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 Radnego Miasta Krakowa 

 

 

Uchwała Nr …………/……….. /2013 

RADY DZIELNICY III PRĄDNIK CZERWONY 
z dnia 13 maja 2014 r. 

 

 

w sprawie: wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. utworzenia na terenie Dzielnicy 

III Prądnik Czerwony nowego parku miejskiego zlokalizowanego na działce ewidencyjnej 

nr 59/4 obr. 21 Śródmieście. 

 
Na podstawie § 3 ust. 3 lit. c uchwały nr XCIX/1497/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r.  

w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy III Prądnik Czerwony w Krakowie (Dziennik Urzędowy 

Województwa Małopolskiego z dnia 27 marca 2014 r., poz. 1839) Rada Dzielnicy III Prądnik Czerwony uchwala, 

co następuje: 

 

§1. 

Wnioskuje się do Prezydenta Miasta Krakowa o utworzenie na terenie Dzielnicy III Prądnik 

Czerwony nowego parku miejskiego zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 59/4 obr. 21 

Śródmieście o powierzchni 7,6 ha, będącej własnością Gminy Miejskiej Kraków. 

 

§2. 

Wnioskuje się do Prezydenta Miasta Krakowa o określenie programu funkcjonalno- użytkowego dla 

nowego parku miejskiego zawierającego następujące elementy: 

1) tereny sportu i rekreacji, 

2) wybieg dla psów, 

3) oświetlone ciągi komunikacyjne (piesze i rowerowe) łączące park z doliną potoku Sudół 

Dominikański, 

4) pas zieleni wysokiej (jako strefę buforową od strony doliny potoku Sudół Dominikański), 

5) teren spacerowy o charakterze otwartych błoń, 

6) rewitalizację szańca „Reduta”. 

7) infrastrukturę towarzyszącą zapewniającą dojazd do parku samochodem lub rowerem. 

 

§3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

UZASADNIENIE: 

 

Przedmiotowa działka będąca własnością Gminy Miejskiej Kraków zlokalizowana jest w bezpośrednim 

otoczeniu doliny potoku Sudół Dominikański i przeznaczona jest wg Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa pod zieleń parkową. 

 

Obszar bezpośrednio sąsiadujący z parkiem podlega procesowi intensywnej zabudowy co może 

stanowić zagrożenie dla tego cennego przyrodniczo i krajobrazowo terenu. Dynamiczny rozbudowa 

wschodniej części osiedla Prądnik Czerwony wymaga zapewnienia mieszkańcom terenów 

wypoczynkowych i rekreacyjnych, które w tym rejonie można zapewnić jedynie w oparciu  

o przekształcenie działki nr 59/4 obr. 21 Śródmieście w park miejski. 

 

Za utworzeniem nowego parku miejskiego przemawia ponadto fakt, iż z nowego terenu parkowego 

oprócz mieszkańców Prądnika Czerwonego korzystaliby także mieszkańcy nowohuckich osiedli: 

Mistrzejowice i Oświecenia. 


