Kraków, 10 listopada 2021 r.

Interpelacja

Prezydent Miasta Krakowa
prof. Jacek Majchrowski

Szanowny Panie Prezydencie,
mając na uwadze wnioski i apele mieszkańców, zwracam się z prośbą o uwzględnienie w
projekcie Budżetu Miasta na 2022 r. i w Wieloletniej Prognozie Finansowej poniższych
pozycji:
1. Pilotażowy program dopłat dla mieszkańców do tworzenia w Krakowie zielonych
ścian (ogrodów wertykalnych) i zielonych dachów.
2. Rewitalizacja ulic Krupniczej (tzw. Zielona Krupnicza) i Starowiślnej, które
miałyby stać się przestrzeniami przyjaznymi dla wszystkich użytkowników ruchu,
w tym przede wszystkim pieszych, wzbogaconymi o zieleń, drzewa i system
retencji wód opadowych.
3. Bezpieczne zjazdy na Bulwary Wiślane (Bulwar Kurlandzki, Bulwar Czerwieński),
czyli ich dostosowanie dla wszystkich uczestników ruchu pieszego i rowerowego.
4. Plac Inwalidów – rewitalizacja nawierzchni – wprowadzenie zieleni i nasadzenie
drzewa - pomnika.
5. Zielony plac św. Marii Magdaleny - rewitalizacja celem wprowadzenia
historycznie występującej na nim zieleni.
6. Park przy Karmelickiej, park przy Wizjonerów (przy dawnym motelu Krak).
7. Stworzenie współfinansowanego przez Kraków systemu roweru miejskiego.
8. Zwiększenie środków na realizację „Powiatowego programu zwiększenia
lesistości miasta Krakowa na lata 2018-2040”, oraz wykup gruntów z
przeznaczeniem na tereny zielone, w tym m.in. parku XXL Dolina Prądnika,
powiększenie parku przy Fabrycznej, parku Grzegórzeckiego i in.
9. Większego wsparcia dla krakowskiego programu mikroretencji wód opadowych
i roztopowych.

10. Lekcje z klimatem (edukacja ekologiczna proklimatyczna) – grant dla NGO na
stworzenie programu i wprowadzenie pilotażu w 5-ciu szkołach.
11. Rewitalizacja fortu św. Benedykta zgodnie z wynikiem konsultacji społecznych.
12. Budowa przynajmniej kilku basenów otwartych w różnych częściach Krakowa, w
tym m.in. basenu „Krakowianka” w Borku Fałęckim.
13. Opracowania kompleksowego planu rewitalizacji placu Wolnica.
14. Opracowanie zielonej koncepcji zagospodarowania tzw. Białych Mórz w oparciu
o przeprowadzone konsultacje społeczne.
15. Przeprowadzenie kompleksowych badań terenów należących i zarządzanych
przez Gminę Miejską Kraków wokół dawnej huty im. T . Sendzimira.

Z poważaniem,
/-/ Łukasz Maślona

