
Druk nr          Projekt Klubu 
Radnych „Kraków dla Mieszkańców” 

UCHWAŁA NR ………. 
RADY MIASTA KRAKOWA 

Z DNIA ……………… 

w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa  
dotyczących zintensyfikowania działań na rzecz pozyskania gruntów  

pod park przy ulicy Fabrycznej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późń. zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje: 

§ 1 

Ustala się kierunki działania dla Prezydenta Miasta Krakowa, polegające na podjęciu 
wszelkich możliwych i dopuszczalnych prawem działań, zmierzających do możliwie szybkiego 
pozyskania gruntów celem poszerzenia parku przy ul. Fabrycznej w Krakowie. 

§ 2 

W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości natury interpretacyjnej zapisy zawarte 
w niniejszej uchwale należy rozumieć wyłącznie oraz jedynie jako wytyczną, zalecenie, 
sugesZę, cel, priorytet czy też wskazówkę o charakterze ogólnym, skierowane przez Radę 
Miasta Krakowa do Prezydenta Miasta Krakowa, co niezależnie od innych form interpretacji 
stanowi wykładnię autentyczną, posiadającą formalną moc wiążącą co do norm przez siebie 
uchwalonych, dokonaną przez Radę Miasta Krakowa jako organ stanowiący Gminy Miejskiej 
Kraków. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.  

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



UZASADNIENIE 

Rada Miasta Krakowa uchwałą nr XXV/561/19 z dnia 25 września 2019 r. ustaliła kierunki 
działania polegające na podjęciu wszelkich możliwych, koniecznych i prawnie dopuszczalnych 
czynności dążących do utworzenia parku przy ul. Fabrycznej na działkach o numerach: 396/5, 
396/6, 396/8, 396/9, 396/10, 396/11, 503/26, 503/30, 503/33, 503/34, 503/35. W tym celu 
należało podjąć działania w celu utworzenia parku, które zdaniem RMK powinny objąć w 
szczególności: 

1) podjęcie rozmów z właścicielami nieruchomości na temat wykupu nieruchomości w celu 
utworzenia parku, 

2) wykup nieruchomości w celu utworzenia parku,  

3) rezygnację z zamiaru sprzedaży działek będących we władaniu Gminy Miejskiej Kraków, 

4) opracowanie projektu zagospodarowania parku, wraz z konsultacjami społecznymi z 
mieszkańcami, oraz jego realizację. 

Wobec unieważnienia uchwały kierunkowej przez Wojewodę Małopolskiego w dniu 20 
listopada Rada Miasta Krakowa przyjęła rezolucję  nr 31/XXIX/19 skierowaną do Prezydenta 
Miasta Krakowa, w której zaapelowała m.in. o podjęcie wszystkich wymienionych powyżej 
działań. 

O ile Prezydent Miasta Krakowa wycofał się z zamiaru sprzedaży działek, a dzięki staraniom 
mieszkańców dzielnicy Grzegórzki projekt „Zróbmy skwer przy Fabrycznej!” wygrał w 
Budżecie Obywatelskim Miasta Krakowa w 2020 r. i rozpoczęła się budowa parku na działkach 
należących do Gminy Miejskiej Kraków, to w zakresie wykupu gruntów nie zrealizowano do 
tej pory postulatu mieszkańców o poszerzenie parku przy ul. Fabrycznej o dodatkowe działki, 
dlatego wnosi się jak w § 1.  


