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Przewodniczqcy
Rady Miasta Krakowa

Wielce Szanowny Panie Przewodniczqcy!

Odpowiadajqc na Pana interpelacjeg w sprawie stanu prawnego dzia+ek nr 234/25 oraz
235/20 obr. 63 jedn. ewid. Podgérze, przekazanq 4 kwietnia 2022 r., uprzejmie informujrg.
Z uwagi na to, Ze w ewidencji gruntéw nie wystegpuje dzia+ka 0 nu merze 234/25, przyjegto,
2e sprawa dotyczy dzia+ki 234/15 oraz dzia’rki nr 235/20 obr¢b 63 jedn. ewid. Podgérze (obie
dzia’rki figurujq takie na doksgczonej do interpelacji fotografii poglqdowej). Dzia+ka nr 235/20
stanowi w’rasnosé Gminy Miejskiej Krakéw na podstawie aktu notarialnego
Rep. A Nr 4076/2014 z dnia 3 listopada 2014 r. Zgodnie z tresciq powyiszego dokumentu
dzia+ka zosta’ra nabyta w zwiqzku z planowanq inwestycja pn. ,,Bud0wa ul. Nowej S’rawka".
Przedmiotem powyiszego aktu by’ra takie dzia’rka nr 234/15. Zgodnie z wypisem z rejestru
gruntéw dzia’rka nr 235/20 obr. 63 jedn. ewid. Podgérze oznaczona jest jako uiytek ,,Bp” —
,,Zurbanizowane tereny niezabudowane Iub w trakcie zabud0\/vy". Dzia’rki nr 234/15 i 235/20

sq otoczone przez dzia+ki prywatne i nie maja_ bezposredniego dostegpu do drogi publicznej Iub
drogi wewngtrznej bgdqcej w zarzqdzie Zarzqdu Drég Miasta Krakowa.
Dokument pn. Kierunki rozwoju i zarzqdzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2019 ~
2030, przyjgty zarzqdzeniem nr 2282/2019 Prezydenta Miasta Krakowa 2 dnia 9 wrzesnia
2019 r., ktérego g’r6wnym celem jest okreslenie spéjnej, planowej i d+ugotermin0wej polityki
rozwoju terenéw zieleni w Krakowie, nie wskazuje przeznaczenia ww. dzia+ek na tereny zieleni
publicznej.
Rada Miasta Krakowa 25 czerwca 2014 r. podj<-;’ra uchwa+e; nr CX/ 1684/14 w sprawie
odstqpienia od sporzqdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ,,N0wa

Sfawka - Péfnoc". Nastgpnie, w dniu 9 lipca 2014 r., z0sta%y zmienione \/vytyczne Studium
uwarunkowari i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa, ktére usta|Hy
koniecznosé utrzymania rezerwy pod korytarz drogowy pomiedzy ul. Kamieﬁskiego

a ul. Cechowq. Zgodnie z wytycznymi Wynikajzqcymi Z aktualnie obowiqzujqcego Studium
uwarunkowaﬂ i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa (W brzmieniu
ustalonym uchwaiq nr CXII/1700/14 z dnia 9 Iipca 2014 r.), teren vvvv. dziaiek zakwalifikowany
zostai jako teren komunikacji, oznaczony symboiem KD. Dla tej kategorii terenéwjako funkcje
podstawowq wskazano tereny komunikacji ko+0Wej obejmujqce korytarze podstawowego
ukiadu dr0goW0—u|icznego (W tym W przebiegu tunelowym), tereny pod autostrady, drogi

ekspresowe i inne drogi publiczne (klasy g’r6Wnej ruchu przyspieszonego, giownej i zbiorczej)
oraz tereny miejskiej komunikacji szynowej, tereny i przystanki tramwaju, petle tramwajowe

i autobusowe. Natomiast funkcje dopuszczalnaj dla tych terenow stanowiq parkingi
Wielopoziomowe przy petlach komunikacji miejskiej.
Do 2030 r., zgodnie z postanowieniami Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chce z'yc' ~

Krak6W2030, 95% powierzchni miasta bedzie objete ustaieniami pianistycznymi, Wtym r6Wnie2
tereny miasta poioione na Wschéd od os. KurdWan6W, obejmujqce nieruchomoéci Wskazane

W interpelacji Pana Radnego. O koniecznosci rozpoczecia prac planistycznych dla
poszczegolnych

obszarow miasta ostatecznie

rozstrzyga

Rada

Miasta

Krakowa,

po

przedstawieniu jej przez Prezydenta Miasta Krakowa analizy zasadnosci przystajpienia do
sporzqdzenia planéw miejscowych dla poszczegolnych obszaréw miasta. Ustaienia akt6W
planistycznych dotyczqcych obszaru Krakowa, oraz informacje na temat planowania
przestrzennego W gminie sq publikowane W Biuletynie Informacji Pubiicznej Miasta Krakowa

pod adresem: https://WWW.bip.krakoW.p|/?mmi=412. Zaséb danych W poWy2szym zakresie jest
na bieiqco aktualizowany.
Dziaiki nr 235/20 oraz 234/15 obreb 63 Podgérze objete sq niemal W caiosci rezerwq
terenu pod budowe ulicy klasy Z (zbiorczej) okreslanej f'ObOCZé1 nazwq NOWa Siawka. Rezerwa
terenowa dla tej ulicy przyjeta zostaia W oparciu 0 koncepcje ODTEICOWHHE1 przez Katowickie
Przedsiebiorstwo iniynierskie ,,System" Sp. z 0.0. na zaméwienie Gminy Miejskiej Krakow
W 2007 r. Wspomniana Wyiej rezerwa terenu zostaia Wprowadzona do ustaleﬁ obowiajzujqcego

aktualnie Studium uwarunkowaﬁ i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa.
Uchwaia Rady Miasta Krakowa 0 przyjeciu Studium zostaia podjeta 9 Iipca 2014 r. Opinia
Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony 3r0doWiska Rady Miasta Krakowa W sprawie
odstajpienia od sporzqdzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
,,NoWa Siawka — Péinoc" przyjeta zostaia 10 marca 2014 r. Tresé opinii nie Wskazuje jednak
Wprost, 2e Komisja przesajdziia W ten sposéb 0 zablokowaniu moiliwosci powstania ulicy NOWa
Siawka W caiosci.
W swietie ObOWi61ZUj<';1CyCh dokumentéw planistycznych rezerWa terenu dla ulicy NoWa

Siawka jest nadal Wi212E1Ca przy ustalaniu zasad zagospodarowania terenu. Decyzje W kwestii
utrzymania Iub likwidacji rezerwy terenu pod ulice Nowa Siawka powinny zostaé podjete
W ramach prowadzonych obecnie prac nad projektem zmiany obowiajzujqcego Studium
i usankcjonowane odpowiednimi zapisami W przedmiotowym dokumencie.
Wydziai Skarbu Miasta UMK nie prowadzi postepowania zmierzajacego do
ewentualnego zbycia nieruchomosci oznaczonej numerami dziaiek 234/15 i 235/20 obr. 63
jedn. ewid. Podgérze poioionej W rejonie ul. Tuchowskiej. Przedmiotowa nieruchomosé byia
Wstepnie rozwaiana jako tereny pod bud0WnictWo komunalne, jed nak Wydzia1‘i\/lieszkalnictwa

odstapii od tego zamiaru, z uwagi na oméwionq poWy2ej lokalizacje tego terenu W korytarzu
planowanej drogi. Zgodnie z zarzqdzeniem nr 1549/2019 Prezydenta Miasta Krakowa
z 27 czerwca 2019 r. Wsprawie Wprowadzenia zasad Wspofdziafania komérek organizacyjnych UMK
i miejskich jednostek organizacyjnych W sprawie ochrony przed zabudowq rezerw terenowych pod
planowane inwestycje komunikacyjne, korytarz transportowy ul. Nowa Siawka podlega ochronie.
Projekt ,,Zielone piuca Qr2noWa - park ze strefal sportoW0—WypoczynkoWa1"
(nr ewidencyjny BO.D11.20/21) zostai zgioszonyw ramach VI II edycji Budietu Obywatelskiego.
Zostai on przekazany do Weryfikacji meryt0ryczno—praWnej do Zarzqdu Zieleni Miejskiej

W Krakowie. Zadanie zostaio zweryfikowane negatywnie, z uwagi na negatywnq opinie
Wydziaiu Planowania Przestrzennego UMK, Wynikajqcq z faktu, 2e teren planowany do
zagospodarowania Wediug Studium uwarunkowari i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego
Miasta Krakowa znajduje sie W rezerwie pod korytarz drogowy.
Majqc na uwadze povvyisze uwarunkowania aktualnie nie ma moiliwosci uwzglednienia
prosby mieszkaﬁcow 0 Zagospodarowanie tego terenu poprzez urzqdzenie W formie parku

kieszonkowego.
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Otrzymujq:
1. Adresat
2. Zarzqd Zieleni Miejskiej W Krakowie

3. Wydziai Skarbu Miasta
4. Wydziai Geodezji

5.
6.
7.
8.
9.

Wydziai Planowania Przestrzennego
Zarzajd Drog Miasta Krakowa
Wydziai Polityki Spoiecznej i Zdrowia
Biuletyn lnformacji Publicznej
Aa

