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Pan
Jakub Kosek
Radny Miasta Krakowa

Odpowiadajqc na Pana interpelacjg w sprawie wykupu dzia’rki nr 545/6 obr. 29
jedn. ewid. Krowodrza, po+o2onej W rejonie ul. Marczyﬁskiego, przekazana przez Pana Rafa+a
Komarewicza, Przewodniczqcego Rady Miasta Krakowa 17 Iutego 2022 r., uprzejmie informuje,
2e przedmiotowa dzia+ka zosta’ra objeta wnioskiem Zarzadu Zieleni Miejskiej w Krakowie
z 29 marca 2019 r. znak ZZM.NG.620.1.21.19.6188.l\/IG2 0 pozyskanie do zasobu gminnego,
w zwiqzku z jej przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
,,Gorka Narodowa Zachéd" pod tereny wydzielonych ciagéw pieszych wraz 2 urzaldzonq zieleniq
publiczna w formie alei wysadzanej drzewami 7 ZP/KP oraz lokalizacjq w obszarze Gorki
Narodowej zidentyﬁkowanym w dokumencie pn. ,,Kierunki rozwoju i zarzqdzania terenami
zieleni w Krakowie na lata 2017-2030”jak0 obszarz istniejacym deficytem publicznych terenéw
zieleni, z uwagi na intensyfikacje za budowy i postgpujalcq koncentracje; mieszkaﬁcéw.
W toku prowadzonego przez Wydzia’r Skarbu Miasta UMK postepowania 0 nabycie
zosta’rsporza1dzony przez rzeczoznawce majqtkowego operat szacunkowy okreélajapy wartoéé
rynkowal przedmiotowej dzia’rki, na podstawie ktérego do jej w’raécicie|a pismami z 21 czerwca
2019 r. oraz 18 wrzeénia 2019 r. skierowana zosta+a propozycja ﬁnansowa wykupu
nieruchomoéci na rzecz Gminy Miejskiej Krakow. W 0d powiedzi z 17 stycznia 2020 r. w’ras',cicie|
nie wyrazi’r zgody na z’ro2ona1 przez Wydzia’r Skarbu Miasta propozycjeg zbycia ww. gruntu do
zasobu gminnego i zaprop0nowa+ zamiang nieruchomoéci. Po przeprowadzeniu postgpowania
wyjaéniajqcego w sprawie zasadnoéci i moiliwoéci pozyskania do gminnego zasobu ww. dzia’rki
w trybie zamiany, pismem z dnia 24 lipca 2020 r. poinformowano wnioskodawce 0 braku
moiliwoéci przeprowadzenia ww. transa kcji.

Z uwagi na up%yw czasu oraz W zwiqzku z przes’rana1 28 stycznia 2022 r. korespondencjq
Rady i Zarzqdu Dzielnicy IV Pradnik Bia1‘y (sprostowanq pismem z 7 lutego 2022 r.) Wydzia’r
Skarbu Miasta ponownie wystqpi do w1‘a§cicie|a dzia+ki nr 545/6 obr. 29 Krowodrza z propozycja
wykupu tej nieruchomoéci.
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Otrzymujq:
1. Adresat
2. Zarzqd Zieleni Miejskiej w Krakowie
3. Wydzia’r Skarbu Miasta
4. Biuletyn lnformacji Publicznej
5. Aa
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