, linia kolejowa nr 95 do ul. Opolskiej. 

Krótka charakterystyka: 

Jednostka SIM Prądnik Biały Zachód przecięty jest na pół linią kolejową nr 95. Na północ od linii 

kolejowej dominuje współczesna zabudowa podmiejska powstająca na dawnych polach uprawnych. 

Na południe od niej zabudowa charakteryzuje się dużą intensywnością jak i wielofunkcyjnością 

(oprócz budynków i osiedli mieszkalnych, znajdziemy tu także powoli wypierane magazyny i składy 

oraz zakłady przemysłowe). Najcenniejszym miejscem tej jednostki jest zespół obiektów Dworku 

Białoprądnickiego wraz z Parkiem Kościuszki. Walory środowiskowe i rekreacyjne reprezentuje 

użytek ekologiczny “Dolina Prądnika”. 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

IV.2 Prądnik Biały Wschód 

Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 
Jednostka SIM na tle Dzielnicy IV Prądnik 

Biały 

 

 

Jednostka SIM Prądnik Biały Wschód 

 

Przebieg granicy: 

Linia kolejowa nr 95 (od rzeki Białuchy do granicy Dzielnicy IV Prądnik Biały), granica Dzielnicy 

IV Prądnik Biały, oś ul. Opolskiej, rzeka Białucha do linii kolejowej nr 95. 

Krótka charakterystyka: 

Jednostka SIM Prądnik Biały Wschód tworzą w głównej mierze osiedla mieszkaniowe powstałe 

w latach 70. i 80. XX wieku na terenach przyłączonych do Krakowa w 1941 r. Południowa część 

jednostki zdominowana jest przez siedem jedenastokondygnacyjnych bloków mieszkalnych, z kolei 

na północy pięciokondygnacyjne bloki mieszkalne tworzą układ pasmowy. Pomiędzy zabudową 

mieszkalną znajduje się zieleń osiedlowa, a wzdłuż rzek: Białuchy i Bibiczanki umiejscowiony jest 

kompleks sportowy KS Clepardia. Ważnym punktem w okolicy jest Plac Imbramowski, który 

stanowi ponadlokalne centrum handlowe. 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

IV.3 Witkowice 

Jednostka SIM Witkowice Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 

 

 

Jednostka SIM na tle Dzielnicy IV Prądnik 

Biały 

 

Przebieg granicy: 

Rzeka Białucha (od linii kolejowej nr 95 do ul. Zielone Wzgórze), oś ul. Zielone Wzgórze, granica 

miasta Krakowa do ul. Witkowickiej, oś ul. Witkowickiej, granice działek ewidencyjnych wzdłuż 

Parku Leśnego Witkowice do ul. Koralowej, oś ul. Koralowej, granice działek ewidencyjnych do 

ul. Siewnej, oś ul. Siewnej, oś ul. Górnickiego, linia kolejowa nr 95 do rzeki Białuchy. 

Krótka charakterystyka: 

Jednostka SIM Witkowice to dawna wieś przyłączona do Krakowa w 1941 r. Obecnie na tym terenie 

dominuje podmiejska zabudowa mieszkalna z wyróżniającym się układem przestrzennym osiedlem 

z lat 90. XX wieku o nazwie Witkowice Nowe. Ważnymi obiektami w tej jednostce są Kościół pw. 

św. Marii Magdaleny, Szkoła Podstawowa nr 68 oraz zabudowania dawnego Wojewódzkiego 

Szpitala Okulistycznego. Witkowice otoczone są polami uprawnymi i terenami zieleni, na uwagę 

zwracają: Park Leśny Witkowice, użytek ekologiczny “Dolina Prądnika” oraz dolina Bibiczanki. 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

IV.4 Górka Narodowa 

Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 
Jednostka SIM na tle Dzielnicy IV Prądnik 

Biały 

 

 

Jednostka SIM Górka Narodowa 

 

Przebieg granicy: 

Linia kolejowa nr 95 (od ul. Górnickiego do granicy Dzielnicy IV Prądnik Biały), granica Dzielnicy 

IV Prądnik Biały, granica miasta Krakowa do ul. Witkowickiej, oś ul. Witkowickiej, granice działek 

ewidencyjnych wzdłuż granic Parku Leśnego Witkowice do ul. Koralowej, oś ul. Koralowej, granice 

działek ewidencyjnych do ul. Siewnej, oś ul. Siewnej, oś ul. Górnickiego do linii kolejowej nr 95. 

Krótka charakterystyka: 

Jednostka SIM Górka Narodowa to silnie urbanizująca się część Krakowa, której oś rozwoju 

koncentrowała się wzdłuż al. 29 Listopada będącej główną arterią dojazdową do miasta od północnej 

strony. W tej okolicy powstały w XXI wieku duże osiedla mieszkaniowe: Gotyk, Górka Narodowa, 

Ozon, Przestrzenie Banacha. Jednostka SIM czeka duża rewolucja transportowa związana z budową 

linii tramwajowej do Górki Narodowej wraz z pętlą i parkingiem P+R, a także oddaniem północnej 

autostradowej obwodnicy Krakowa. 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

IV.5 Żabiniec 

Jednostka SIM Żabiniec Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 

  

Jednostka SIM na tle Dzielnicy IV Prądnik 

Biały 

 

Przebieg granicy: 

Oś ul. Opolskiej (od ul. Prądnickiej do granicy Dzielnicy IV Prądnik Biały), granica Dzielnicy IV 

Prądnik Biały, oś ul. Prądnickiej, oś ul. Pielęgniarek, oś ul. Siemaszki, oś ul. Zdrowej, oś 

ul. Prądnickiej do ul. Opolskiej. 

Krótka charakterystyka: 

Jednostka SIM Żabiniec tworzy przede wszystkim mieszkaniowe osiedle wielorodzinne powstające 

na tym terenie od 1995 r. Osiedle sąsiaduje ze starszą zabudową blokową (po wschodniej stronie 

ul. Siemaszki) oraz nowymi inwestycjami deweloperskimi (Casa Feliz, Ogrody Żabińca, Nowy 

Żabiniec). Wśród charakterystycznych obiektów znajdujących się w tej jednostce warto wspomnieć 

o Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Narutowicza. 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

IV.6 Krowodrza Górka 

Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 
Jednostka SIM na tle Dzielnicy IV Prądnik 

Biały 

 

 

Jednostka SIM Krowodrza Górka 

 

Przebieg granicy: 

Oś ul. Opolskiej (od ul. Łokietka do ul. Prądnickiej), oś ul. Prądnickiej, oś ul. Zdrowej, oś 

ul. Siemaszki, oś ul. Pielęgniarek, oś ul. Prądnickiej, granica Dzielnicy IV Prądnik Biały, oś 

ul. Łokietka do ul. Opolskiej. 

Krótka charakterystyka: 

Jednostka SIM Krowodrza Górka zawiera w sobie duże osiedle mieszkaniowe z przełomu lat 60. 

i 70. XX wieku o wysokiej zabudowie blokowej oraz zapleczu usługowo-handlowym. Wśród 

charakterystycznych obiektów tej jednostki można wyróżnić Dom Wschodzącego Słońca oraz 

Szpital im. Jana Pawła II. Oprócz zieleni międzyblokowej, na terenie jednostki SIM Krowodrza 

Górka znajduje się także Park Krowoderski. 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

IV.7 Azory 

Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 
Jednostka SIM na tle Dzielnicy IV Prądnik 

Biały 

 

 

Jednostka SIM Azory 

 

Przebieg granicy: 

Oś ul. Conrada (od linii kolejowej nr 95 do ul. Opolskiej), oś ul. Opolskiej, oś ul. Łokietka, granica 

Dzielnicy IV Prądnik Biały, linia kolejowa nr 95 do ul. Conrada. 

Krótka charakterystyka: 

Jednostka SIM Azory to przede wszystkim osiedle mieszkaniowe budowane od lat 30. XX w na 

terenie dawnego przedmieścia Krakowa. Powstało wtedy jako osiedle tanich, murowanych domków 

jednorodzinnych, zbudowanych przez rzemieślników i kolejarzy, a po II Wojnie Światowej podjęto 

się realizacji wielkiego osiedla mieszkaniowego w technologii wielkopłytowej. Wśród monotonnej 

zabudowy blokowej wyróżnia się Kościół św. Jadwigi Królowej. Dostęp do zieleni zapewnia Park 

im. Wyspiańskiego znajdujący się na terenie dawnego Fortu „Krowodrza”. 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

IV.8 Azory Zachód 

Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 
Jednostka SIM na tle Dzielnicy IV Prądnik 

Biały 

 

 

Jednostka SIM Azory Zachód 

 

Przebieg granicy: 

Oś ul. Conrada (od granicy Dzielnicy IV Prądnik Biały do linii kolejowej nr 95), linia kolejowa nr 

95, granica Dzielnicy IV Prądnik Biały do ul. Conrada. 

Krótka charakterystyka: 

Jednostka SIM Azory Zachód to niewielka przestrzeń zdominowana nowoczesną zabudową 

mieszkaniową o wysokiej intensywności. Na północy oraz w północno-zachodnim fragmencie tej 

jednostki, ze względu na sąsiedztwo ważnego węzła komunikacyjnego w mieście, rozwija się 

zabudowa usługowo-handlowa. Na południu Jednostka SIM Azory Zachód przylega do linii 

kolejowej, przy której powstaje centrum przesiadkowe. 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

IV.9 Bronowice Wielkie 

Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 
Jednostka SIM na tle Dzielnicy IV Prądnik 

Biały 

 

 

Jednostka SIM Bronowice Wielkie 

 

Przebieg granicy: 

Granica Dzielnicy IV Prądnik Biały (od ul. Conrada do granicy miasta Krakowa), granica miasta 

Krakowa, oś ul. Jasnogórskiej do przepustu cieku wodnego w okolicy ul. Słotnej, ciek wodny 

biegnący równolegle do ul. Stelmachów aż do ujścia do rzeki Sudół, rzeka Sudół, linia kolejowa nr 

95, oś ul. Conrada do granicy Dzielnicy IV Prądnik Biały. 

Krótka charakterystyka: 

Jednostka SIM Bronowice Wielkie to nie tylko starsze osiedle domów jednorodzinnych 

zlokalizowane w rejonie ul. Ojcowskiej, ale też olbrzymie centrum handlowo-usługowe w okolicy 

Ronda Ofiar Katynia wraz z towarzyszącymi mu na północy osiedlami mieszkaniowej zabudowy 

szeregowej.  W obrębie jednostki SIM brakuje terenów zieleni urządzonej, natomiast w jego 

północno-zachodniej części zaczyna się Tenczyński Park Krajobrazowy. 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

IV.10 Tonie 

Jednostka SIM Tonie 

 Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 

 
Jednostka SIM na tle Dzielnicy IV Prądnik 

Biały 

 

Przebieg granicy: 

Granica miasta Krakowa (od ul. Jasnogórskiej do ul. Wiarusa), oś ul. Pękowickiej, linia kolejowa nr 

95, rzeka Sudół, ciek wodny biegnący równolegle do ul. Stelmachów do ul. Jasnogórskiej, oś 

ul. Jasnogórskiej do granicy miasta Krakowa. 

Krótka charakterystyka: 

Jednostka SIM Tonie to dawna podkrakowska wieś o średniowiecznym układzie ulicowym 

z niwowym układem pól. Do niedawna rolniczy charakter ustępuje intensywnemu procesowi 

urbanizacji. Obszar ten stanowi ciekawą i jedną z atrakcyjniejszych lokalizacji dla nowych inwestycji 

mieszkaniowych. Wśród miejscowych obiektów wartych wyróżnienia znajdują się m.in..: kościół 

pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika ze Szczepanowa, Fort 44 “Tonie” oraz Dwór Kaczorówka. 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

V.1 Krowodrza 

Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 
Jednostka SIM na tle Dzielnicy V 

Krowodrza 

 

 

Jednostka SIM Krowodrza 

 

Przebieg granicy: 

Oś ul. Wrocławskiej (od al. Kijowskiej do granicy Dzielnicy V Krowodrza), granica Dzielnicy V 

Krowodrza, granica obrębu ewidencyjnego Krowodrza-46, oś al. Kijowskiej do ul. Wrocławskiej. 

Krótka charakterystyka: 

Jednostka SIM Krowodrza to mocno zurbanizowana część miasta, charakteryzująca się zabudową 

mieszkalno-usługową tworzącą pierzeje wzdłuż głównych ulic i alej. Wyróżniającymi się obiektami 

w tej jednostce są: kompleks budynków Wojskowego Szpitala Klinicznego, Bastion III “Kleparz”, 

Areszt Śledczy, Instytut Stomatologii UJ. W północno-wschodniej części jednostki znajdują się 

zabudowania kolejowego dworca towarowego. Jako przykłady zabudowy współczesnej można 

wskazać na gmach Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie oraz osiedle Nowa 5 Dzielnica. 

W okolicy jedynym terenem zieleni urządzonej jest niewielki Park Kleparski. 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

V.2 Nowa Wieś 

Jednostka SIM Nowa Wieś Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 

 

 

Jednostka SIM na tle Dzielnicy V 

Krowodrza 

 

Przebieg granicy: 

Granica obrębu ewidencyjnego Krowodrza-46 (od al. Kijowskiej do granicy Dzielnicy V 

Krowodrza), granica Dzielnicy V Krowodrza, oś ul. Czarnowiejskiej, oś al. Kijowskiej do granicy 

obrębu ewidencyjnego Krowodrza-46. 

Krótka charakterystyka: 

Jednostka SIM Nowa Wieś reprezentuje intensywnie zabudowany fragment miasta, którego 

największy rozwój przypada na pierwszą połowę XX wieku. Powstała wtedy wielorodzinna 

zabudowa mieszkaniowa w formie kamienic tworzących pierzeje wzdłuż głównych ulic 

(w południowej części). Na północy, wzdłuż Parku Młynówka Królewska zlokalizowana jest 

charakterystyczna zabudowa willowa. Kilkadziesiąt obiektów w tej jednostce m. in. wzdłuż ul. 

Królewskiej to pozostałości po dzielnicy niemieckiej powstałej w latach II wojny światowej. Poza 

zabudową warto zwrócić uwagę na tereny zielone takie jak: Park Krakowski, Park Młynówka 

Królewska, Plac Axentowicza. 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

V.3 Czarna Wieś 

Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 
Jednostka SIM na tle Dzielnicy V 

Krowodrza 

 

 

Jednostka SIM Czarna Wieś 

 

Przebieg granicy: 

Oś ul. Piastowskiej (od ul. Nawojki do granicy Dzielnicy V Krowodrza), granica Dzielnicy V 

Krowodrza, oś ul. Czarnowiejskiej, oś ul. Nawojki do ul. Piastowskiej. 

Krótka charakterystyka: 

Jednostka SIM Czarna Wieś jest pełen obiektów ważnych dla całego miasta i nie tylko. Na północy 

jednostki znajduje się kampus Akademii Górniczo-Hutniczej wraz z Miasteczkiem Studenckim 

AGH. W południowej części zlokalizowane są obiekty takie jak: Muzeum Narodowe, Uniwersytet 

Rolniczy, Biblioteka Jagiellońska, DS Żaczek, Muzeum Czynu Niepodległościowego oraz budynki 

dydaktyczne Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Rolniczego. W ich sąsiedztwie znajduje 

się Park im. Henryka Jordana, dalej Stadion Miejski im. Henryka Reymana wraz z towarzyszącą 

zabudową usługowo-rekreacyjną. Całość tej jednostki zamyka modernistyczne osiedle willowe 

Cichy Kącik. 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

V.4 Małe Błonia 

Jednostka SIM Małe Błonia Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 

 

 

Jednostka SIM na tle Dzielnicy V 

Krowodrza 

 

Przebieg granicy: 

Granica Dzielnicy V Krowodrza (od ul. Piastowskiej w rejonie jej skrzyżowania z al. 3 Maja do 

skrzyżowania ulic Piastowskiej, Nawojki i al. Armii Krajowej), oś ul. Piastowskiej. 

Krótka charakterystyka: 

Jednostka SIM Małe Błonia to w połowie tereny zielone, większość z nich zajmują ogródki 

działkowe, część służy na potrzeby klubu jazdy konnej, a pozostałe stanowią rezerwę terenową dla 

przyszłej III obwodnicy miasta (Trasy Zwierzynieckiej). Na wschodzie tej jednostki znajdują się 

uniwersyteckie obiekty sportowe oraz akademiki. Na północy (wzdłuż al. Armii Krajowej) 

zlokalizowano obiekty usługowe oraz niewielkie osiedle mieszkaniowe. Centrum jednostki podlega 

silnej urbanizacji, powstają tam nowe osiedla mieszkaniowe sąsiadujące z zabudową szeregową 

i jednorodzinną. 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

V.5 Łobzów 

Jednostka SIM Łobzów Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 

 

 

Jednostka SIM na tle Dzielnicy V 

Krowodrza 

 

Przebieg granicy: 

Oś al. Kijowskiej (od ul. Nawojki do ul. Wrocławskiej), oś ul. Wrocławskiej do granicy Dzielnicy V 

Krowodrza, granica Dzielnicy V Krowodrza, oś ul. Nawojki do al. Kijowskiej. 

Krótka charakterystyka: 

Jednostka SIM Łobzów znajduje się w miejscu dawnej wsi królewskiej o tej samej nazwie. Głównym 

obiektem, powiązanym bezpośrednio z rodowodem tej jednostki jest Pałac Królewski, w którym 

mieści się obecnie Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej. Z pałacem sąsiadują obiekty 

sportowe WKS Wawel oraz tereny wojskowe. Cały ten obszar jest silnie zagospodarowany, 

przeważają budynki mieszkalne tworzące pierzeje, a także wolnostojące obiekty pełniące głównie 

funkcje oświaty. Wśród terenów zieleni wskazać należy na Park Młynówka Królewska oraz 

niewielki Park im. Św. Wincentego á Paulo. 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

VI.1 Stare Bronowice Małe 

Jednostka SIM Stare Bronowice Małe Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 

 

 

Jednostka SIM na tle Dzielnicy VI 

Bronowice 

 

Przebieg granicy: 

Granica miasta Krakowa (od granicy Dzielnicy VI Bronowice do ul. Witkiewicza), granica obrębu 

ewidencyjnego Krowodrza-40, linia kolejowa nr 95, granica Dzielnicy VI Bronowice do granicy 

miasta Krakowa. 

Krótka charakterystyka: 

Na terenie jednostki SIM Stare Bronowice Małe znajduje się serce dawnej podkrakowskiej wsi o tej 

samej nazwie. Świadczą o tym obiekty zlokalizowane w zbiegu ul. Tetmajera i Pod Strzechą. 

Przykładami historycznego rodowodu okolicy są: Dwór Rydlówka, Dwór Tetmajerówka, Kościół 

św. Antoniego Padewskiego, zespół zabytkowych budynków dworskich (obecnie Mariackie 

Centrum Wypoczynkowo-Rekreacyjne). We wschodniej części jednostki powstaje nowe osiedle 

mieszkaniowe wraz z zabudową biurową. Centralną część zajmuje natomiast zabudowa 

jednorodzinna o niskiej intensywności. Zachodnia część jednostki znajduje się w granicach 

Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego i jest najsłabiej zagospodarowana. 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

VI.2 Bronowice Małe 

Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 
Jednostka SIM na tle Dzielnicy VI 

Bronowice 

 

 
Jednostka SIM Bronowice Małe 

 

Przebieg granicy: 

Linia kolejowa nr 95 (od granicy Dzielnicy VI Bronowice do granicy Tenczyńskiego Parku 

Krajobrazowego), granice działek ewidencyjnych do ul. Balickiej, oś ul. Balickiej, oś ul. Lindego, 

granice działek ewidencyjnych do ul. Nad Zalewem, oś ul. Nad Zalewem, granica Dzielnicy VI 

Bronowice do przecięcia linii kolejowej nr 95 z al. Armii Krajowej. 

Krótka charakterystyka: 

Jednostka SIM Bronowice Małe to duża i intensywnie zagospodarowana przestrzeń. We wschodniej 

części jednostki znajduje się zabudowa mieszkaniowa, dla której lokalne centrum znajduje się 

w okolicy placu targowego przy ul. Rydla. Wzdłuż al. Armii Krajowej usytuowano centrum biurowe. 

Centralną część jednostki zajmują duże osiedla mieszkaniowe (os. Widok i os. Zarzecze) różniące 

się intensywnością i wysokością zabudowy. W okolicy pętli tramwajowej Bronowice Małe znajduje 

się lokalne centrum handlowo-usługowe. Ważnym punktem w okolicy jest przystanek kolejowy 

Bronowice będący częścią większego węzła przesiadkowego. W zachodnim fragmencie jednostki 

dominują obiekty przemysłowo-magazynowe oraz centrum giełdowo-handlowe, a na południu 

zabudowa mieszkaniowa (szeregowa i jednorodzinna). 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

VI.3 Mydlniki 

Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 
Jednostka SIM na tle Dzielnicy VI 

Bronowice 

 

 

Jednostka SIM Mydlniki 

 

Przebieg granicy: 

Linia kolejowa nr 95 (od ul. Witkiewicza do stacji Kraków Mydlniki), linia kolejowa nr 133, granica 

miasta Krakowa, granica Dzielnicy VI Bronowice, oś ul. Nad Zalewem, granice działek 

ewidencyjnych do ul. Lindego, oś ul. Lindego do ul. Balickiej, oś ul. Balickiej, granice działek 

ewidencyjnych od ul. Balickiej do linii kolejowej nr 95 na wysokości ul. Witkiewicza. 

Krótka charakterystyka: 

Jednostka SIM Mydlniki to dawna wieś służebna przyłączona do Krakowa w 1973 r. Centrum 

jednostki znajduje się w okolicy Kościoła pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Klubu Kultury 

Mydlniki. Na północy dominuje zabudowa wielorodzinna, część południowa jednostki jest słabo 

zagospodarowana. W Mydlnikach swoje obiekty posiada Uniwersytet Rolniczy, w tym Rybacką 

Stację Doświadczalną, położoną przy stawach, z których słynie ta jednostka. 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

VI.4 Mydlniki Północ 

Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 
Jednostka SIM na tle Dzielnicy VI 

Bronowice 

 

 

Jednostka SIM Mydlniki Północ 

 

Przebieg granicy: 

Granica miasta Krakowa (od linii kolejowej nr 133 do ul. Witkiewicza), granica obrębu 

ewidencyjnego Krowodrza-40, linia kolejowa nr 95, linia kolejowa nr 133 do granicy miasta 

Krakowa. 

Krótka charakterystyka: 

Jednostka SIM Mydlniki Północ to słabo zagospodarowana przestrzeń. Poza nielicznymi budynkami 

mieszkalnymi w jednostce tej dominują tereny otwarte a wśród nich głównie pola uprawne. Wśród 

terenów zieleni ukryte są relikty Twierdzy Kraków takie jak: Fort 41 “Bronowice Małe” oraz Fort 

41a “Mydlniki”. Całość jednostki SIM znajduje się w granicach Tenczyńskiego Parku 

Krajobrazowego, ponadto na północnym zachodzie znajduje się Uroczysko w Rząsce. 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

VII.1 Półwsie Zwierzynieckie 

Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 
Jednostka SIM na tle Dzielnicy VII 

Zwierzyniec 

 

 

Jednostka SIM Półwsie Zwierzynieckie 

 

Przebieg granicy: 

Granica Dzielnicy VII Zwierzyniec (od ujścia rzeki Rudawy do al. Focha), oś al. Focha, rzeka 

Rudawa do granicy Dzielnicy VII Zwierzyniec. 

Krótka charakterystyka: 

Jednostka SIM Półwsie Zwierzynieckie to dawna wieś włączona do Krakowa w 1909 roku. Obecnie 

to silnie zagospodarowany teren, w którym dominuje zabudowa wielorodzinna tworząca kwartały. 

Lokalne centrum Półwsia Zwierzynieckiego znajduje się na Placu na Stawach. Wśród zabudowy 

wyróżniają się obiekty pełniące inne funkcje m. in. Kino Kijów, dawny hotel Cracovia, stadion 

Cracovii im. J. Piłsudzkiego, hala 100-lecia KS Cracovia. Tereny rekreacyjne w tej okolicy 

koncentrują się wzdłuż rzek: Rudawy i Wisły. 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

VII.2 Błonia 

Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 
Jednostka SIM na tle Dzielnicy VII 

Zwierzyniec 

  

Jednostka SIM Błonia 

 

Przebieg granicy: 

Oś al. Focha (od rzeki Rudawy do granicy Dzielnicy VII Zwierzyniec), granica Dzielnicy VII 

Zwierzyniec, granica działek ewidencyjnych od ul. Mydlnickiej 73 do rzeki Rudawy, rzeka Rudawa 

do przecięcia z al. Focha. 

Krótka charakterystyka: 

Jednostka SIM Błonia to przestrzeń otwarta pełniąca przede wszystkim funkcje przyrodnicze 

i rekreacyjne. Nieliczne formy zagospodarowania to obiekty sportowe KS Zwierzyniecki oraz RzKS 

Juvenia, obiekty przemysłowo usługowe w Cichym Kąciku (w przyszłości Centrum Muzyki) a także 

budynki wzdłuż ul. Mydlnickiej. Większość terenu zajmuje zieleń, która występuje tu w formie 

ogródków działkowych oraz przede wszystkim jako Błonia, czyli parku miejskiego w postaci 

rozległej łąki o powierzchni 48 ha (dawne pastwisko miejskie), która służy jako jedno z głównych 

miejsc rekreacji dla krakowian. 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

VII.3 Zwierzyniec 

Jednostka SIM Zwierzyniec Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 

 

 

Jednostka SIM na tle Dzielnicy VII 

Zwierzyniec 

 

Przebieg granicy: 

Granica Dzielnicy VII Zwierzyniec (od ujścia rzeki Rudawy do Mostu Zwierzynieckiego), oś 

ul. Księcia Józefa, granice działek ewidencyjnych od ul. Księcia Józefa 69 do ul. Wodociągowej, oś 

ul. Wodociągowej, oś al. Waszyngtona, granice działek ewidencyjnych od al. Waszyngtona do 

ul. Pod Sikornikiem, oś ul. Pod Sikornikiem, oś ul. Królowej Jadwigi, oś ul. Wyrwy-Furgalskiego, 

oś ul. Pększyca-Grudzińskiego, oś ul. Strzelnica, granica Dzielnicy VII Zwierzyniec do 

ul. Mydlnickiej 73, granice działek ewidencyjnych do rzeki Rudawy, rzeka Rudawa do granicy 

Dzielnicy VII Zwierzyniec. 

Krótka charakterystyka: 

Jednostka SIM Zwierzyniec mieści w swoich granicach wiele obiektów o znaczeniu ogólnomiejskim, 

są nimi m. in. zabytki sakralne: Kościół pw. Najświętszego Salwatora z Klasztorem Norbertanek, 

Kaplica św. Małgorzaty, a także Kościół pw.  św. Augustyna i św. Jana Chrzciciela. Nieopodal 

zlokalizowano niewielkie willowe osiedle z początku XX wieku zbudowane na wzorcu „Miast 

Ogrodów”. W tej jednostce znajduje się również Cmentarz Salwatorski oraz jeden z głównych 

landmarków i punktów widokowych w Krakowie – Kopiec Kościuszki - znajdujący się na 

zalesionym wzgórzu Sikornik. Zabudowa Zwierzyńca koncentruje się na stokach Pasma Sowińca aż 

do rzeki Rudawy i występuje głównie w formie domów jednorodzinnych wolnostojących lub 

w zabudowie szeregowej. 



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

VII.4 Przegorzały 

Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 
Jednostka SIM na tle Dzielnicy VII 

Zwierzyniec 

  

Jednostka SIM Przegorzały 

 

Przebieg granicy: 

Oś ul. Księcia Józefa (od granicy Dzielnicy VII Zwierzyniec do ul. Księcia Józefa 69), granice 

działek ewidencyjnych do ul. Wodociągowej, oś ul. Wodociągowej, oś al. Waszyngtona, granice 

obrębów ewidencyjnych Krowodrza-16, Krowodrza-17, Krowodrza-23, granica dzielnicy VII 

Zwierzyniec do ul. Księcia Józefa. 

Krótka charakterystyka: 

Jednostka SIM Przegorzały składa się z dwóch części, w południowej dominują tereny otwarte, na 

których znajdują się ogródki działkowe i nieliczne obiekty np. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt. 

Na północ od ul. Księcia Józefa znajduje się historyczna zabudowa Przegorzał w formie willowej. 

Wśród wyróżniających się obiektów na tle innych należy wskazać Zamek w Przegorzałach i Basztę 

Odyniec oraz zespól budynków UJ. W ich sąsiedztwie znajduje się rezerwat przyrody Skałki 

Przegorzalskie. 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

VII.5 Wola Justowska 

Jednostka SIM Wola Justowska Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 

 

 

Jednostka SIM na tle Dzielnicy VII 

Zwierzyniec 

 

Przebieg granicy: 

Granica Dzielnicy VII Zwierzyniec (od ul. Nad Zalewem do ul. Strzelnica), oś ul. Strzelnica, oś ul. 

Pększyca-Grudzińskiego, oś ul. Wyrwy-Furgalskiego, oś ul. Królowej Jadwigi, oś ul. Pod 

Sikornikiem, granice działek ewidencyjnych do al. Waszyngtona, granice obrębów ewidencyjnych 

Krowodrza-11, Krowodrza-10, Krowodrza-9, Krowodrza-8, do ul. Starowolskiej, granice działek 

ewidencyjnych do al. Kasztanowej, oś al. Kasztanowej, oś ul. Chwistka, granice działek 

ewidencyjnych do ul. Królowej Jadwigi, oś ul. Królowej Jadwigi, oś ul. Nad Zalewem do granicy 

Dzielnicy VII Zwierzyniec. 

Krótka charakterystyka: 

Jednostka SIM Wola Justowska to jednostka, w której dominuje zabudowa mieszkaniowa 

rezydencjonalna i willowa. Lokalne centrum wykształciło się nieopodal przystanku autobusowego 

Sielanka i funkcjonuje potocznie w takiej nazwie. Obok znajduje się Park Decjusza, a w nim 

renesansowa willa Decjusza - najważniejszy obiekt w okolicy oraz muszla z wystawą prac 

Chromego. Wśród pozostałych obiektów warto zwrócić uwagę na skansen zabudowy drewnianej 

oraz zabytkową strzelnicę garnizonową. 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

VII.6 Las Wolski 

Jednostka SIM Las Wolski Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 

 

 

Jednostka SIM na tle Dzielnicy VII 

Zwierzyniec 

 

Przebieg granicy: 

Granica obrębu ewidencyjnego Krowodrza-18, oś ul. Wędrowników, ścieżką od Polany Bielańskiej 

do granicy obrębu ewidencyjnego Krowodrza-18. 

Krótka charakterystyka: 

Jednostka SIM Las Wolski to obszar leśny w zachodniej części Krakowa, pełniący funkcje 

rekreacyjne. W 1917 roku teren lasu został zakupiony przez Kasę Oszczędności Miasta Krakowa 

i przekazany miastu z przeznaczeniem na park ludowy. Obejmuje powierzchnię 419 hektarów. 

W lesie położonych jest kilka polan wypoczynkowych, które łączy sieć ścieżek spacerowych 

o długości ok. 40 km. Infrastrukturę turystyczną uzupełniają parkingi i obiekty gastronomiczne. 

Wśród ważnych obiektów znajdujących się na terenie tej jednostki należy wskazać na krakowskie 

zoo oraz Klasztor Ojców Kamedułów - Srebrna Góra. 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

VII.7 Chełm 

Jednostka SIM Chełm Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 

 

 

Jednostka SIM na tle Dzielnicy VII 

Zwierzyniec 

 

Przebieg granicy: 

Oś ul. Nad Zalewem (od rzeki Rudawy do ul. Królowej Jadwigi), oś ul. Królowej Jadwigi, granice 

działek ewidencyjnych do ul. Chwistka, oś ul. Chwistka, oś al. Kasztanowej, granice działek 

ewidencyjnych do granicy obrębu ewidencyjnego Krowodrza-8, granica obrębu ewidencyjnego 

Krowodrza-8, granica obrębu ewidencyjnego Krowodrza-7, granica obrębu ewidencyjnego 

Krowodrza-48, granica Dzielnicy VII Zwierzyniec do ul. Nad Zalewem. 

Krótka charakterystyka: 

Jednostka SIM Chełm to słabo zabudowany rejon miasta, w którym dominuje zabudowa mieszkalna 

jednorodzinna i szeregowa. Lokalne centrum wykształciło się wokół ronda u zbiegu ulic Chełmskiej, 

Olszanickiej i Podłużnej. Swoje obiekty na tym terenie posiada Uniwersytet Rolniczy oraz Polska 

Akademia Nauk. 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

VII.8 Bielany 

Jednostka SIM Bielany Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 

 

 

Jednostka SIM na tle Dzielnicy VII 

Zwierzyniec 

 

Przebieg granicy: 

Granica miasta Krakowa (od granicy obrębu ewidencyjnego Krowodrza-20 do granicy dzielnicy VII 

Zwierzyniec), granica Dzielnicy VII Zwierzyniec, granica obrębu ewidencyjnego Krowodrza-22, 

granica obrębu ewidencyjnego Krowodrza-21, oś al. Wędrowników, ścieżką od Polany Bielańskiej 

do granicy obrębu ewidencyjnego Krowodrza-20, granica obrębu ewidencyjnego Krowodrza-20 do 

granicy miasta Krakowa. 

Krótka charakterystyka: 

Jednostka SIM Bielany to dawna wieś na lewym brzegu Wisły, na południowo-zachodnim skraju 

Lasu Wolskiego. Przyłączona do Krakowa w 1941 r. jako XXXII dzielnica katastralna. Dominuje tu 

zabudowa jednorodzinna powstała wzdłuż głównej ulicy (ul. Księcia Józefa) oraz odchodzących od 

niej przecznic. Lokalne centrum jednostki znajduje się w okolicy Kościoła Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy oraz Szkoły Podstawowej nr 48. Wyjątkowym w skali całego miasta zespołem obiektów 

jest Zakład Uzdatniania Wody “Bielany” o ponad 100-letniej tradycji. Innym interesującym 

miejscem na terenie tej jednostki jest winnica, która znajduje się na południowych zboczach Srebrnej 

Góry. 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

VII.9 Olszanica 

Jednostka SIM Olszanica Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 

 

 

Jednostka SIM na tle Dzielnicy VII 

Zwierzyniec 

 

Przebieg granicy: 

Granica obrębu ewidencyjnego Krowodrza-52 (od granicy miasta Krakowa do granicy obrębu 

ewidencyjnego K-51), granica obrębu ewidencyjnego Krowodrza-51, granica Dzielnicy VII 

Zwierzyniec, granica miasta Krakowa do granicy obrębu ewidencyjnego Krowodrza-52. 

Krótka charakterystyka: 

Jednostka SIM Olszanica to osiedle domków jednorodzinnych. Znajduje się tu kościół 

rzymskokatolicki Matki Boskiej Częstochowskiej, dwie szkoły podstawowe oraz stadnina koni. 

W pobliżu przepływa Potok Olszanicki. W granicach jednostki mieści się też przystanek kolejowy 

Kraków Olszanica oraz Autostradowa Obwodnica Krakowa z węzłem Kraków Balice. Dużą 

powierzchnie zajmują tu pola uprawne, szczególnie w zachodniej części jednostki. 

 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

VII.10 Zakamycze 

Jednostka SIM Zakamycze Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 

 

 

Jednostka SIM na tle Dzielnicy VII 

Zwierzyniec 

 

Przebieg granicy: 

Zgodnie z granicą obrębu ewidencyjnego Krowodrza-19. 

Krótka charakterystyka: 

Jednostka SIM Zakamycze położona jest w zagłębieniu między Sowińcem a wzgórzem 

Prochowódka. To niewielkie osiedle domów jednorodzinnych, wśród których wyróżniają się obiekty 

Obserwatorium Astronomicznego UJ położone w rejonie Fortu 38 “Skała”. 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

VIII.1 Dębniki 

Jednostka SIM na tle miasta Krakowa Jednostka SIM na tle Dzielnicy VIII Dębniki 

  

Jednostka SIM Dębniki 

 

Przebieg granicy: 

Granica Dzielnicy VIII Dębniki (od Mostu Zwierzynieckiego do Mostu Grunwaldzkiego), oś 

ul. Monte Cassino, oś ul. Zielińskiego do granicy Dzielnicy VIII Dębniki. 

Krótka charakterystyka: 

Jednostka SIM Dębniki znajduje się w miejscu dawnej wsi, o której pierwsze wzmianki sięgają XII 

wieku. Obecnie to intensywnie zagospodarowana przestrzeń o zabudowie wielofunkcyjnej tworzącej 

pierzeje i kwartały. Głównym punktem na mapie jednostki jest Rynek Dębnicki, pełniący rolę 

centrum handlowo-usługowego. Innymi ważnymi obiektami w tej okolicy są Kaplica pw. Św. Piotra 

i św. Pawła, Kościół pw. św. Stanisława Kostki, Pałac Łasockich oraz Muzeum Sztuki i Techniki 

Japońskiej Manggha. Tereny zieleni występują w zachodniej części jednostki, są to: Park Dębnicki, 

Ogród Biblijny na Łosiówce oraz Rodzinne Ogrody Działkowe “Dębniki”. 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

VIII.2 Dębniki Zachód 

Jednostka SIM Dębniki Zachód Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 

 

 

Jednostka SIM na tle Dzielnicy VIII Dębniki 

 

Przebieg granicy: 

Ścieżka wzdłuż granic obrębów ewidencyjnych Podgórze-10, Podgórze-8 (od ul. Zielińskiego do 

ul. Norymberskiej), oś ul. Norymberskiej do ul. Tynieckiej, ciek wodny, granica Dzielnicy VIII 

Dębniki do Mostu Zwierzynieckiego, oś ul. Zielińskiego. 

Krótka charakterystyka: 

Jednostka SIM Dębniki Zachód to bardzo zróżnicowana przestrzeń. Na północy dominuje zabudowa 

mieszkaniowa w osiedlu 3-kondygnacyjnych równolegle ustawionych bloków (osiedle Robotnicze), 

a także zabudowa jednorodzinna, wolnostojąca i szeregowa. W centralnej części jednostki znajduje 

się cenny przyrodniczo fragment Krakowa nazywany skałkami Twardowskiego. To porośnięty lasem 

teren pełen form krasowych, które stanową atrakcję dla odwiedzających. Na południu jednostki 

zlokalizowana jest jednostka wojskowa. 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

VIII.3 Ludwinów 

Jednostka SIM Ludwinów Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 

 

 

Jednostka SIM na tle Dzielnicy VIII Dębniki 

 

Przebieg granicy: 

Granica Dzielnicy VIII Dębniki (od Mostu Grunwaldzkiego do ul. Kobierzyńskiej), oś 

ul. Kobierzyńskiej, oś ul. Kapelanka, oś ul. Monte Cassino do granicy Dzielnicy VIII Dębniki. 

Krótka charakterystyka: 

Jednostka SIM Ludwinów to miejsce, gdzie historia spotyka się ze współczesnością. Starszą 

zabudowę można zaobserwować w rejonie ulic: Zatorskiej, Twardowskiego, Dworskiej czy 

Mieszczańskiej. Centralną część jednostki zajmuje osiedle Podwawelskie z przełomu lat 60. i 70. 

XX wieku. Wzdłuż ul. Konopnickiej ulokowane są obiekty biurowe i hotelowe (w tym nieczynny 

Hotel Forum), a także Centrum Kongresowe ICE. Ciekawym architektonicznie obiektem jest 

siedziba banku przy skrzyżowaniu ulic Monte Cassino i Kapelanka. Oprócz zieleni osiedlowej dostęp 

do terenów rekreacji ogranicza się do ogródków działkowych oraz bulwarów nadrzecznych: Wisły 

i Wilgi. 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

VIII.4 Zakrzówek 

Jednostka SIM Zakrzówek Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 

 

 

Jednostka SIM na tle Dzielnicy VIII Dębniki 

 

Przebieg granicy: 

Ścieżka wzdłuż granic obrębów ewidencyjnych Podgórze-10, Podgórze-8 (od ul. Zielińskiego do 

ul. Norymberskiej), oś ul. Norymberskiej do ul. Grota-Roweckiego, oś ul. Grota-Roweckiego do 

ul. Brożka, oś ul. Brożka do granicy Dzielnicy VIII Dębniki, granica Dzielnicy VIII Dębniki do 

ul. Kobierzyńskiej, oś ul. Kobierzyńskiej do ul. Kapelanka, oś ul. Kapelanka, oś ul. Zielińskiego. 

Krótka charakterystyka: 

Na terenie jednostki SIM Zakrzówek znajduje się sztuczny zbiornik wodny – Zalew Zakrzówek, 

który powstał w miejscu dawnego kamieniołomu (eksploatowanego do 1990 r.). W sąsiedztwie 

zalewu, znajdują się grupy skałek i ścian skalnych, nazywane Skałkami Twardowskiego. Na 

południu i w północno-wschodniej części jednostki zlokalizowana jest zabudowa wielorodzinna, 

która coraz mocniej wkracza na tereny cenne przyrodniczo. Wzdłuż ul. Kapelanka powstają obiekty 

biurowe i handlowo-usługowe. 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

VIII.5 Ruczaj 

Jednostka SIM Ruczaj Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 

 

 

Jednostka SIM na tle Dzielnicy VIII Dębniki 

 

Przebieg granicy: 

Granica Dzielnicy VIII Dębniki (od ul. Brożka do ul. Skośnej), oś ul. Skośnej, oś ul. Lubostroń, oś 

ul. Kolistej, oś ul. Tymotkowej, oś ul. Piltza, granice działek ewidencyjnych do ul. Bunscha, oś 

ul. Bunscha, oś ul. Bobrzyńskiego, oś ul. Grota-Roweckiego, oś ul. Brożka do granicy Dzielnicy VIII 

Dębniki. 

Krótka charakterystyka: 

Jednostka SIM Ruczaj to przestrzeń, która funkcjonuje powszechnie w świadomości mieszkańców 

jako duże osiedle mieszkaniowe. Składa się z dwóch części: osiedla wielkopłytowego Ruczaj-

Zaborze z lat 1986–1993 oraz nowych osiedli mieszkaniowych powstających w latach. 90. XX wieku 

i na początku XXI wieku na południe od ul. Zachodniej. Nowa część Ruczaju krytykowana jest za 

chaos urbanistyczny i brak planowej zabudowy. W południowej części jednostki, w pobliżu 

Krakowskiego Klubu Jazdy Konnej, znajduje się teren zielony, który w przyszłości ma szansę stać 

się lokalnym parkiem. Wzdłuż ul. Grota-Roweckiego istnieje natomiast przykład parku linearnego 

o nazwie “Re-kreacja”. 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

VIII.6 Pychowice 

Jednostka SIM na tle miasta Krakowa Jednostka SIM na tle Dzielnicy VIII Dębniki 

  

Jednostka SIM Pychowice 

 

Przebieg granicy: 

Oś ul. Grota-Roweckiego (od ul. Norymberskiej do ul. Bobrzyńskiego), oś ul. Bobrzyńskiego do 

ul. Drukarskiej, granice działek ewidencyjnych, Potok Pychowski, granice działek ewidencyjnych, 

oś ul. Winnickiej, oś ul. Tynieckiej, Potok Pychowski, granica Dzielnicy VIII Dębniki, ciek wodny, 

oś ul. Norymberskiej do ul. Grota-Roweckiego. 

Krótka charakterystyka: 

Centralną część jednostki SIM Pychowice zajmuje dawna wieś o tej samej nazwie, przyłączona do 

Krakowa w 1941 r. Dominuje tu zabudowa jednorodzinna w formie wolnostojących budynków oraz 

zabudowa wielorodzinna szeregowa. We wschodniej części jednostki znajdują się obiekty 

uniwersyteckie związane z III Kampusem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Tereny na 

zachodzie jednostki pozostają w większości puste, są to cenne przyrodniczo, bagniste łąki, nad 

którymi wznosi się zalesiona Górka Pychowicka. Całość należy do Bielańsko-Tynieckiego Parku 

Krajobrazowego. 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

VIII.7 Kobierzyn 

Jednostka SIM Kobierzyn Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 

 

 

Jednostka SIM na tle Dzielnicy VIII Dębniki 

 

Przebieg granicy: 

Oś ul. Skośnej (od granicy Dzielnicy VIII Dębniki do ul. Lubostroń), oś ul. Lubostroń, oś ul. Kolistej, 

oś ul. Tymotkowej, oś ul. Piltza, granice działek ewidencyjnych do ul. Bunscha, oś ul. Bunscha, oś 

ul. Babińskiego, granice działek ewidencyjnych, oś ul. Spacerowej, oś ul. Działowskiego, oś 

Autostradowej Obwodnicy Krakowa, granica Dzielnicy VIII Dębniki do ul. Skośnej. 

Krótka charakterystyka: 

Jednostka SIM Kobierzyn w swojej północnej części zawiera duże centrum przemysłowo-usługowe, 

nowe osiedla zabudowy wielorodzinnej oraz centrum handlowe. W środkowej części znajduje się 

zespół obiektów Szpitala Klinicznego im. J. Babińskiego, którego założenie urbanistyczno-

architektoniczne zostało wpisane na listę zabytków w 1991 r. Południowa część jednostki jest 

pozbawiona większej ingerencji inwestycyjnej, znajdują się tu bagienne tereny otwarte. 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

VIII.8 Skotniki 

Jednostka SIM Skotniki Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 

 

 

Jednostka SIM na tle Dzielnicy VIII Dębniki 

 

Przebieg granicy: 

Oś ul. Bobrzyńskiego (od ul. Drukarskiej do ul. Bunscha), oś ul. Bunscha, oś ul. Babińskiego, granice 

działek ewidencyjnych, oś ul. Spacerowej, oś ul. Działowskiego, oś Autostradowej Obwodnicy 

Krakowa, oś ul. Dąbrowa, Potok Kostrzecki, ciek wodny wzdłuż zalesionego obszaru Uroczyska 

Skotniki do ul. Winnickiej, granice działek ewidencyjnych, Potok Pychowski, granica działek 

ewidencyjnych do ul. Bobrzyńskiego na wysokości skrzyżowania z ul. Drukarską. 

Krótka charakterystyka: 

Jednostka SIM Skotniki to duża jednostka, której zachodnia część jest zalesiona i bagienna 

(Uroczysko Skotniki) natomiast wschodnia część podlega silnej urbanizacji. Dominuje tu zabudowa 

jednorodzinna przede wszystkim wzdłuż ul. Skotnickiej. We wschodniej części znajduje się także 

centrum biurowe, budynki uniwersyteckie, a także Narodowe Centrum Promieniowania 

Synchrotronowego. Ze Skotnikami kojarzy się jednak przede wszystkim wieża ciśnień ulokowana 

w południowej części jednostki. 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

VIII.9 Sidzina 

Jednostka SIM na tle miasta Krakowa Jednostka SIM na tle Dzielnicy VIII Dębniki 

  

Jednostka SIM Sidzina 

 

Przebieg granicy: 

Oś Autostradowej Obwodnicy Krakowa (od ul. Skotnickiej do granicy Dzielnicy VIII Dębniki), 

granica Dzielnicy VIII Dębniki do linii kolejowej nr 94, linia kolejowa nr 94 do granicy miasta 

Krakowa, granica miasta Krakowa do ul. Skotnickiej, oś ul. Skotnickiej do Autostradowej 

Obwodnicy Krakowa. 

Krótka charakterystyka: 

Jednostka SIM Sidzina obejmuje swoim zasięgiem dawną wieś Sidzina o XII-wiecznym rodowodzie. 

Lokalne centrum tej jednostki znajduje się w okolicy prywatnego założenia dworskiego otoczonego 

parkiem, z którym sąsiaduje Centrum Sportu i Kultury “Sidzina” oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny 

nr 8. W jednostce dominuje wolnostojąca zabudowa jednorodzinna. Obsługę komunikacyjną 

okolicznych mieszkańców zapewnia między innymi przystanek kolejowy Kraków Sidzina. 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

VIII.10 Olszyny 

Jednostka SIM Olszyny Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 

 

 

Jednostka SIM na tle Dzielnicy VIII Dębniki 

 

Przebieg granicy: 

Linia kolejowa nr 94 (od granicy miasta Krakowa do granicy Dzielnicy VIII Dębniki), granica 

Dzielnicy VIII Dębniki, granica miasta Krakowa do linii kolejowej nr 94. 

Krótka charakterystyka: 

Jednostka SIM Olszyny to najbardziej na południe wysunięta jednostka wchodząca w skład 

Dzielnicy VIII Dębniki. Okolica ta podlega widocznej urbanizacji, w ostatnich latach przybyło tu 

wiele budynków mieszkalnych, zarówno wolnostojących jednorodzinnych, jak i wielorodzinnej 

zabudowy szeregowej. 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

VIII.11 Bodzów 

Jednostka SIM na tle miasta Krakowa Jednostka SIM na tle Dzielnicy VIII Dębniki 

  

Jednostka SIM Bodzów 

 

Przebieg granicy: 

Oś ul. Tynieckiej (od Potoku Pychowskiego do ul. Tynieckiej 149), granice działek ewidencyjnych 

do ul. Widłakowej, oś ul. Widłakowej, oś ul. Krzewowej, granice działek ewidencyjnych do 

ul. Wielkanocnej, granice działek ewidencyjnych do Potoku Kostrzeckiego, Potok Kostrzecki, 

granica Dzielnicy VIII Dębniki do Potoku Pychowskiego, Potok Pychowski do ul. Tynieckiej. 

Krótka charakterystyka: 

Jednostka SIM Bodzów obejmuje niewielkie osiedle domów jednorodzinnych położonych u podnóża 

wapiennego wzgórza porośniętego lasem o nazwie Solnik. Dawniej w tej okolicy znajdował się 

kamieniołom, a dziś to cenny przyrodniczo obszar wchodzący w skład Bielańsko-Tynieckiego Parku 

Krajobrazowego. Najcenniejszym zabytkiem w tej okolicy jest Kaplica Matki Boskiej Śnieżnej 

ufundowana w 1637 roku. Amatorów pieszych i rowerowych wycieczek przyciągają także ruiny 

Fortu „Bodzów”. 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

VIII.12 Kostrze 

Jednostka SIM Kostrze Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 

 

 

Jednostka SIM na tle Dzielnicy VIII Dębniki 

 

Przebieg granicy: 

Oś ul. Dąbrowa (od Autostradowej Obwodnicy Krakowa do Potoku Kostrzeckiego), Potok 

Kostrzecki, ciek wodny wzdłuż zalesionego obszaru Uroczyska Skotniki do ul. Winnickiej, oś 

ul. Winnickiej do ul. Tynieckiej, oś ul. Tynieckiej do adresu Tyniecka 149, granice działek 

ewidencyjnych do ul. Widłakowej, oś ul. Widłakowej, oś ul. Krzewowej, granice działek 

ewidencyjnych do ul. Wielkanocnej, granice działek ewidencyjnych do Potoku Kostrzeckiego, Potok 

Kostrzecki do granicy Dzielnicy VIII Dębniki, granica Dzielnicy VIII Dębniki, granica miasta 

Krakowa, oś Autostradowej Obwodnicy Krakowa do przecięcia z ul. Dąbrowa. 

Krótka charakterystyka: 

Jednostka SIM Kostrze obejmuje dawną wieś o tej samej nazwie. Obecnie to jedno z krakowskich 

osiedli, położone malowniczo na południowo-zachodnich zboczach wzgórza Solnik, przy drodze 

prowadzącej z centrum Krakowa do Tyńca. Dominuje tu zabudowa jednorodzinna zlokalizowana 

głównie wzdłuż ulic Dąbrowa i Falistej. Ważnym miejscem na sportowej mapie Krakowa jest 

Ośrodek Sportu i Rekreacji “Kolna” znajdujący się w zachodniej części Kostrza. 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

VIII.13 Tyniec 

Jednostka SIM Tyniec Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 

 

 

Jednostka SIM na tle Dzielnicy VIII Dębniki 

 

Przebieg granicy: 

Oś Autostradowej Obwodnicy Krakowa (od ul. Skotnickiej do granicy miasta Krakowa), granica 

miasta Krakowa, oś ul. Skotnickiej do Autostradowej Obwodnicy Krakowa. 

Krótka charakterystyka: 

Jednostka SIM Tyniec obejmuje dawną podkrakowska wieś, która w 1973 r. została włączona do 

Krakowa. Tyniec leży w odległości około 12 km na południowy zachód od centrum Krakowa, na 

prawym brzegu Wisły, pomiędzy wapiennymi wzniesieniami jurajskimi zwanymi Wzgórzami 

Tynieckimi. Obszar ten znany jest głównie dzięki klasztorowi benedyktynów, istniejącemu od 1044 

roku, jednemu z najbogatszych i najważniejszych w Polsce. Obiekt ten stanowi częsty cel 

rowerowych wycieczek krakowian. W okolicy klasztoru dominuje zabudowa jednorodzinna 

wolnostojąca. Pozostała część jednostki jest silnie zalesiona, Lasy Tynieckie znajdują się na obszarze 

Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego. 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

IX.1 Łagiewniki 

Jednostka SIM Łagiewniki Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 

 

 

Jednostka SIM na tle Dzielnicy IX 

Łagiewniki-Borek Fałęcki 

 

Przebieg granicy: 

Oś Trasy Łagiewnickiej (od ul. Zakopiańskiej do linii kolejowej nr 94, rzeka Wilga (od linii 

kolejowej nr 94 do Trasy Łagiewnickiej, oś Trasy Łagiewnickiej do granicy Dzielnicy IX 

Łagiewniki-Borek Fałęcki, granica Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki do ul. Zakopiańskiej, oś 

ul. Zakopiańskiej do Trasy Łagiewnickiej. 

Krótka charakterystyka: 

Jednostka SIM Łagiewniki obejmuje swoim zasięgiem m. in. Sanktuarium Bożego Miłosierdzia wraz 

z przyległymi obiektami kościelnymi, które co roku są celem przybywania wielu pielgrzymów 

i przykładem rozwijającej się w Krakowie turystyki sakralnej. Na północ od Sanktuarium jednostka 

ta jest zagospodarowana przede wszystkim zabudową jednorodzinną, we wschodniej części powstają 

nowe osiedla mieszkaniowe w zabudowie blokowej, a na północnej stronie wykształciło się centrum 

biurowe. 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

IX.2 Białe Morza 

Jednostka SIM Białe Morza Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 

 

 

Jednostka SIM na tle Dzielnicy IX 

Łagiewniki-Borek Fałęcki 

 

Przebieg granicy: 

Granica Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki (od Trasy Łagiewnickiej do linii kolejowej nr 94), 

linia kolejowa nr 94 do rzeki Wilgi, rzeka Wilga do Trasy Łagiewnickiej, oś Trasy Łagiewnickiej do 

granicy Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki. 

Krótka charakterystyka: 

Jednostka SIM Białe Morza to tereny poprzemysłowe Krakowskich Zakładów Sodowych „Solvay”. 

Po zlikwidowaniu fabryki w 1989 r., obszar osadników stanowi ważny i bardzo charakterystyczny 

element dzielnicy. W wyniku przeprowadzonej tu rekultywacji terenu i częściowego zalesienia go, 

powstało ponad 30 ha terenów zielonych. Na północnym osadniku zlokalizowano Centrum Jana 

Pawła II „Nie lękajcie się”, obok którego wybudowano przystanek kolejowy Kraków Sanktuarium. 

Jednostka ta, poza wymienionymi obiektami jest niemal pozbawiona zabudowy i stanowi ważny cel 

nie tylko dla pielgrzymów, ale również jako miejsce rekreacji dla krakowian. Przez środek jednostki 

przepływa rzeka Wilga. 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

IX.3 Borek Fałęcki 

Jednostka SIM Borek Fałęcki Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 

 

 

Jednostka SIM na tle Dzielnicy IX 

Łagiewniki-Borek Fałęcki 

 

Przebieg granicy: 

Granica Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki (od linii kolejowej nr 94 do rzeki Wilgi), rzeka 

Wilga do Trasy Łagiewnickiej, oś Trasy Łagiewnickiej do linii kolejowej nr 94, linia kolejowa nr 94 

do granicy Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki. 

Krótka charakterystyka: 

Jednostka SIM Borek Fałęcki to jednostka, która we zachodniej części skupia zabudowę 

mieszkaniową o bardzo zróżnicowanych formach. Znajduje się tu osiedle złożone z pięciu 11-

kondygnacyjnych bloków oraz 3-kondygnacyjnej zabudowy. Nieopodal umiejscowione są budynki 

w układzie szeregowym i bliźniaczym, a po północnej stronie dominują domy jednorodzinne. 

Lokalne centra wykształciły się wokół Placu Borkowskiego i Rynku Fałęckiego. Zabudowie 

mieszkalnej w zachodniej części jednostki towarzyszą tereny zalesione – Las Borkowski oraz Park 

Solvay, przepływa tędy również Potok Rzewny, tworząc rozlewiska. Wschodnia część jednostki to 

rozległe centrum handlowo-usługowe Zakopianka o ponadlokalnym zasięgu. Charakterystycznym 

obiektem dla tej jednostki jest Kościół pw. Matki Boskiej Zwycięskiej na Górze Borkowskiej. 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

IX.4 Cegielniana 

Jednostka SIM Cegielniana Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 

 

 

Jednostka SIM na tle Dzielnicy IX 

Łagiewniki-Borek Fałęcki 

 

Przebieg granicy: 

Granica Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki (od ul. Zakopiańskiej do ul. Do Wilgi), rzeka Wilga 

do Trasy Łagiewnickiej, oś Trasy Łagiewnickiej do ul. Zakopiańskiej, oś ul. Zakopiańskiej do 

granicy Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki. 

Krótka charakterystyka: 

Jednostka SIM Cegielniana obejmuje swoim zasięgiem osiedle mieszkaniowe o zróżnicowanej 

formie. W centralnej części jednostki znajduje się wolnostojąca zabudowa jednorodzinna otoczona 

przez wielokondygnacyjne bloki mieszkaniowe z przełomu lat 70. i 80. XX wieku. W środku osiedla 

znajduje się Kościół pw. Matki Bożej Saletyńskiej. Oprócz zieleni osiedlowej warto zwrócić uwagę 

na niewielki skwer – Plac Łagiewnicki, ale także na odnowiony park rzeczny “Wilga”. 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

X.1 Swoszowice 

Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 
Jednostka SIM na tle Dzielnicy X 

Swoszowice 

  

Jednostka SIM Swoszowice 

 

Przebieg granicy: 

Granica Dzielnicy X Swoszowice, granice działek ewidencyjnych, oś ul. Grajewskiej, granice 

działek ewidencyjnych, oś ul. Droga Rokadowa, oś ul. Sawiczewskich, granice działek 

ewidencyjnych, oś ul. Chałubińskiego, oś ul. Krzyżanowskiego, oś ul. Moszyńskiego, granice 

działek ewidencyjnych, rzeka Wilga, oś ul. Kąpielowej, oś Autostradowej Obwodnicy Krakowa do 

granicy Dzielnicy X Swoszowice. 

Krótka charakterystyka: 

Jednostka SIM Swoszowice to przede wszystkim jedno z najstarszych polskich uzdrowisk powstałe 

na terenie podkrakowskiej wsi. Obecnie na jego terenie występują dwa źródła wód leczniczych. 

W jednostce Swoszowice oprócz uzdrowiska i towarzyszącej mu zabudowy jednorodzinnej znajduje 

się także stadnina koni, sekcja kolarska, korty tenisowe, klub piłkarski Krakus Swoszowice oraz park 

uzdrowiskowy o powierzchni 7 ha. Lokalne centra wytworzyły się w okolicy obiektów uzdrowiska 

i Kościoła pw. Opatrzności Bożej oraz w rejonie przystanku autobusowego Swoszowice Szkoła. 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

X.2 Kosocice 

Jednostka SIM Kosocice Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 

 

 

Jednostka SIM na tle Dzielnicy X 

Swoszowice 

 

Przebieg granicy: 

Granica Dzielnicy X Swoszowice, granica miasta Krakowa, granica obrębu ewidencyjnego 

Podgórze-98, oś ul. Krzemienieckiej, oś ul. Gruszczyńskiego, granice działek ewidencyjnych, oś ul. 

Osterwy, oś ul. Tuchowskiej, oś ul. Droga Rokadowa, granice działek ewidencyjnych, oś 

ul. Grajewskiej, granice działek ewidencyjnych do granicy Dzielnicy X Swoszowice. 

Krótka charakterystyka: 

Jednostka SIM Kosocice leży wśród pagórkowatych wzniesień Pogórza Wielickiego, w odległości 

ok. 9 km na południowy wschód od centrum Krakowa. Historia osadnictwa na tym terenie sięga 

czasów średniowiecznych, a parafia kosocicka i kościół św. Marii Magdaleny jest jedną 

z najstarszych w diecezji krakowskiej. Niedaleko kościoła zachowały się do dziś dwa XIX-wieczne 

forty (Fort 50 ½ W Kosocice i Fort 50 ½ O Kosocice). W tej okolicy znajduje się także cmentarz 

parafialny, biblioteka, sklep spożywczy oraz przystanek autobusowy, co czyni w tym miejscu lokalne 

centrum aktywności mieszkańców. W Kosocicach dominuje zabudowa jednorodzinna o niskiej 

intensywności, na południu jednostki na terenie zapadlisk po eksploatacji soli, utworzono w 1974 

roku składowisko odpadów komunalnych (wysypisko śmieci) dla Krakowa i Wieliczki. 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

X.3 Soboniowice 

Jednostka SIM Soboniowice Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 

 

 

Jednostka SIM na tle Dzielnicy X 

Swoszowice 

 

Przebieg granicy: 

Oś ul. Geologów, granice działek ewidencyjnych, oś ul. Gruszczyńskiego, oś ul. Krzemienieckiej, 

granice obrębu ewidencyjnego Podgórze-97 do granicy miasta Krakowa, granica miasta Krakowa do 

granicy oddzielającej obręby ewidencyjne: Podgórze-97 i Podgórze-94, granica obrębu 

ewidencyjnego Podgórze-97. 

Krótka charakterystyka: 

Jednostka SIM Soboniowice to niewielkie osiedle domów jednorodzinnych od 1973 roku będące 

częścią Krakowa. Na terenie osiedla znajduje się Kaplica NMP Częstochowskiej, należąca do parafii 

św. Marii Magdaleny w Krakowie-Kosocicach, a także liczne przydrożne kapliczki. Funkcjonuje tu 

Osiedlowy Klub Kultury Soboniowice z dwoma oświetlanymi boiskami wielofunkcyjnymi. Lokalne 

centrum znajduje się w rejonie przystanku autobusowego Soboniowice. 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

X.4 Rajsko 

Jednostka SIM Rajsko Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 

 

 

Jednostka SIM na tle Dzielnicy X 

Swoszowice 

 

Przebieg granicy: 

Oś ul. Matematyków Krakowskich, oś ul. Kenara, oś ul. Landaua, oś ul. Podgórki, oś ul. Droga 

Rokadowa, oś ul. Tuchowskiej, oś ul. Osterwy (do cmentarza parafialnego), granice działek 

ewidencyjnych do ul. Gruszczyńskiego, oś ul. Gruszczyńskiego (do wysokości ul. Geologów), 

granice działek ewidencyjnych, oś ul. Geologów do granicy miasta Krakowa, granica miasta 

Krakowa do ul. Matematyków Krakowskich. 

Krótka charakterystyka: 

Jednostka SIM Rajsko obejmuje swoim zasięgiem dawną wieś rycerską (później szlachecką) o tej 

samej nazwie. Obecnie jest to niewielkie osiedle domów jednorodzinnych. Rajsko leży na szlaku 

fortyfikacji Twierdzy Kraków. Na mieszczącym się tu wzgórzu Rajsko znajduje się fort główny 

artyleryjski 51 „Rajsko”, a wśród lokalnej zabudowy wyróżnia się zespół szańców i baterii. Północną 

granicą Rajska przebiega dawna droga rokadowa. 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

X.5 Zbydniowice 

Jednostka SIM Zbydniowice Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 

 

 

Jednostka SIM na tle Dzielnicy X 

Swoszowice 

 

Przebieg granicy: 

Granica miasta Krakowa (od cieku wodnego Cyrkówka do jego ujścia do Wilgi), ciek wodny 

Cyrkówka. 

Krótka charakterystyka: 

Jednostka SIM Zbydniowice to najdalej na południe wysunięty fragment terenu leżący w granicach 

administracyjnych Krakowa, którego granicą przebiega rzeka Wilga. Włączone do Krakowa 1 

stycznia 1986, choć 20 ha wsi Zbydniowice włączono do Krakowa już 1 stycznia 1973 r. Obecnie 

Zbydniowice są niewielkim osiedlem domów jednorodzinnych skupionych w rejonie ulicy 

Matematyków Krakowskich. 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

X.6 Wróblowice 

Jednostka SIM Wróblowice Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 

 

 

Jednostka SIM na tle Dzielnicy X 

Swoszowice 

 

Przebieg granicy: 

Oś ul. Landaua (od ul. Sawiczewskich do ul. Matematyków Krakowskich), oś ul. Kenara, oś 

ul. Matematyków Krakowskich, ciek wodny Cyrkówka, granica miasta Krakowa, oś 

ul. Chałubińskiego, granice działek ewidencyjnych od ul. Chałubińskiego do ul. Sawiczewskich, oś 

ul. Sawiczewskich. 

Krótka charakterystyka: 

Jednostka SIM Wróblowice to osiedle luksusowych willi oraz domów jednorodzinnych, które jest 

częścią Krakowa od 1973 roku. W Wróblowicach znajdują się m.in. Kościół pw. Przemienienia 

Pańskiego, zabytkowy dworek, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35, Osiedlowy Dom Kultury, 

biblioteki, przedszkole, boisko sportowe klubu piłkarskiego Wróblowianka. Wokół tych obiektów 

skupia się aktywność lokalnej społeczności mieszkańców. 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

X.7 Opatkowice 

Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 
Jednostka SIM na tle Dzielnicy X 

Swoszowice 

  

Jednostka SIM Opatkowice 

 

Przebieg granicy: 

Oś Autostradowej Obwodnicy Krakowa (od granicy Dzielnicy X Swoszowice do ul. Kąpielowej), oś 

ul. Kąpielowej do rzeki Wilgi, rzeka Wilga, granice działek ewidencyjnych, oś ul. Moszyńskiego, oś 

ul. Krzyżanowskiego, oś ul. Chałubińskiego, granica miasta Krakowa, granica Dzielnicy X 

Swoszowice do Autostradowej Obwodnicy Krakowa. 

Krótka charakterystyka: 

Jednostka SIM Opatkowice przylega do południowej granicy miasta Krakowa i sąsiaduje z ważnymi 

szlakami komunikacyjnymi, wzdłuż których rozwija się zabudowa usługowa oraz mieszkaniowa 

jednorodzinna i wielorodzinna o niskiej intensywności. Ważnym punktem na mapie jednostki po 

zachodniej stronie jest kościół pw. Świętego Maksymiliana Kolbe. Po wschodniej stronie zabudowa 

terenu jest mniej intensywna, ale znajduje się tu ważny obiekt dla lokalnej społeczności, Urząd 

Dzielnicy X Swoszowice. 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

X.8 Kliny Zachód 

Jednostka SIM Kliny Zachód Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 

 

 

Jednostka SIM na tle Dzielnicy X 

Swoszowice 

 

Przebieg granicy: 

Granica Dzielnicy X Swoszowice (od ul. Borkowskiej do Autostradowej Obwodnicy Krakowa), oś 

Autostradowej Obwodnicy Krakowa do węzła Kraków Południe, granice działek ewidencyjnych 

wzdłuż węzła Kraków Południe do ul. Radnickiego, oś ul. Radnickiego, granice działek 

ewidencyjnych od ul. Radnickiego do ul. Fortecznej, oś ul. Fortecznej, oś ul. Borkowskiej do granicy 

Dzielnicy X Swoszowice. 

Krótka charakterystyka: 

Jednostka SIM Kliny Zachód zawiera przede wszystkim osiedla mieszkaniowe w formie blokowej 

zabudowy wielorodzinnej o nazwach Kliny, Kliny Zacisze, Osiedle Pod Fortem. Na północy znajduje 

się zespół budynków przemysłowo-usługowych, z kolei wzdłuż południowej granicy jednostki 

rozciągają się tereny o dużej wartości przyrodniczej. Lokalne centrum jednostki wykształciło się 

w rejonie pętli autobusowej “Pod Fortem”. Otwarto tu szkołę podstawową, a w jej sąsiedztwie 

znajduje się kościół parafialny. Wśród ciekawych obiektów w okolicy można wskazać Fort 52 

“Borek”. 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

X.9 Kliny 

Jednostka SIM Kliny Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 

 

 

Jednostka SIM na tle Dzielnicy X 

Swoszowice 

 

Przebieg granicy: 

Granica Dzielnicy X Swoszowice (od ul. Borkowskiej do ul. Zakopiańskiej), oś ul. Zakopiańskiej do 

Autostradowej Obwodnicy Krakowa, oś Autostradowej Obwodnicy Krakowa, granice działek 

ewidencyjnych wzdłuż węzła Kraków Południe do ul. Radnickiego, oś ul. Radnickiego, granice 

działek ewidencyjnych do ul. Fortecznej, oś ul. Fortecznej, oś ul. Borkowskiej do granicy Dzielnicy 

X Swoszowice. 

Krótka charakterystyka: 

Jednostka SIM Kliny tworzy głównie zabudowa mieszkaniowa w formie wolnostojących willi i 

domów jednorodzinnych oraz nielicznej zabudowy szeregowej. Obiekty łączą się w dwa większe 

osiedla: Kliny Borkowskie i Kliny Poranne. Wśród ważnych obiektów na mapie jednostki należy 

wskazać Kościół pw. Świętej Jadwigi Królowej oraz Fort 52a “Jugowice”. Tereny zieleni tworzą 

Park Maćka i Doroty, a także zalesiony obszar wzdłuż Potoku Rzewnego. Na Klinach, przy ul. 

Narvik mieszkał przez wiele lat Stanisław Lem. 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

X.10 Jugowice 

Jednostka SIM Jugowice Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 

 

 

Jednostka SIM na tle Dzielnicy X 

Swoszowice 

 

Przebieg granicy: 

Granica Dzielnicy X Swoszowice (od ul. Zakopiańskiej do Autostradowej Obwodnicy Krakowa), oś 

Autostradowej Obwodnicy Krakowa do ul. Zakopiańskiej, oś ul. Zakopiańskiej do granicy Dzielnicy 

X Swoszowice. 

Krótka charakterystyka: 

Jednostka SIM Jugowice to osiedle domków jednorodzinnych położone na południowym 

i południowo-wschodnim zboczu Góry Borkowskiej. Spójna zabudowa wypełnia szczelnie cały 

teren jednostki. W południowo-wschodniej części znajduje się przystanek kolejowy Kraków 

Swoszowice wraz z parkingiem P+R, który ma pełnić rolę węzła przesiadkowego dla mieszkańców 

Dzielnicy X Swoszowice. 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

XI.1 Wola Duchacka 

Jednostka SIM Wola Duchacka Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 

 

 

Jednostka SIM na tle Dzielnicy XI Podgórze 

Duchackie 

 

Przebieg granicy: 

Granica Dzielnicy XI Podgórze Duchackie (od ul. Nowosądeckiej do Trasy Łagiewnickiej), oś Trasy 

Łagiewnickiej, oś ul. Witosa, oś ul. Nowosądeckiej do granicy Dzielnicy XI Podgórze Duchackie. 

Krótka charakterystyka: 

W zabudowie jednostki SIM Wola Duchacka dominują osiedla mieszkaniowe (Wola Duchacka-

Wschód, Wola Duchacka-Zachód, bloki przy ul. Gromady Grudziąż, wieżowce w okolicach 

ul. Walerego Sławka). Obok osiedli blokowych w centrum dzielnicy, przy dawnej sieci drożnej 

skupiają się domy jedno- i dwurodzinne, wille w ogrodach oraz nieliczne zabytkowe domy. Znaczna 

część terenu zajęta jest przez obiekty o charakterze usługowo-handlowym oraz przemysłowym 

(zajezdnia autobusowa MPK, przedsiębiorstwa budowlane, bazy i składy, sklep ”Castorama”, galerię 

handlową „Bonarka”). Zabudowa poprzedzielana jest arteriami komunikacyjnymi. 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

XI.2 Piaski Wielkie 

Jednostka SIM Piaski Wielkie Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 

 

 

Jednostka SIM na tle Dzielnicy XI Podgórze 

Duchackie 

 

Przebieg granicy: 

Granica Dzielnicy XI Podgórze Duchackie, granice działek ewidencyjnych do ul. Tuchowskiej, oś 

ul. Tuchowskiej, oś ul. Łużyckiej, oś ul. Nowosądeckiej do granicy Dzielnicy XI Podgórze 

Duchackie. 

Krótka charakterystyka: 

Jednostka SIM Piaski Wielkie obejmuje swoim zasięgiem dawną wieś o tej samej nazwie, której 

mieszkańcy tradycyjnie zajmowali się rzeźnictwem i produkcją mięsa. Obecnie dominuje tu 

podmiejska zabudowa jednorodzinna (w południowej części). Na północy jednostki w latach 70-tych 

XX wieku powstało osiedle mieszkaniowe z zabudową 11-kondygnacyjną z wielkiej płyty. Obecnie 

w tej okolicy realizowane są nowe inwestycje mieszkaniowe. Ciekawymi obiektami w granicach 

jednostki są: Kościół neogotycki pw. Najświętszego Serca Jezusowego, wzniesiony w latach 1923-

27 oraz dwór klasycystyczny, zbudowany w XVI wieku, przebudowany w końcu XIX wieku. 

Obecnie jest użytkowany jako hotel "Dwór Staropolski". 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

XI.3 Kurdwanów 

Jednostka SIM Kurdwanów Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 

 

 

Jednostka SIM na tle Dzielnicy XI Podgórze 

Duchackie 

 

Przebieg granicy: 

Granica Dzielnicy XI Podgórze Duchackie, granice działek ewidencyjnych do ul. Tuchowskiej, oś 

ul. Tuchowskiej, oś ul. Łużyckiej, oś ul. Witosa, oś Trasy Łagiewnickiej do granicy Dzielnicy XI 

Podgórze Duchackie. 

Krótka charakterystyka: 

Jednostka SIM Kurdwanów to dawna wieś, a obecnie również duże osiedle mieszkaniowe składające 

się w większości z bloków mieszkalnych. Osiedle to jest jedną z największych „sypialni” miasta, 

dogodnie połączoną z centrum linią Krakowskiego Szybkiego Tramwaju. Osiedle zamieszkuje 

ponad 20 tys. mieszkańców. W środkowej części rozciąga się Park Kurdwanowski o powierzchni 

około 4,2 ha, wyposażony w ławki i plac zabaw dla dzieci. Obszar parku i teren wokół budynków 

obsadzone są drzewami oraz zielenią niską. Liczne sklepy, hipermarkety i zakłady usługowe 

pozwalają mieszkańcom Kurdwanowa na swobodne zaopatrzenie się w produkty i korzystanie 

z szerokiego asortymentu usług. W obrębie Kurdwanowa znajduje się parafia p.w. Podwyższenia 

Krzyża Świętego. Na osiedlu jest również przedszkole, korty tenisowe, dom kultury, poczta, 

administracja, banki, niepubliczny zakład opieki zdrowotnej oraz basen. 

 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

XII.1 Nowy Bieżanów 

Jednostka SIM Nowy Bieżanów Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 

 

 

Jednostka SIM na tle Dzielnicy XII 

Bieżanów-Prokocim 

 

Przebieg granicy: 

Granica obrębu ewidencyjnego Podgórze-56 (od ul. Udzieli do linii kolejowej nr 109), linia kolejowa 

nr 109 do ul. Bieżanowskiej, oś ul. Bieżanowskiej, oś ul. Mała Góra, oś ul. Wielickiej do Potoku 

Bieżanowskiego, Potok Bieżanowski, oś ul. Bieżanowskiej, oś ul. Udzieli do granicy obrębu 

ewidencyjnego Podgórze-56. 

Krótka charakterystyka: 

Jednostka SIM Nowy Bieżanów obejmuje osiedle o tej samej nazwie liczące ponad 15 tysięcy 

mieszkańców rozciągające się na 150 ha. Jest to typowe wielorodzinne, wielkopłytowe osiedle 

z wysoką 11 i 5-kondygnacyjną zabudową. W obrębie osiedla znajdują się również enklawy 

zabudowy jednorodzinnej (ul. Duża Góra, ul. Aleksandry, ul. Mała Góra) oraz nowa generacja 

zabudowy wielorodzinnej powstała w ostatnich latach przy ul. Duża Góra, ul. Mała Góra, 

ul. Wielickiej oraz u zbiegu ulic Mała Góra i Aleksandry. Na osiedlu znajduje się kilka 

wielkopowierzchniowych sklepów oraz duża liczba mniejszych obiektów handlowo-usługowych. 

Charakterystycznym obiektem w tej jednostce jest Sanktuarium Najświętszej Rodziny. W zachodniej 

części, wzdłuż potoku Bieżanowskiego rozciąga się Park Aleksandry, główny teren zieleni 

urządzonej poza zielenią osiedlową. 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

XII.2 Stary Bieżanów 

Jednostka SIM Stary Bieżanów Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 

 

 

Jednostka SIM na tle Dzielnicy XII 

Bieżanów-Prokocim 

 

Przebieg granicy: 

Granica miasta Krakowa (od linii kolejowej nr 91 do ul. Nad Serafą), oś ul. nad Serafą, oś ul. 

Wielickiej, oś ul. Mała Góra, oś ul. Bieżanowskiej do linii kolejowej nr 109, linia kolejowa nr 109 

do granicy obrębu Podgórze-56, granica obrębu ewidencyjnego Podgórze-56 (odcinek 10 m), granice 

działek ewidencyjnych, oś ul. Stacyjnej, granice działek ewidencyjnych, granica obrębu 

ewidencyjnego Podgórze-54 do linii kolejowej nr 91, linia kolejowa nr 91 do granicy miasta 

Krakowa. 

Krótka charakterystyka: 

Jednostka SIM Stary Bieżanów obejmuje dawną wieś położoną ok. 10 km na wschód od centrum 

Krakowa w dolinie Serafy. Obecnie jest to osiedle domów jednorodzinnych o niskiej intensywności 

zabudowy. Lokalne centrum wykształciło się tu w okolicy Kościoła pw. Narodzenia Najświętszej 

Marii Panny, nieopodal znajduje się Dwór Czeczów - rezydencja w stylu eklektycznym, a także 

siedziba OSP Bieżanów i placówka szkolna. Wzdłuż rzeki Serafy powstał suchy zbiornik retencyjny, 

mający za zadanie uchronić Stary Bieżanów przed powodzią. W południowej części jednostki 

przebiega autostrada wraz z węzłem Kraków Bieżanów w znacznym stopniu wpływając na krajobraz 

południowych krańców osiedla. 

 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

XII.3 Rżąka 

Jednostka SIM Rżąka Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 

 

 

Jednostka SIM na tle Dzielnicy XII 

Bieżanów-Prokocim 

 

Przebieg granicy: 

Oś ul. Wielickiej od Potoku Bieżanowskiego do ul. Nad Serafą, oś ul. Nad Serafą, granica miasta 

Krakowa do jej przecięcia z granicą oddzielającą Dzielnicę XII Bieżanów Prokocim od Dzielnicy X 

Swoszowice, granica Dzielnicy XII Bieżanów Prokocim do rejonu jej przecięcia z granicą obrębu 

ewidencyjnego Podgórze-58, granice działek ewidencyjnych oddzielających teren Parku Rżąka od 

terenów Krakowskiej Poradni Opieki Paliatywnej i Szpitala Uniwersyteckiego, oś ul. Wielickiej do 

Potoku Bieżanowskiego. 

Krótka charakterystyka: 

Jednostka SIM Rżąka obejmuje przede wszystkim osiedle mieszkaniowe przylegające do węzła 

autostradowego Kraków Wieliczka. Osiedle dzieli się na Starą Rżąkę z charakterystyczną zabudową 

jednorodzinną oraz Rżąkę właściwą, czyli osiedle powstające od lat 80. do dzisiaj. W północnej 

części jednostki powstał Park Rżąka oddzielający teren osiedla od obiektów szpitalnych sąsiedniej 

jednostki SIM Nowy Prokocim. 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

XII.4 Kozłówka 

Jednostka SIM Kozłówka Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 

 

 

Jednostka SIM na tle Dzielnicy XII 

Bieżanów-Prokocim 

 

Przebieg granicy: 

Granica Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim (od ul. Nowosądeckiej do rzeki Drwinki), rzeka 

Drwinka, oś ul. Wielickiej, oś ul. Nowosądeckiej do granicy Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim. 

Krótka charakterystyka: 

Jednostka SIM Kozłówka obejmuje osiedle mieszkaniowe, które powstało w latach 1966–1977 

w południowej części dawnej wsi Prokocim. Swą nazwę zawdzięcza wzgórzu Kozłówka, na którym 

zostało wybudowane. Zbudowano budynki pięcio- i jedenastokondygnacyjne w technologii 

wielkoblokowej i wielkopłytowej, oraz pawilony handlowo-usługowe, pawilon gastronomiczny, 

aptekę, budynek poczty oraz 2 szkoły, 2 przedszkola, żłobek i plac zabaw dla dzieci. Do osiedla 

zalicza się również część starej zabudowy jednorodzinnej umiejscowionej głównie przy ulicach: 

Czorsztyńskiej, Zieleniec, Wojciecha Stattlera, Wolskiej, Na Kozłówce i wewnętrznej stronie ulicy 

Facimiech. Tereny zieleni znajdują się przy południowej granicy jednostki wzdłuż rzeki Drwinki. 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

XII.5 Stary Prokocim 

Jednostka SIM Stary Prokocim Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 

 

 

Jednostka SIM na tle Dzielnicy XII 

Bieżanów-Prokocim 

 

Przebieg granicy: 

Oś ul. Wielickiej od ul. Nowosądeckiej do granicy obrębu ewidencyjnego Podgórze-53, granica 

obrębu ewidencyjnego Podgórze-53, oś ul. Ściegiennego, oś ul. Bieżanowskiej, oś ul. Marzanny, 

granica obrębu ewidencyjnego Podgórze-53, oś ul. Karpackiej, oś drogi wzdłuż linii kolejowej, 

granica obrębu ewidencyjnego-53, oś ul. Gierymskich, granice działek ewidencyjnych, oś ul. 

Kolejowej, oś ul. Balickiego, granica obrębu ewidencyjnego-53, granica dzielnicy XII Bieżanów 

Prokocim, oś ul. Nowosądeckiej do ul. Wielickiej. 

Krótka charakterystyka: 

Jednostka SIM Stary Prokocim to przede wszystkim tereny i zabudowania istniejącej do 1941 r. wsi, 

a także osiedle domów jednorodzinnych, budowane od 1974 r. Od pozostałej zabudowy wyróżniają 

się wieżowce mieszkalne ulokowane przy ul. Gersona i przy ul. Bieżanowskiej. Do najcenniejszych 

zabytków Prokocimia należy zespół pałacowo-parkowy, na który składają się: zabytkowy, 

eklektyczny pałac z pierwszej połowy XIX w., przebudowany w latach 1891–1895 (do 2003 r. dom 

dziecka, obecnie klasztor Augustianów); dawna wozownia, przebudowana na kaplicę oraz park 

z kilkusetletnimi dębami, niektóre oznaczone jako pomnik przyrody. Do innych ważnych obiektów 

w tej jednostce zaliczyć można Kościół pw. Matki Boskiej Dobrej Rady oraz Młodzieżowy Dom 

Kultury im. K. I. Gałczyńskiego. 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

XII.6 Nowy Prokocim 

Jednostka SIM Nowy Prokocim Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 

 

 

Jednostka SIM na tle Dzielnicy XII 

Bieżanów-Prokocim 

 

Przebieg granicy: 

Granica obrębu ewidencyjnego Podgórze-55 (od ul. Marzanny do ul. Udzieli), oś ul. Udzieli, oś 

ul. Bieżanowskiej, Potok Bieżanowski, oś ul. Wielickiej, granice działek ewidencyjnych 

oddzielających teren Parku Rżąka od terenów Krakowskiej Poradni Opieki Paliatywnej i Szpitala 

Uniwersyteckiego, granica Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim do rzeki Drwinka, rzeka Drwinka do 

ul. Wielickiej, oś ul. Wielickiej do granicy obrębu ewidencyjnego Podgórze-55, granica obrębu 

ewidencyjnego Podgórze-55, oś ul. Ściegiennego, oś ul. Bieżanowskiej, oś ul. Marzanny do granicy 

obrębu ewidencyjnego Podgórze-55. 

Krótka charakterystyka: 

Jednostka SIM Nowy Prokocim obejmuje przede wszystkim osiedle powstałe w latach 1975–1994 

we wschodniej części dawnej wsi Prokocim. Znajdują się tu bloki zbudowane w technologii 

wielkoblokowej i wielkopłytowej, o maksymalnej wysokości 12 kondygnacji. Obecnie na tym 

terenie mieszka ponad 12 tysięcy osób. Na osiedlu znajduje się kościół Miłosierdzia Bożego, wiele 

obiektów handlowo-usługowych, szkoły, Centrum Rozwoju Com-Com Zone Prokocim oraz Park 

Lilli Wenedy. W południowej części jednostki zlokalizowane są obiekty Szpitala Uniwersyteckiego, 

Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego, Krakowskiej Poradni Opieki Paliatywnej oraz budynki 

Wydziału Farmaceutycznego UJ. Wartym odnotowania obiektem w tej części jednostki jest Fort 50 

“Prokocim” wzniesiony na wzgórzu Baranówka. 



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

XII.7 Złocień 

Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 
Jednostka SIM na tle Dzielnicy XII 

Bieżanów-Prokocim 

  

Jednostka SIM Złocień 

 

Przebieg granicy: 

Oś ul. Kolejowej, granica działek ewidencyjnych, oś ul. Gierymskich, granice działek 

ewidencyjnych, oś drogi wzdłuż linii kolejowej, oś ul. Karpackiej, granica obrębu ewidencyjnego 

Podgórze-54, oś ul. Stacyjnej, granice działek ewidencyjnych, granica obrębu ewidencyjnego 

Podgórze-54, linia kolejowa nr 91 do granicy miasta Krakowa, granica miasta Krakowa, granica 

Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim, granica działek ewidencyjnych, oś ul. Balickiego do 

ul. Kolejowej. 

Krótka charakterystyka: 

Jednostka SIM Złocień obejmuje rozległą i zróżnicowaną funkcjonalnie przestrzeń przy wschodniej 

granicy miasta Krakowa. Znajduje się tu osiedle mieszkaniowe składające się z kilkudziesięciu 

kilkukondygnacyjnych bloków mieszkalnych. W ostatnich latach obserwuje się dynamiczny wzrost 

liczby mieszkańców na skutek nowych inwestycji mieszkaniowych. Na osiedlu znajduje się lokalne 

centrum handlowe blisko pętli autobusowej i kościoła. W budowie jest także pierwsza w tej okolicy 

szkoła podstawowa. Pozostałą część jednostki  zajmują rozległe tereny kolejowe na południu oraz 

obiekty przemysłowo-składowe na północy i w środkowej części jednostki. 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

XIII.1 Stare Podgórze 

Jednostka SIM Stare Podgórze Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 

 

 

Jednostka SIM na tle Dzielnicy XIII 

Podgórze 

 

Przebieg granicy: 

Granica Dzielnicy XIII Podgórze (od ul. Konopnickiej do linii kolejowej nr 91), linia kolejowa nr 

91, oś al. Powstańców Wielkopolskich, oś al. Powstańców Śląskich, oś ul. Kamieńskiego, oś 

ul. Konopnickiej do granicy Dzielnicy XIII Podgórze. 

Krótka charakterystyka: 

Jednostka SIM Stare Podgórze obejmuje obszar dawnego wolnego królewskiego miasta, założonego 

w 1784 r. przez Austriaków – Podgórza. Na mapie współczesnego Krakowa Stare Podgórze wyróżnia 

się przede wszystkim pod względem historyczno-kulturowym. Centrum tej jednostki stanowi Rynek 

Podgórski z kościołem pw. św. Józefa, ale znajdują się tu również inne wielkomiejskie place takie 

jak plac Niepodległości czy plac Bohaterów Getta. Innymi, charakterystycznymi dla Starego 

Podgórza obiektami są: Fort św. Benedykta, wieża telewizyjna na Krzemionkach, Muzeum 

Cricoteca, Kładka Ojca Bernatka oraz Park Bednarskiego. W centrum tej jednostki dominują 

kamienice z XIX i XX wieku. Urokliwym miejscem tej jednostki jest Wzgórze Lassoty oraz 

sąsiadujący z nim Park Bednarskiego. 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

XIII.2 Mateczny 

Jednostka SIM Mateczny Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 

 

 

Jednostka SIM na tle Dzielnicy XIII 

Podgórze 

 

Przebieg granicy: 

Granica Dzielnicy XIII Podgórze (od ul. Konopnickiej do ul. Wadowickiej), oś ul. Wadowickiej, oś 

ul. Konopnickiej do granicy Dzielnicy XIII Podgórze. 

Krótka charakterystyka: 

Jednostka SIM Mateczny obejmuje swoim zasięgiem intensywnie zagospodarowany fragment 

miasta. Najważniejszym miejscem w tej okolicy jest zespół uzdrowiska Mateczny, składający się 

z budynków zdrojowych i parku. Nazwa wzięła się od nazwiska architekta Antoniego Matecznego, 

który w 1898 r. podczas poszukiwań wody pitnej na własnej posesji, odkrył źródła wód mineralnych 

o dużej zawartości siarki i jej związków. Na pozostałym terenie znajdują się budynki biurowe, 

hotelowe, przemysłowe, magazynowe, usługowe oraz niewielkie osiedla bloków wielorodzinnych. 

W tej okolicy swoją siedzibę ma klub piłkarski Garbarnia, wzdłuż zachodniej granicy jednostki 

rozciąga się park rzeczny Wilgi, a na południu ulokowano Zajezdnię Tramwajową Podgórze. 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

XIII.3 Bonarka 

Jednostka SIM Bonarka Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 

 

 

Jednostka SIM na tle Dzielnicy XIII 

Podgórze 

 

Przebieg granicy: 

Granica Dzielnicy XIII Podgórze (od ul. Wadowickiej do ul. Kamieńskiego), oś ul. Kamieńskiego, 

oś ul. Wadowickiej do granicy Dzielnicy XIII Podgórze. 

Krótka charakterystyka: 

Jednostka SIM Bonarka to wielofunkcyjna przestrzeń z przewagą zabudowy biurowo-usługowej, 

dawniej dominowała tu zabudowa przemysłowa. Budynki mieszkalne znajdują się w niewielkiej 

ilości na północy i zachodzie. Teren ten otoczony jest ważnymi arteriami komunikacyjnymi, które 

jednocześnie stanowią funkcjonalną barierę rozwoju tej jednostki. W środku jednostki znajduje się 

Park Kieszonkowy “Ogród Chwastowy”. 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

XIII.4 Kopiec Krakusa 

Jednostka SIM Kopiec Krakusa Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 

 

 

Jednostka SIM na tle Dzielnicy XIII 

Podgórze 

 

Przebieg granicy: 

Oś al. Powstańców Śląskich (od ul. Kamieńskiego do ul. Wielickiej), oś ul. Wielickiej, oś 

ul. Jerozolimskiej, granice działek ewidencyjnych do granicy Dzielnicy XIII Podgórze, granica 

Dzielnicy XIII Podgórze, oś ul. Kamieńskiego do al. Powstańców Śląskich. 

Krótka charakterystyka: 

Jednostka SIM Kopiec Krakusa to przestrzeń, która pomimo, iż znajduje się blisko centrum Krakowa 

jest praktycznie pozbawiona zabudowy (wyjątek stanowi nowe osiedle na terenie byłego 

kamieniołomu oraz starsze budynki mieszkalne wzdłuż al. Pod Kopcem, ulic Robotniczej 

i Wielickiej). Nad terenem jednostki góruje Kopiec Krakusa – punkt widokowy i jedna z atrakcji 

turystycznych miasta, u jego podnóża znajduje się dawny kamieniołom Liban stanowiący żywy 

przykład sukcesji przyrodniczej na terenach poprzemysłowych. Środkowa część jednostki to miejsce 

byłego niemieckiego nazistowskiego obozu pracy przymusowej Płaszów, o którego istnieniu 

przypominają obiekty: Szary Dom, monumentalny Pomnik Ofiar Faszyzmu, pomnik poświęcony 

węgierskim Żydówkom, pomnik upamiętniający granatowych policjantów. W pozostałej części 

jednostki znajdują się parki działkowe i rezerwat geologiczny Bonarka. 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

XIII.5 Zabłocie 

Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 
Jednostka SIM na tle Dzielnicy XIII 

Podgórze 

 

 

Jednostka SIM Zabłocie 

 

Przebieg granicy: 

Granica Dzielnicy XIII Podgórze (od linii kolejowej nr 91 do ul. Ofiar Dąbia), oś ul. Ofiar Dąbia, oś 

ul. Nowohuckiej, linia kolejowa nr 91 do granicy Dzielnicy XIII Podgórze. 

Krótka charakterystyka: 

Jednostka SIM Zabłocie to jednostka o przemysłowym rodowodzie, obecnie teren ten całkowicie 

zmienił swój charakter. Na Zabłociu znajduje się muzeum Fabryka Emalia Oskara Schindlera, 

w którym można poznać historię II wojny światowej oraz ratowania żydowskich pracowników przez 

Schindlera. Instytucje kulturalne obejmują muzeum sztuki współczesnej z dziełami polskich 

i  zagranicznych artystów oraz nowoczesne Centrum Szkła i Ceramiki Lipowa 3 z atrakcjami dla 

całej rodziny. W okolicy pełno jest niezależnych sklepów, galerii oraz nowoczesnych restauracji 

i kawiarni w dawnych magazynach. Zabłocie to dzisiaj obszar mieszkaniowo-usługowy, gdzie 

dominuje wysoka zabudowa wielorodzinna o dużej intensywności. W jego wschodniej części 

zlokalizowane są ogródki działkowe. 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

XIII.6 Kabel 

Jednostka SIM Kabel Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 

 

 

Jednostka SIM na tle Dzielnicy XIII 

Podgórze 

 

Przebieg granicy: 

Oś ul. Wielickiej (od al. Powstańców Wielkopolskich do ul. Jerozolimskiej), oś ul. Jerozolimskiej, 

granice działek ewidencyjnych do granicy Dzielnicy XIII Podgórze, granica Dzielnicy XIII 

Podgórze, granica obrębu ewidencyjnego Podgórze-52,  linia kolejowa nr 100, linia kolejowa nr 91 

do al. Powstańców Wielkopolskich, oś al. Powstańców Wielkopolskich do ul. Wielickiej. 

Krótka charakterystyka: 

Jednostka SIM Kabel od północnej strony charakteryzuje się nowoczesną zabudową biurowo-

usługową, na tym terenie znajduje się między innymi gmach Urzędu Miasta Krakowa. W środkowej 

części jednostki dominuje zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna w formie nowszych bloków jak 

i starszego założenia osiedlowego o nazwie “Kabel”. Południe jednostki to z jednej strony tereny 

przemysłowe - fabryka kabli, a z drugiej strony starsza zabudowa mieszkaniowa w większości 

jednorodzinna lub bliźniacza. Wzdłuż północnej granicy rozciągają się tereny kolejowe wraz 

z Dworcem Kraków Płaszów. Okolice dworca oraz skrzyżowanie ul. Dworcowej z Wielicką to 

lokalne centra aktywności mieszkańców tej jednostki. 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

XIII.7 Płaszów 

Jednostka SIM Płaszów Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 

 

 

Jednostka SIM na tle Dzielnicy XIII 

Podgórze 

 

Przebieg granicy: 

Oś al. Powstańców Wielkopolskich (od linii kolejowej nr 91 do ul. Nowohuckiej), oś 

ul. Nowohuckiej, oś ul. Ofiar Dąbia, granica Dzielnicy XIII Podgórze do przecięcia z granicą między 

obrębami ewidencyjnymi Podgórze-21 i Podgórze-22, granica obrębu ewidencyjnego Podgórze–21, 

oś ul. Golikówka, granice działek ewidencyjnych, granica obrębu ewidencyjnego Podgórze–20, 

granice działek ewidencyjnych, oś ul. Albatrosów, oś ul. Surzyckiego, oś ul. Mierzeja Wiślana, 

granica Dzielnicy XIII Podgórze, granice obrębów ewidencyjnych Podgórze-28, Podgórze-15, linia 

kolejowa nr 100, linia kolejowa nr 91 do ul. Powstańców Wielkopolskich. 

Krótka charakterystyka: 

W jednostce SIM Płaszów dominuje starsza zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna uzupełniona 

nowszymi osiedlami bloków wielorodzinnych. Przykładami takich osiedli są: Osiedle Lipska, 

Osiedle Nowy Przewóz, Bagry Park. W południowo-zachodniej części jednostki znajdują się obiekty 

przemysłowe i magazynowe, które w ostatnich latach wypierane są przez zabudowę biurowo-

mieszkaniową. Jednostka SIM Płaszów wyróżnia się na tle pozostałych zbiornikami wodnymi (Staw 

Płaszowski, Bagry Wielkie), z których ten drugi jest znaną destynacją rekreacyjną dla krakowian. 

Wśród terenów zieleni w tej jednostce można wymienić Park przy pętli tramwajowej Mały Płaszów 

P+R, Park Bagry Wielkie Wschód, Ogrody Płaszowa oraz ogródki działkowe. W północno-

zachodniej części jednostki zlokalizowany jest Port Rzeczny Płaszów. 



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

XIII.8 Rybitwy 

Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 
Jednostka SIM na tle Dzielnicy XIII 

Podgórze 

  

Jednostka SIM Rybitwy 

 

Przebieg granicy: 

Granica Dzielnicy XIII Podgórze (od przecięcia z granicą między obrębami ewidencyjnymi 

Podgórze-21 i Podgórze-22 do cieku wodnego przy granicy obrębów ewidencyjnych Podgórze-23 

i Podgórze-106), ciek wodny, oś ul. Targosza, oś ul. Bartników, oś ul. Śliwiaka, oś ul. Półłanki, 

granica Dzielnicy XIII Podgórze do wysokości ul. Mierzeja Wiślana, oś ul. Mierzeja Wiślana, oś ul. 

Surzyckiego, oś ul. Albatrosów, granice działek ewidencyjnych, granica obrębu ewidencyjnego 

Podgórze–21, granice działek ewidencyjnych, oś ul. Golikówka, granica obrębu ewidencyjnego 

Podgórze–22. 

Krótka charakterystyka: 

Jednostkę SIM Rybitwy w jej północnej części (między ul. Botewa a korytem Wisły) cechuje słabe 

zagospodarowanie przestrzeni z zabudową głównie jednorodzinną i fragmentami terenu wciąż 

wykorzystywanymi rolniczo. Południowa część jednostki składa się natomiast w dużej mierze 

z obiektów przemysłowo-składowych. Wśród nich ulokowano m.in. Zajezdnię Autobusową 

Płaszów. oraz Oczyszczalnię Ścieków Płaszów,. Na terenie jednostki SIM umiejscowione są tereny 

handlu: giełda samochodowa oraz giełda owocowo-warzywna, które wśród krakowian są 

rozpoznawane pod potoczną nazwą “placu na Rybitwach”. Do Ciekawych miejsc na terenie jednostki 



należą również Fort 50a “Lasówka”, Staw przy Cegielni oraz Centrum Kultury Podgórza - Klub 

Rybitwy. 

Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

XIII.9 Przewóz 

Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 
Jednostka SIM na tle Dzielnicy XIII 

Podgórze 

  

Jednostka SIM Przewóz 

 

Przebieg granicy: 

Granica Dzielnicy XIII Podgórze od cieku wodnego przy granicy obrębów ewidencyjnych Podgórze-

23 i Podgórze-106, granica miasta Krakowa, granica Dzielnicy XIII Podgórze do ul. Półłanki, oś ul. 

Półłanki, oś ul. Śliwiaka, oś ul. Bartników, oś ul. Targosza, ciek wodny do granicy Dzielnicy XIII 

Podgórze. 

Krótka charakterystyka: 

Jednostka SIM Przewóz to zróżnicowana przestrzeń, w której południowej części dominują obiekty 

przemysłowe (Krakowskie Zakłady Garbarskie, żwirownia) oraz tereny rekreacyjne (Przystań 

Brzegi). Północną część jednostki zajmuje zabudowa jednorodzinna o niskiej intensywności 

i wiejskim charakterze. Lokalne centra aktywności społecznej wykształciły się w okolicy Kościoła 

pw. Niepokalanego Serca NMP i cmentarza oraz sklepu i przystanku autobusowego “Przewóz”. 

Jednostkę przecinają ważne arterie komunikacyjne, w tym droga S7 z węzłem Kraków Przewóz. 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

XIV.1 Czyżyny 

Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 
Jednostka SIM na tle Dzielnicy XIV 

Czyżyny 

  

Jednostka SIM Czyżyny 

 

Przebieg granicy: 

Oś al. Pokoju (od ul. Nowohuckiej do ul. Centralnej), oś ul. Centralnej, granice działek 

ewidencyjnych do granicy Dzielnicy XIV Czyżyny, granica Dzielnicy XIV Czyżyny, oś al. Jana 

Pawła II, oś ul. Nowohuckiej do al. Pokoju. 

Krótka charakterystyka: 

Jednostka SIM Czyżyny składa się z dwóch części. Zachodnia znajduje się w miejscu dawnej wsi 

Czyżyny z lokalnym centrum wokół Kościoła pw. św. Judy Tadeusza. Charakteryzuje się starszą 

zabudową jednorodzinną, powstałą na obszarze dawnego dworu z folwarkiem i stawem. Budynek 

dworu zachował się na terenie obecnego osiedla. Obok osiedla znajduje się siedziba krakowskiego 

MPO. Część wschodnia, pomimo lokalizacji kilku bloków mieszkaniowych, ma charakter 

przemysłowy. To tu znajduje się duży zakład produkcyjny wyrobów tytoniowych, który 

przestrzennie dominuje okolicę. W południowej części znajduje się szkoła podstawowa, muzeum 

gier wideo oraz starsza zabudowa jednorodzinna. 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

XIV.2 Łęg 

Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 
Jednostka SIM na tle Dzielnicy XIV 

Czyżyny 

  

Jednostka SIM Łęg 

 

Przebieg granicy: 

Granica Dzielnicy XIV Czyżyny, oś al. Pokoju, oś ul. Centralnej, granice działek ewidencyjnych, 

granica obrębu ewidencyjnego Nowa Huta-54 do granicy Dzielnicy XIV Czyżyny. 

Krótka charakterystyka: 

Jednostka SIM Beszcz-Łęg zajmuje około połowę powierzchni krakowskiej Dzielnicy XIV 

Czyżyny. Jeszcze w latach 90-tych mieszkało tu zaledwie kilkuset mieszkańców, a mimo położenia 

niemal w geograficznym środku Krakowa, można było poczuć się tu jak na wsi. Dziś Łęg jest jednym 

z najszybciej zabudowujących się fragmentów miasta. Nad rozległą przestrzenią dominują kominy 

elektrociepłowni w Łęgu. Wokół niej znajdują się tereny handlowo-usługowo-wystawiennicze. 

W północnej części jednostki powstaje zabudowa mieszkaniowa w formie bloków wielorodzinnych, 

natomiast wschodnie rejony charakteryzuje zabudowa mieszkaniowa o mniejszej intensywności. 

W tej części również znaleźć można cenny przyrodniczo Las Łęgowski. 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

XIV.3 Czyżyny Park 

Jednostka SIM Czyżyny Park Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 

 

 

Jednostka SIM na tle Dzielnicy XIV 

Czyżyny 

 

Przebieg granicy: 

Granica Dzielnicy XIV Czyżyny (od al. Jana Pawła II do al. Pokoju), oś al. Pokoju, oś 

ul. Nowohuckiej, oś al. Jana Pawła II do granicy Dzielnicy XIV Czyżyny. 

Krótka charakterystyka: 

Jednostka SIM Czyżyny Park to mała powierzchniowo jednostka, ale znajduje się na niej kilka 

ważnych obiektów o ponadlokalnym znaczeniu. Centralną część jednostki zajmuje Park Lotników 

Polskich, a w nim Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema. We wschodniej części znajduje się 

kampus Akademii Wychowania Fizycznego, natomiast na zachodzie ulokowano halę widowiskowo-

sportową (Tauron Arena), na której odbywają się największe wydarzenia sportowe i koncerty. W jej 

sąsiedztwie powstało w ostatnich latach kilka mieszkaniowych bloków wielorodzinnych. Jednostka 

SIM Czyżyny Park jako całość jest chętnie odwiedzanym miejscem przez wielu krakowian. 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

XIV.4 Rakowice Lotnisko 

Jednostka SIM Rakowice Lotnisko Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 

 

 

Jednostka SIM na tle Dzielnicy XIV 

Czyżyny 

 

Przebieg granicy: 

Oś al. Jana Pawła II (od granicy Dzielnicy XIV Czyżyny do ul. Stella-Sawickiego), oś ul. Stella-

Sawickiego, granica Dzielnicy XIV Czyżyny do al. Jana Pawła II. 

Krótka charakterystyka: 

Jednostka SIM Rakowice Lotnisko to teren po dawnym porcie lotniczym, który obecnie jest 

obszarem wielofunkcyjnym. Na południu znajdują się niewielkie osiedla mieszkaniowe, budynki 

Politechniki Krakowskiej oraz biurowce. W środku jednostki znaleziono miejsce dla lokalizacji 

krakowskiego parku technologicznego, a na północy ulokowano akademiki Politechniki 

Krakowskiej oraz osiedle Akademickie. Najważniejszym obiektem na omawianym terenie jest 

dawny pas startowy, wokół którego utworzono Lotniczy Park Kulturowy. Mieści się tu Muzeum 

Lotnictwa Polskiego z wieloma cennymi eksponatami. W przyszłości z pasem startowym sąsiadować 

będzie także Małopolskie Centrum Nauki – Cogiteon. 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

XIV.5 Czyżyny Lotnisko 

Jednostka SIM Czyżyny Lotnisko Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 

 

 

Jednostka SIM na tle Dzielnicy XIV 

Czyżyny 

 

Przebieg granicy: 

Oś ul. Stella-Sawickiego (od granicy Dzielnicy XIV Czyżyny do al. Jana Pawła II), oś al. Jana Pawła 

II, granica Dzielnicy XIV Czyżyny do ul. Stella-Sawickiego. 

Krótka charakterystyka: 

Jednostka SIM Czyżyny Lotnisko to jednostka, w której dominuje zabudowa mieszkaniowa 

wielorodzinna. Znajdują się tu osiedla Dywizjonu 303 - wielkopłytowe osiedle z 11 i 5 

kondygnacyjną zabudową: oś. 2 Pułku Lotniczego - kilkadziesiąt bloków mieszkalnych, najwyższe 

mają około 50 metrów i 15 pięter oraz osiedle Avia - położone na dawnym pasie startowym, 

składające się z kilkunastu wieżowców mieszkalnych o większej intensywności zabudowy. 

Osiedlom towarzyszą mniejsze obiekty handlowo usługowe oraz centrum handlowe Nowe Czyżyny. 

Bliski dostęp do terenów zieleni, poza zielenią osiedlową zapewnia nowy, niewielki park o nazwie 

Park Czyżyny. 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

XV.1 Mistrzejowice 

Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 
Jednostka SIM na tle Dzielnicy XV 

Mistrzejowice 

  

Jednostka SIM Mistrzejowice 

 

Przebieg granicy: 

Granica Dzielnicy XV Mistrzejowice, granica miasta Krakowa, granice działek ewidencyjnych (od 

granicy miasta Krakowa do granicy Dzielnicy XV Mistrzejowice). 

Krótka charakterystyka: 

Jednostka SIM Mistrzejowice to teren dawnej wsi, włączonej w granice Krakowa w 1951 r., na 

którym zrealizowano nowe założenie architektoniczno-urbanistyczne Mistrzejowic stanowiące 

rozbudowę ówczesnej dzielnicy Nowa Huta. Zabudowa miała wpisywać się w naturalne, 

pagórkowate ukształtowanie terenu, gdzie wysokość terenu rośnie w kierunku północnym. Powstały 

osiedla mieszkaniowe: Tysiąclecia, Złotej Jesieni, Bohaterów Września, Piastów, Kombatantów, 

a także Oświecenia i Srebrnych Orłów. Obecnie mieszka tu kilkadziesiąt tysięcy osób. W zachodniej 

części jednostki znajduje się duże centrum handlowe, a na terenie całej jednostki występuje wiele 

obiektów handlowo-usługowych. Oprócz zieleni osiedlowej odnaleźć można tu także duże parki np. 

Park Tysiąclecia i Park Mistrzejowicki, które oddzielają od siebie poszczególne osiedla. 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

XV.2 Mistrzejowice Północ 

Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 
Jednostka SIM na tle Dzielnicy XV 

Mistrzejowice 

  

Jednostka SIM Mistrzejowice Północ 

 

Przebieg granicy: 

Granice działek ewidencyjnych (od granicy miasta Krakowa do granicy Dzielnicy XV 

Mistrzejowice), granica Dzielnicy XV Mistrzejowice, granica miasta Krakowa. 

Krótka charakterystyka: 

Jednostka SIM Mistrzejowice Północ to zróżnicowana jednostka, w której od zachodu występuje 

zabudowa jednorodzinna oraz pola uprawne, w środkowej części zlokalizowane są obiekty 

przemysłowo-magazynowe, a we wschodniej powstaje osiedle składające się z wieżowców 

mieszkalnych. W tym rejonie planowane jest również przedłużenie linii tramwajowej i budowa 

przystanku kolejowego, co najprawdopodobniej spowoduje powstanie lokalnego centrum dla tej 

jednostki. 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

XVI.1 Nowe Bieńczyce 

Jednostka SIM Nowe Bieńczyce Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 

 

 

Jednostka SIM na tle Dzielnicy XVI 

Bieńczyce 

 

Przebieg granicy: 

Granica Dzielnicy XVI Bieńczyce (od ul. Obrońców Krzyża do ul. Fatimskiej), oś ul. Fatimskiej, 

oś ul. Łyszkiewicza, oś ul. Obrońców Krzyża do granicy Dzielnicy XVI Bieńczyce. 

Krótka charakterystyka: 

Jednostka SIM Nowe Bieńczyce obejmuje zespół osiedli mieszkaniowych powstałych w latach 

1962 – 1979 jako rozbudowa dzielnicy Nowa Huta. Wybudowano wówczas dzisiejsze osiedla: 

Przy Arce, Niepodległości, Albertyńskie, Kościuszkowskie, Kazimierzowskie, Jagiellońskie, Na 

Lotnisku, Wysokie, Strusia, Kalinowe oraz Złotej Jesieni. Zabudowie mieszkaniowej 

towarzyszy właściwa infrastruktura (w tym szkoły i obiekty handlowo-usługowe). Ważnymi 

obiektami na mapie jednostki są m. in.: Centrum Handlowe Tomex, DH Wanda, Szpital im. L. 

Rydygiera. Wzdłuż osiedli mieszkaniowych zaprojektowano teren zieleni – Planty Bieńczyckie, 

które spajają okoliczną zabudowę i oferują miejsce dla rekreacji mieszkańców. 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

XVI.2 Stare Bieńczyce 

Jednostka SIM Stare Bieńczyce Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 

 

 

Jednostka SIM na tle Dzielnicy XVI 

Bieńczyce 

 

Przebieg granicy: 

Oś ul. Fatimskiej, oś ul. Łyszkiewicza, oś ul. Obrońców Krzyża, granica Dzielnicy XVI Bieńczyce, 

oś ul. Kocmyrzowskiej, granica Dzielnicy XVI Bieńczyce do ul. Fatimskiej. 

Krótka charakterystyka: 

Jednostka SIM Stare Bieńczyce to dawna podkrakowska wieś. Obecnie teren ten jest intensywnie 

zurbanizowany. W zabudowie dominują w większości bloki, ale również domki jednorodzinne 

w północnej i środkowej części jednostki. Ważny dla tożsamości lokalnej tego miejsca jest kościół 

Arka Pana, a o nieco dawniejszej historii przypominają pozostałości młyna Lelitów ulokowane nad 

Młynówką obok rzeki Dłubni. Nieopodal znajduje się Staw przy Kaczeńcowej oraz ogródki 

działkowe. Wschodnia część jednostki to głównie zabudowa przemysłowo-magazynowa. Lokalne 

miejsce handlu zapewnia Bieńczycki Plac Targowy. 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

XVI.3 Zalew Nowohucki 

Jednostka SIM Zalew Nowohucki Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 

 

 

Jednostka SIM na tle Dzielnicy XVI 

Bieńczyce 

 

Przebieg granicy: 

Oś ul. Kocmyrzowskiej, granica Dzielnicy XVI Bieńczyce. 

Krótka charakterystyka: 

Jednostka SIM Zalew Nowohucki to głównej mierze przestrzeń służąca rekreacji dla okolicznych 

mieszkańców. Oprócz nielicznej zabudowy mieszkaniowej znajdują się tutaj obiekty sportowe 

lokalnego klubu KS Wanda oraz przede wszystkim Zalew Nowohucki otoczony zielenią parkową 

pełną dodatkowej infrastruktury służącej wypoczynkowi (tężnia). Wzdłuż wschodniej granicy 

jednostki przepływa rzeka Dłubnia. 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

XVII.1 Zesławice 

Jednostka SIM Zesławice Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 

 

 

Jednostka SIM na tle Dzielnicy XVII 

Wzgórza Krzesławickie 

 

Przebieg granicy: 

Oś ul. Łowińskiego, oś. ul.  Petöfiego, oś ul. Architektów, oś ul. Petöfiego, oś. ul. Morcinka, ciek 

wodny Baranówka, granica miasta Krakowa, granica Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie. 

Krótka charakterystyka: 

Jednostka SIM Zesławice to niemal cały obszar dzielnicy katastralnej o tej samej nazwie. Dawna 

wieś, została w 1951 roku włączona do granic miasta Krakowa. Obecnie jest to teren, na którym 

dominuje wolnostojąca zabudowa niskiej intensywności, głównie o funkcji mieszkaniowej 

jednorodzinnej, uzupełnionej budynkami usługowymi. W obrębie jednostki występują fragmenty 

zachowanych układów urbanistycznych dawnych wsi, a także odcinki historycznych traktów 

drożnych. Do najważniejszych obiektów w tej jednostce należy Fort „Dłubnia”, położony na 

wzniesieniu Łysa Góra 265 m n.p.m. i będący częścią Twierdzy Kraków. Na terenie jednostki SIM 

znajduje się Cegielnia Zesławice, dawna Kopalnia Iłów oraz część Zalewu Zesławickiego. 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

XVII.2 Wzgórza Krzesławickie 

Jednostka SIM Wzgórza Krzesławickie Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 

 

 

Jednostka SIM na tle Dzielnicy XVII 

Wzgórza Krzesławickie 

 

Przebieg granicy: 

Oś ul. Łowińskiego, oś. ul. Petöfiego, oś ul. Architektów, oś ul. Petöfiego, oś. ul. Morcinka, oś 

ul. Kocmyrzowskiej, granica Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie do ul. Łowińskiego. 

Krótka charakterystyka: 

Jednostka SIM Wzgórza Krzesławickie to część obszaru dawnej dzielnicy katastralnej Krzesławice. 

Część dawnej wsi Krzesławice, która została w 1951 roku włączona do granic miasta Krakowa. 

Obecnie jest to teren, na którym dominuje zabudowa o funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej, 

uzupełniona zabudową jednorodzinną oraz usługową. W obrębie jednostki występują fragmenty 

zachowanych układów urbanistycznych dawnych wsi a także odcinki historycznych traktów 

drożnych. Do najważniejszych obiektów w tej jednostce należy Fort „Krzesławice”, będący częścią 

Twierdzy Kraków. Na terenie jednostki SIM znajduje się również Kościół pw. Miłosierdzia Bożego, 

Wojewódzki Szpital Okulistyczny, Zakład Uzdatniania Wody Dłubnia, Park Zielony Jar Wandy. 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

XVII.3 Krzesławice 

Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 
Jednostka SIM na tle Dzielnicy XVII 

Wzgórza Krzesławickie 

  

Jednostka SIM Krzesławice 

 

Przebieg granicy: 

Oś ul. Kocmyrzowskiej, linia kolejowa nr 95, granica Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie. 

Krótka charakterystyka: 

Jednostka SIM Krzesławice to część dawnej dzielnicy katastralnej o tej samej nazwie. Dawna wieś, 

która w 1951 roku została włączona do granic miasta Krakowa. Obecnie jest to obszar, na którym 

występuje wolnostojąca zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności, zabudowa usługowa 

i przemysłowa. W obrębie jednostki SIM występują fragmenty zachowanych układów 

urbanistycznych dawnych wsi, a także odcinki historycznych traktów drożnych. Na terenie jednostki 

zlokalizowana jest część terenów Kombinatu. Do najważniejszych obiektów w tej jednostce należy 

Dworek Jana Matejki, Kościół pw. św. Jana Chrzciciela i Matki Bożej Szkaplerznej. 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

XVII.4 Kantorowice 

Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 
Jednostka SIM na tle Dzielnicy XVII 

Wzgórza Krzesławickie 

  

Jednostka SIM Kantorowice 

 

Przebieg granicy: 

Oś. ul. Morcinka, ciek wodny Baranówka, granica miasta Krakowa, oś ul. Kocmyrzowskiej do 

ul. Morcinka. 

Krótka charakterystyka: 

Jednostka SIM Kantorowice to część dawnej dzielnicy katastralnej o tej samej nazwie. Dawna 

niewielka osada folwarczna, która w 1951 roku została włączona do granic miasta Krakowa. Obecnie 

jest to obszar, na którym dominuje wolnostojąca zabudowa niskiej intensywności, głównie o funkcji 

mieszkaniowej jednorodzinnej. W obrębie jednostki SIM występują odcinki historycznych traktów 

drożnych. Do najważniejszych obiektów w tej jednostce należy Klub Zakole Ośrodka Kultury.  Na 

terenie jednostki SIM znajdują się ogródki działkowe ROD Relaks. 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

XVII.5 Grębałów 

Jednostka SIM Grębałów Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 

 

 

Jednostka SIM na tle Dzielnicy XVII 

Wzgórza Krzesławickie 

 

Przebieg granicy: 

Oś. ul. Kocmyrzowskiej, granica miasta Krakowa, oś ul. Sybiraków, oś ul. Darwina, oś ul. Blokowej, 

linia kolejowa nr 95 do ul. Kocmyrzowskiej. 

Krótka charakterystyka: 

Jednostka SIM Grębałów to część dawnej dzielnicy katastralnej o tej samej nazwie. Dawna wieś, 

która w 1951 roku została włączona do granic miasta Krakowa. Obecnie jest to teren, na którym 

dominuje wolnostojąca zabudowa niskiej intensywności, głównie o funkcji mieszkaniowej 

jednorodzinnej. W obrębie jednostki SIM występują fragmenty zachowanych układów 

urbanistycznych dawnych wsi, a także odcinki historycznych traktów drożnych, w tym dróg 

Twierdzy Kraków. Do najważniejszych obiektów w tej jednostce należy Fort „Grębałów”, będący 

częścią Twierdzy Kraków. Na terenie jednostki SIM znajdują się także Cmentarz komunalny 

Grębałów oraz siedziba i stadion KS Grębałowianka. 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

XVII.6 Lubocza 

Jednostka SIM Lubocza Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 

 

 

Jednostka SIM na tle Dzielnicy XVII 

Wzgórza Krzesławickie 

 

Przebieg granicy: 

Oś. ul. Sybiraków, oś ul. Darwina, oś ul. Blokowej, linia kolejowa nr 95, granica Dzielnicy XVII 

Wzgórza Krzesławickie, granica obrębu ewidencyjnego Nowa Huta-12, oś ul. Łuczanowickiej, 

granica obrębu ewidencyjnego Nowa Huta-13, granica miasta Krakowa do ul. Sybiraków. 

Krótka charakterystyka: 

Jednostka SIM Lubocza to część dawnej dzielnicy katastralnej o tej samej nazwie. Dawna wieś, która 

w 1951 roku została włączona do granic miasta Krakowa. Obecnie jest to teren, na którym dominuje 

wolnostojąca zabudowa niskiej intensywności, głównie o funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej, 

uzupełnionej funkcją usługową i przemysłową. Na terenie jednostki SIM zlokalizowana jest stacja 

energetyczna Lubocza. Występują tam fragmenty zachowanych układów urbanistycznych dawnych 

wsi a także odcinki historycznych traktów drożnych. Do najważniejszych obiektów w tej jednostce 

należy kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Na terenie jednostki SIM znajdują się ogródki 

działkowe ROD Lubocza. 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

XVII.7 Łuczanowice 

Jednostka SIM Łuczanowice Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 

 

 

Jednostka SIM na tle Dzielnicy XVI 

Bieńczyce 

 

Przebieg granicy: 

Granica obrębu ewidencyjnego Nowa Huta-15, granica obrębu ewidencyjnego Nowa Huta-14, 

granica miasta Krakowa. 

Krótka charakterystyka: 

Jednostka SIM Łuczanowice to niemal cała dzielnica katastralna o tej samej nazwie. Dawna wieś, 

została w 1973 roku włączona do granic miasta Krakowa. Obecnie jest to teren, na którym nadal 

dominuje wolnostojąca zabudowa niskiej intensywności, głównie o funkcji mieszkaniowej 

jednorodzinnej, uzupełnionej budynkami usługowymi. Do najważniejszych obiektów w tej jednostce 

należy wpisany do rejestru zabytków zespół dworsko - parkowy z Dworem Mycielskich, oraz 

cmentarz ewangelicki z Kopcem Arian (zwany Kopcem Lutrów). Na terenie jednostki SIM znajduje 

się również kaplica pw. Matki Bożej oraz ośrodek kultury (klub Aneks). 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

XVII.8 Wadów 

Jednostka SIM Wadów Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 

 

 

Jednostka SIM na tle Dzielnicy XVII 

Wzgórza Krzesławickie 

 

Przebieg granicy: 

Granice działek ewidencyjnych, oś ul. Wadowskiej, granica obrębu ewidencyjnego Nowa Huta-16, 

granica miasta Krakowa, granica działek ewidencyjnych, granica Dzielnicy XVII Wzgórza 

Krzesławickie. 

Krótka charakterystyka: 

Jednostka SIM Wadów to niemal cała dzielnica katastralna o tej samej nazwie. Dawna wieś lokowana 

na prawie niemieckim, która została w 1951 roku włączona do granic miasta Krakowa. Obecnie jest 

to teren, na którym nadal dominuje wolnostojąca zabudowa niskiej intensywności, głównie o funkcji 

mieszkaniowej jednorodzinnej, uzupełnionej budynkami usługowymi. W obrębie jednostki 

występują fragmenty zachowanych układów urbanistycznych dawnych wsi, a także odcinki 

historycznych traktów drożnych. Jednym z najważniejszych obiektów w tej jednostce jest otoczony 

parkiem, wpisany do rejestru zabytków Dwór Badenich oraz dwie kamienne kapliczki. Na terenie 

jednostki SIM znajduje się również Zakład Karny, Szkoła Podstawowa nr 78 i ogródki działkowe 

ROD Belferek. 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

XVII.9 Węgrzynowice 

Jednostka SIM Węgrzynowice Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 

 

 

Jednostka SIM na tle Dzielnicy XVI 

Bieńczyce 

 

Przebieg granicy: 

Granica działek ewidencyjnych, granica miasta Krakowa, granica Dzielnicy XVII Wzgórza 

Krzesławickie. 

Krótka charakterystyka: 

Jednostka SIM Węgrzynowice zajmuje część dzielnicy katastralnej Wróżenice – Węgrzynowice. 

Dawna wieś, która została w 1986 roku włączona do granic miasta Krakowa. Obecnie jest to teren, 

na którym dominuje wolnostojąca zabudowa niskiej intensywności, głównie o funkcji 

mieszkaniowej jednorodzinnej. W obrębie jednostki występują odcinki historycznych traktów 

drożnych. Na terenie jednostki SIM znajduje się Uroczysko Węgrzynowice i ogrody działkowe 

Malina. 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

XVIII.1 Nowa Huta 

Jednostka SIM Nowa Huta Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 

 

 

Jednostka SIM na tle Dzielnicy XVIII 

Nowa Huta 

 

Przebieg granicy: 

Oś ul. Bulwarowej (od granicy pomiędzy obrębami ewidencyjnymi Nowa Huta-45 i Nowa Huta-47 

do al. Jana Pawła II), oś ul. Klasztornej, oś ul. Odmętowej, oś drogi szutrowej równoległej do granicy 

między obrębami ewidencyjnymi: Nowa Huta-48 i Nowa Huta-56, granica Dzielnicy XVIII Nowa 

Huta, granica między obrębami ewidencyjnymi: Nowa Huta-45 i Nowa Huta-47 do ul. Bulwarowej. 

Krótka charakterystyka: 

Jednostka SIM Nowa Huta obejmuje przede wszystkim układ urbanistyczny dawnego miasta Nowa 

Huta, które stało się częścią Krakowa w 1951 roku. Historyczny układ urbanistyczny jest wpisany 

do rejestru zabytków oraz znajduje się w granicach Parku Kulturowego Nowa Huta. Główną oś 

układu urbanistycznego tworzą najważniejsze przestrzenie publiczne: Aleja Róż i Plac Centralny. 

Do najbardziej charakterystycznych obiektów architektonicznych w tej jednostce należą: zabudowa 

Centrum A, B, C, D i E, Teatr Ludowy oraz Blok Szwedzki. Z innych istotnych obiektów na terenie 

jednostki należy wymienić Muzeum Nowej Huty w dawnym Kinie Światowid, Szpital im. S. 

Żeromskiego oraz Nowohuckie Centrum Kultury. W obrębie jednostki SIM znajdują się również 

ważne tereny zieleni, a wśród nich Park Ratuszowy, Park Szwedzki, Park Wiśniowy Sad oraz przede 

wszystkim Łąki Nowohuckie stanowiące użytek ekologiczny włączony do sieci obszarów Natura 

2000. 

 



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

XVIII.2 Mogiła 

Jednostka SIM Mogiła Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 

 

 

Jednostka SIM na tle Dzielnicy XVIII 

Nowa Huta 

 

Przebieg granicy: 

Oś ul. Klasztornej, oś ul. Odmętowej,  oś drogi szutrowej równoległej do granicy między obrębami 

ewidencyjnymi: Nowa Huta-48 i Nowa Huta-56, granica Dzielnicy XVIII Nowa Huta, oś IV 

Obwodnicy, oś ul. Ptaszyckiego do ul. Klasztornej. 

Krótka charakterystyka: 

Jednostka SIM Mogiła to część obszaru dawnej dzielnicy katastralnej o tej samej nazwie. Dzielnica 

obejmowała tereny dawnej wsi duchownej, własności Opactwa Cystersów w Mogile. W 1951 roku, 

została włączona do granic Krakowa. Obecnie jest to teren, na którym występuje wolnostojąca 

zabudowa niskiej intensywności, głównie o funkcji mieszkaniowej. Do najważniejszych obiektów 

tej jednostki należy Opactwo Cystersów z zabytkowym ogrodem. Dodatkowo w obrębie jednostki 

SIM Mogiła znajduje się Lasek Mogilski, Błonia Mogilskie, tereny ogródków działkowych 

Przewodnik, Stadion Miejski Hutnik Kraków oraz hala widowiskowo-sportowa. 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

XVIII.3 Ogródki 

Jednostka SIM Ogródki Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 

 

 

Jednostka SIM na tle Dzielnicy XVIII Nowa 

Huta 

 

Przebieg granicy: 

Oś ul. Bulwarowej (od ul. Ptaszyckiego do al. Solidarności), granica Dzielnicy XVIII Nowa Huta, 

oś ul. Ujastek Mogilski, oś ul. Ptaszyckiego do ul. Bulwarowej. 

Krótka charakterystyka: 

Jednostka SIM Ogródki to w większości teren zielony obejmujący obszar ogródków działkowych 

ROD Wanda. Jednostka SIM Ogródki to część założenia urbanistycznego Nowej Huty, bowiem jest 

to fragment dawnego pasa zieleni izolacyjnej pomiędzy centrum Nowej Huty a terenem Kombinatu. 

W obrębie jednostki SIM znajdują się budynki edukacyjne oraz filia Muzeum Krakowa: Podziemna 

Nowa Huta. 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

XVIII.4 Kombinat 

Jednostka SIM Kombinat Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 

 

 

Jednostka SIM na tle Dzielnicy XVIII Nowa 

Huta 

 

Przebieg granicy: 

Oś ul. Ujastek Mogilski, oś IV Obwodnicy, oś ul. Igołomskiej do rejonu jej przecięcia z granicą 

oddzielającą obręby ewidencyjne: Nowa Huta-37 i Nowa Huta-38, granice działek ewidencyjnych, 

granica Dzielnicy XVIII Nowa Huta do ul. Ujastek Mogilski. 

Krótka charakterystyka: 

Jednostka SIM Kombinat to teren kombinatu metalurgicznego Arcelor Mittal (dawniej Kombinat 

Metalurgiczny Huta im. Lenina, później Huta im. T. Sendzimira). Budowa zakładu rozpoczęła się 

w 1949 roku jako część nowego miasta Nowej Huty, które stało się częścią Krakowa w 1951 roku. 

Jest to obszar obejmujący obiekty przemysłowe oraz relikty obiektów postindustrialnych dawnego 

kombinatu metalurgicznego. Na terenie jednostki SIM znajdują się wpisane do rejestru zabytków 

obiekty Centrum Administracyjnego. Obok obiektów przemysłowych, na terenie jednostki SIM 

Kombinat znajdują się inne obiekty zabytkowe: Kopiec Wandy oraz Fort „Mogiła” będący częścią 

Twierdzy Kraków. 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

XVIII.5 Kujawy 

Jednostka SIM Kujawy Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 

 

 

Jednostka SIM na tle Dzielnicy XVIII Nowa 

Huta 

 

Przebieg granicy: 

Oś IV Obwodnicy, oś ul. Igołomskiej, oś. ul. Dymarek, oś ul. Karowej, oś ul. Suchy Jar, oś. 

ul. Łubinowej, granica działek ewidencyjnych do granicy miasta Krakowa, granica miasta Krakowa, 

granica Dzielnicy XVIII Nowa Huta do IV Obwodnicy. 

Krótka charakterystyka: 

Jednostka SIM Kujawy to część dawnych dzielnic katastralnych: Pleszowa i Mogiły. Kujawy to 

dawny przysiółek wsi Pleszów. Obecnie jest to teren, na którym dominują obiekty związane 

z infrastrukturą techniczną oraz grupa obiektów przemysłowo – usługowych. Na terenie tej jednostki 

znajduje się Zakład Oczyszczania Ścieków „Kujawy”, Ekospalarnia Kraków oraz port rzeczny nad 

Wisłą (utworzony dla celów Kombinatu). 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

XVIII.6 Pleszów 

Jednostka SIM Pleszów Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 

 

 

Jednostka SIM na tle Dzielnicy XVIII Nowa 

Huta 

 

Przebieg granicy: 

Oś ul. Igołomskiej, oś. ul. Dymarek, oś ul. Karowej, oś ul. Suchy Jar, oś. ul. Łubinowej, granice 

działek ewidencyjnych do granicy miasta Krakowa, granica miasta Krakowa, ciek wodny Suchy Jar 

do ul. Igołomskiej. 

Krótka charakterystyka: 

Jednostka SIM Pleszów to część dawnej dzielnicy katastralnej o tej samej nazwie. Dzielnica 

obejmowała tereny dawnej wsi Pleszów, lokowanej w 1315 roku na prawie szwedzkim. W 1951 

roku, została włączona do granic Krakowa. Obecnie jest to teren, na którym występuje wolnostojąca 

zabudowa niskiej intensywności, głównie o funkcji mieszkaniowej. Dużą część jednostki zajmują 

tereny dawnej cementowni i hałdy odpadów, które są stopniowo zagospodarowywane. Do 

najważniejszych obiektów na tym terenie należy kościół pw. św. Wincentego, Pałac Kirchmayerów 

z 1829 roku wraz z parkiem terasowym oraz grobowiec Kirchmayerów na cmentarzu w Pleszowie. 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

XVIII.7 Ruszcza 

Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 
Jednostka SIM na tle Dzielnicy XVIII Nowa 

Huta 

  

Jednostka SIM Ruszcza 

 

Przebieg granicy: 

Oś ul. Igołomskiej od linii kolejowej nr 95 do rejonu przecięcia z granicą oddzielającą obręby 

ewidencyjne: Nowa Huta-37 i Nowa Huta-38, granice działek ewidencyjnych, granica Dzielnicy 

XVIII Nowa Huta, linia kolejowa nr 95 do ul. Igołomskiej. 

Krótka charakterystyka: 

Jednostka SIM Ruszcza to część dawnej dzielnicy katastralnej o tej samej nazwie. Dawna wieś 

podkrakowska została w 1951 roku włączona do granic miasta Krakowa. Obecnie jest to teren, na 

którym występuje wolnostojąca zabudowa o funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej, jak 

i wielorodzinnej. Dodatkowo, w obrębie tej jednostki występuje zabudowa usługowa o charakterze 

lokalnym i ponadlokalnym. W granicach jednostki znajdują się zachowane odcinki historycznych 

traktów drożnych. Do najważniejszych obiektów na terenie jednostki SIM Ruszcza należą wpisany 

do rejestru zabytków Dwór Popielów, kościół pw. św. Grzegorza oraz obiekty małej architektury: 

kapliczka Krzyż i figurka św. Floriana. 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

XVIII.8 Branice 

Jednostka SIM Branice Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 

 

 

Jednostka SIM na tle Dzielnicy XVIII Nowa 

Huta 

 

Przebieg granicy: 

Oś ul. Igołomskiej, ciek wodny Suchy Jar, oś ul. Branickiej, granice działek ewidencyjnych do 

ul. Rzepakowej, oś. ul. Rzepakowej do ul. Igołomskiej. 

Krótka charakterystyka: 

Jednostka SIM Branice to część dawnej dzielnicy katastralnej o tej samej nazwie. Dawna 

miejscowość, należąca do Branickich, która w 1951 roku została włączona do granic miasta 

Krakowa. Obecnie jest to teren, na którym dominuje wolnostojąca zabudowa o niskiej intensywności, 

głównie o funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej, uzupełnionej budynkami usługowymi. 

Najważniejszym obiektem w tej jednostce jest zespół dworsko - parkowy, wpisany do rejestru 

zabytków. Na terenie zespołu znajduje się Oddział Muzeum Archeologicznego w Krakowie. 

W północnej części jednostki realizowany jest projekt Parku Naukowo – Technologicznego Branice. 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

XVIII.9 Przylasek Rusiecki 

Jednostka SIM Przylasek Rusiecki Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 

 

 

Jednostka SIM na tle Dzielnicy XVIII Nowa 

Huta 

 

Przebieg granicy: 

Ciek wodny Suchy Jar, oś ul. Branickiej, granice działek ewidencyjnych do linii kolejowej nr 95, 

linia kolejowa nr 95, granica miasta Krakowa do cieku wodnego Suchy Jar. 

Krótka charakterystyka: 

Jednostka SIM Przylasek Rusiecki to część dawnej dzielnicy katastralnej o tej samej nazwie. Dawna 

wieś, która w 1973 roku została włączona do granic miasta Krakowa. Obecnie jest to teren, na którym 

dominuje wolnostojąca zabudowa niskiej intensywności, głównie o funkcji mieszkaniowej 

jednorodzinnej, uzupełnionej budynkami usługowymi. Na terenie tym zachowane są odcinki 

historycznych traktów drożnych. W granicach jednostki znajduje się kilkanaście zbiorników 

wodnych utworzonych na miejscu dawnych wyrobisk żwirowni. Na jednym z nich znajduje się plaża 

z kąpieliskiem (pow. ok. 26 ha). Na terenie jednostki SIM znajduje się jednostka OSP.   

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

XVIII.10 Wyciąże 

Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 
Jednostka SIM na tle Dzielnicy XVIII Nowa 

Huta 

  

Jednostka SIM Wyciąże 

 

Przebieg granicy: 

Oś ul. Igołomskiej, granica miasta Krakowa, granice działek ewidencyjnych do ul. Rzepakowej, oś. 

ul. Rzepakowej do ul. Igołomskiej. 

Krótka charakterystyka: 

Jednostka SIM Wyciąże to część dawnej dzielnicy katastralnej o tej samej nazwie. Dawna wieś, 

której obecna nazwa występuje od 1581 roku. W 1973 roku Wyciąże zostało włączone do granic 

miasta Krakowa. Obecnie jest to teren, na którym nadal dominuje wolnostojąca zabudowa niskiej 

intensywności, głównie o funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej, uzupełnionej budynkami 

usługowymi. Na terenie tym zachowany jest układ urbanistyczny wsi Wyciąże oraz odcinki 

historycznych traktów drożnych. W granicach jednostki znajdują się: siedziba klubu LKS 

Błyskawica, jednostka OSP oraz Szkoła Podstawowa nr 140. 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

XVIII.11 Kościelniki 

Jednostka SIM Kościelniki Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 

 

 

Jednostka SIM na tle Dzielnicy XVIII Nowa 

Huta 

 

Przebieg granicy: 

Oś ul. Igołomskiej, linia kolejowa nr 95, granica Dzielnicy XVIII Nowa Huta, granice działek 

ewidencyjnych, oś ul. Węgrzynowice, granice działek ewidencyjnych, granica miasta Krakowa do 

ul. Igołomskiej. 

Krótka charakterystyka: 

Jednostka SIM Kościelniki to część dawnej dzielnicy katastralnej o tej samej nazwie. Dawna wieś 

położona w dolinie Potoku Kościelnickiego. W 1973 roku została ona włączona do granic miasta 

Krakowa. Obecnie jest to teren, na którym dominuje wolnostojąca zabudowa niskiej intensywności, 

głównie o funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej, uzupełnionej budynkami usługowymi. Na terenie 

jednostki SIM zachowany jest układ urbanistyczny dawnej wsi Kościelniki i Górki Kościelnickiej, 

oraz odcinki historycznych traktów drożnych. Na terenie jednostki SIM Kościelniki znajduje się 

wpisany do rejestru zabytków zespół pałacowo - parkowy Wodzickich, cmentarz wojenny nr 393 

(Górka Kościelnicka), kościół pw. Wszystkich Świętych, kościół pw. św. Józefa, Klub Pod 

Kasztanami Ośrodka Kultury, jednostka OSP oraz Szkoła Podstawowa nr 141. 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

XVIII.12 Wróżenice 

Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 
Jednostka SIM na tle Dzielnicy XVIII Nowa 

Huta 

  

Jednostka SIM Wróżenice 

 

Przebieg granicy: 

Granice działek ewidencyjnych, oś ul. Węgrzynowice, granice działek ewidencyjnych, granica 

miasta Krakowa, granica Dzielnicy XVIII Nowa Huta. 

Krótka charakterystyka: 

Jednostka SIM Wróżenice to część dawnej dzielnicy katastralnej o tej samej nazwie. Dawna wieś, 

lokowana na prawie niemieckim, została włączona do granic miasta Krakowa w 1986 roku. Obecnie 

jest to teren, na którym dominuje wolnostojąca zabudowa niskiej intensywności, głównie o funkcji 

mieszkaniowej jednorodzinnej, uzupełnionej budynkami usługowymi. Te terenie tym zachowany 

jest układ urbanistyczny wsi Wróżenice. W granicach jednostki znajduje się jednostka OSP. 

  



Numer jednostki SIM Nazwa jednostki SIM 

XVIII.13 Wolica 

Jednostka SIM Wolica Jednostka SIM na tle miasta Krakowa 

 

 

Jednostka SIM na tle Dzielnicy XVIII Nowa 

Huta 

 

Przebieg granicy: 

Linia kolejowa nr 95 do granicy miasta Krakowa, granica miasta Krakowa, granice działek 

ewidencyjnych do linii kolejowej nr 95. 

Krótka charakterystyka: 

Jednostka SIM Wolica to część dawnej dzielnicy katastralnej o tej samej nazwie. Dawna wieś, której 

akt lokacyjny na prawie niemieckim miał miejsce w XIV wieku. W 1973 roku Wolica została 

włączona do granic miasta Krakowa. Obecnie jest to teren, na którym dominuje wolnostojąca 

zabudowa niskiej intensywności, głównie o funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej, uzupełnionej 

budynkami usługowymi. Na tym terenie zachowany jest układ urbanistyczny wsi Wolica oraz 

odcinki historycznych traktów drożnych. W granicach jednostki znajdują się: Kaplica Matki Bożej 

Częstochowskiej, jednostka OSP oraz Szkoła Podstawowa nr 142.  Na terenie jednostki SIM Wolica 

znajduje się zbiornik wodny utworzony na miejscu dawnego wyrobiska żwirowni. 

 


