
Kraków, 26 marca 2019 roku
Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców
ul. Kazimierza Wielkiego 60
30-074 Kraków

Do
Prezydenta Miasta Krakowa

za pośrednictwem

Wydziału Planowania Przestrzennego
Urzędu Miasta Krakowa
ul. J. Sarego 4
31-047 Kraków

WNIOSEK

do sporządzanego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Krakowa

Działając w imieniu Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, w odpowiedzi na ogłoszenie 

Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa, w otwartym terminie składamy następujące wnioski 

do niniejszego Studium i wnosimy:

o zagospodarowanie okolicy użytków ekologicznych oraz zespołów przyrodniczo-krajobrazowych 

znajdujących się na terenie objętym Studium w sposób zapewniający stalą ochronę tym terenom;

o zaprojektowanie czterech parków ogólnodostępnych Słona Woda, Dolina Prądnika, Krzemionki oraz 

Wesoła;

o wyłączenie spod zabudowy niezabudowanego terenu przylegającego do Zakrzówka i przeznaczenie 

tego terenu pod ogólnodostępny park;

o wyłączenie spod zabudowy terenów pomiędzy ul. Glogera a rzeką Prądnik oraz pomiędzy użytkiem 

ekologicznym Dolina Prądnika, a ul. Głogową z wagi na cenne wartości przyrodnicze tego terenu; 

o wyłączenie spod zabudowy niezabudowanych terenów Osiedla Podwawelskiego i przeznaczenie 

tych terenów pod ogólnodostępny park;

o wyłączenie spod zabudowy niezabudowanego terenu pomiędzy ulicami Gdyńską, Opolską oraz 

Stelmachów i przeznaczenie tych terenów pod ogólnodostępny park;



o wyłączenie spod zabudowy terenów u zbiegu ulic Wilczej, Conrada i istniejącej linii kolejowej  i 

przeznaczenie tych terenów pod ogólnodostępny park;

o wyłączenie spod zabudowy okolic ul. Obozowej/Zdunów ze względu na konieczność zachowania 

istniejącego terenu zieleni, korytarza ekologicznego;

o wyłączenie spod zabudowy terenów zielonych przy ul. Bieżanowska – Drwinka ze względu na 

konieczność zachowania istniejącego terenu zieleni, korytarza ekologicznego oraz obszaru 

wymiany powietrza;

o wyłączenie spod zabudowy łąk w Klinach Borkowskich ze względu na wartości przyrodnicze 

i krajobrazowe, konieczność zachowania korytarza ekologicznego oraz obszaru wymiany 

powietrza;

o wyłączenie spod zabudowy terenów zielonych w północnej części os. Bohaterów Września 

i przeznaczenie pod ogólnodostępny park;

o wyłączenie spod zabudowy terenów zieleni z zadrzewieniami przy ul. Rogozińskiego 

i przeznaczenie terenu pod ogólnodostępny park;

o wyłączenie spod zabudowy terenów pomiędzy ul. Mogilską 71, a ul. Fabryczną 

i przeznaczenie terenu pod ogólnodostępny park;

o przeznaczenie części terenów Klubu Sportowego Grzegórzecki pod tereny rekreacyjne;

o wyznaczenie parku Grzegórzeckiego na możliwie największym fragmencie terenu 

pomiędzy istniejącą linią kolejową, Bulwarem Wisły, ul. Zieleniewskiego oraz nasypem 

nieistniejącej linii kolejowej przy ul. Grzegórzeckiej;

o objęcie ochroną prawną łąk i terenów leśnych w Swoszowicach celem zabezpieczenia 

i ochrony przed zabudową obszaru wymiany powietrza;

o wyłączenie spod zabudowy terenów zielonych przy skrzyżowaniu ulic Czarnowiejskiej 

i Dolnych Młynów;

o wyłącznie spod zabudowy terenów pomiędzy Akademią Wychowania Fizycznego, a ulicą 

Nowohucką i Aleją Jana Pawła II i przeznaczenie terenów pod tereny zieleni urządzonej;

o utworzenie ogólnodostępnego parku w bezpośredniej bliskości osiedla Avia; 

o ochronę terenów rodzinnych ogródków działkowych;

o wyłączenie spod zabudowy budynkami kubaturowymi wszelkich niezabudowanych 

terenów w rejonie tzw. Centrum Nowej Huty, celem zabezpieczenia istniejącego układu 

historycznego i urbanistycznego;

o przeznaczenie niezagospodarowanych terenów będących własnością Gminy Miejskiej 



Kraków w pierwszej kolejności pod tereny zieleni urządzonej i nieurządzonej; 

o wyznaczenie możliwie wysokiego wskaźnika terenu biologicznie czynnego dla 

poszczególnych obszarów Studium; 

o wykluczenie możliwości wliczania do terenu biologicznie czynnego zieleni projektowanej 

na dachach; 
o wyznaczenie i zabezpieczenie terenu w sąsiedztwie, każdego cieku wodnego na terenie objętym 

Studium  pod budowę ścieżek rowerowych alejek spacerowych;

o objęcie ochroną istniejących  obszarze sporządzanego Studium dolin rzecznych;

o zabezpieczenie przed zabudową istniejących korytarzy ekologicznych;

o zabezpieczenie terenu pod planowane linie tramwajowe: Rakowicka – Meissnera, Nowohucka – 

Meissnera – Mistrzejowice, Lipska – Stella Sawickiego – Mistrzejowice, Rondo Barei – 

Górka Narodowa, Os. Piastów – Stacja PKP, Pleszów – Branice, Pawia – Rondo 

Matecznego, Salwator – Przegorzały, Na Zjeździe – Zabłocie, Mały Płaszów – Węzeł 

Rybitwy, Nowy Bieżanów – Bieżanów PKP, Kapelanka – Azory, Czarnowiejska – 

Bronowice PKP, Rakowicka – Prądnicka, Walcownia – Wadów PKP; 
o zabezpieczenie terenu na potrzeby zwiększania lesistości w obszarze sporządzanego Studium; 

o ustalenie przebiegu Trasy Pychowickiej po przeprowadzeniu konsultacji społecznych 

i uwzględnieniu ich wyniku;
o wyłączenie usług hotelowych z dopuszczalnych do zrealizowania funkcji usługowych na działce nr 

124/1, obr. 2, jedn. ewid. Śródmieście, położonej przy ulicy Wielopole. 

Ponadto mając na uwadze, iż dokument ten stanowił będzie podstawowe źródło dla sporządzanych lub 

aktualizowanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego apelujemy o sporządzenie na 

potrzeby Studium następujących dokumentów strategicznych: 

• opracowania ekofizjograficznego, zawierającego inwentaryzację zasobów przyrodniczych 

Krakowa, waloryzację zasobów przyrodniczych Krakowa, wskazanie terenów 

wymagających różnych form ochrony;

• zakończenie prac nad „Kierunki rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na 

lata 2017-2030” 



• opracowanie dokumentacji systemu wód podziemnych i powierzchniowych oraz 

opracowanie dokumentu wskazującego tereny wymagające remediacji ze względu na 

zanieczyszczenie gruntów i wód podziemnych;

• opracowanie wytycznych dla potrzeb ochrony przeciwpowodziowej miasta Krakowa 

i jego poszczególnych dzielnic;

• opracowanie analizy demograficznej;

• opracowanie analizy dostępności komunikacyjnej; 

Mając na uwadze powyższe wnoszę o uwzględnienie powyższych wniosków. 

Adrianna Siudy – Wicelider Łukasz Gibała - Lider


