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Krakéw, 2 3 UH‘ 2022
Pan
Jakub Kosek
Radny Miasta Krakowa

Odpowiadajqc na Pana interpelacje w sprawie vvykupu terenéw pod park w Toniach,
przekazanzq przez Pana Rafa’ra Komarewicza, Przewodniczqcego Rady Miasta Krakowa
17 Iutego 2022 r., uprzejmie informuje, 2e aktualnie na podstawie wnioskéw z+02onych przez
w’raécicieli, postgpowaniami w sprawie pozyskania do zasobu gminnego nieruchomoéci
wchodzqcych w zakres miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ,,Tonie —
tqki”, objgtych zosta’ro 'ra1cznie 7 dzia’rek ewidencyjnych.
Na podstawie zawartych aktéw notarialnych w roku 2019 i 2021 Gmina Miejska Krakéw
pozyska1‘a 4 dzia’rki ewidencyjne 0 ’ra1cznej powierzchni 0,3121 ha. Ponadto postepowaniem
0 wykup objegta jest dzia’rka ewidencyjna 0 powierzchni 0,1656 ha stanowiqca w’rasno§é oséb
fizycznych, jednakie z uwagi na nieuregulowany stan prawny udzia’ru jednego z w+aécicieli,
a takie koniecznoéé nabycia wszystkich udzia’réw w danej nieruchomoéci w jednym czasie,
aktualnie nie ma moiliwoéci nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Krakéw przedmiotowej dzia+ki.
Dwie dzia’rki 0 ’ra1cznej powierzchni 0,2973 ha nie zosta’ry pozyskane W zwiqzku 2 opiniami
Zarzqdu Zieleni Miejskiej w Krakowie z 2021 r., zgodnie z ktérymi ich nabycie nie jest
preferowane z uwagi na brak dla tego obszaru inwestycji begdacej w fazie planowania, natomiast
docelowo wskazane bedzie ich nabycie - po pozyskaniu nieruchomoéci wskazanych przez Zarzqd
Zieleni Miejskiej w Krakowie jako priorytetowe.
Zgodnie z kompetencjami Zarzqd Zieleni Miejskiej 0pini0wa+ pojedyncze wnioski
0 wykup dzia’rek znajdujqcych si¢ w terenach przeznaczonych w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego obszaru ,,T0nie — tqki” pod zieleﬁ urzqdzonq, 0 podstawowym
przeznaczeniu pod publicznie dostepny park ZP.1 — ZP.10, z’ro2one przez w+a§cicie|i tych
nieruchomoéci do Wydzia+u Skarbu UMK. Wszystkie z’ro2one wnioski zosta’ry zaopiniowane
pozytywnie jako wykup docelowy w sytuacji posiadania przez Gmine Miejska Krakéw wolnych
érodkéw finansowych, 2 informacjq, Ze aktualnie ZZM nie planuje realizacji zadania
inwestycyjnego na przedmiotowym terenie.

Wniosek 0 nabycie pozosta’rej czgéci terenu, poza procedowanymi obecnie
nieruchomoéciami, zostanie z’r020ny po nabyciu nieruchomoéci priorytetovvych pod wzglgdem
rozwoju tych terenéw zieleni, gdzie deficyt terenéw zieleni jest znacznie wyiszy, a takie
prowadzone sq inwestycje majace zapewnione finansowanie. W bezpoérednim sagsiedztwie
znajdujq sie duie skupiska laséw miejskich: las Tonie, las Gaik. Planowane jest réwniei nabycie
nieruchomoéci stanowiqcej ’ra1cznik komunikacyjny ul. Stelmachéw z terenami rekreacyjnymi
przy boisku Tonianki.
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Otrzymujq:
1. Adresat
2. Zarzqd Zieleni Miejskiej w Krakowie
3. Wydzia’r Skarbu Miasta
4. Biuletyn lnformacji Publicznej
5. Aa

