
 

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  
utworzenia parku XXL „Dolina Prądnika” 

 
 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 
2020r. poz. 713 z późn. 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 utworzenia parku Doliny Prądnika, którego obszar będą 
wyznaczać: od południa linia kolejowa, od  wschodu ul. Głogowa i ul. Dożynkowa, od północy granica miasta, a od 
zachodu granice miasta oraz  istniejąca i planowana (zapisana w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego) zabudowa wzdłuż ul. Glogera. 

§ 2 
 

W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości natury interpretacyjnej zapisy zawarte w niniejszej uchwale 
należy rozumieć wyłącznie oraz jedynie jako wytyczną, zalecenie, sugestię, 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 

 

 Proponowany park Doliny Prądnika znajdowałby się na północy Krakowa, pomiędzy linią kolejową, a 

północnymi granicami miasta. Jest to jeden z ostatnich w Krakowie rozległych, niezabudowanych  terenów, 

umożliwiających stworzenie dużego parku. Zdaniem projektodawców granice parku powinny wyznaczać: od południa 

linia kolejowa, od  wschodu ul. Głogowa i ul. Dożynkowa, od północy granica miasta, a od zachodu granice miasta 

oraz  istniejąca i planowana (zapisana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego)  zabudowa wzdłuż 

ul. Glogera. Przez środek opisanego powyżej terenu płynie rzeka Prądnik. Wąski pas lasu łęgowego wzdłuż jej 

brzegów objęty jest ochroną w formie użytku ekologicznego Dolina Prądnik, jednak ze względu na niewielki obszar 

jedynie w ograniczony sposób pełni funkcje przyrodnicze (zwłaszcza dla dzikich  zwierząt). Do tego wąskiego pasa 

łęgu nadrzecznego przylegają pola uprawne, co niestety jest zagrożeniem dla wód Prądnika, ze względu na 

spływające do rzeki nawozy sztuczne. 

Teren proponowanego parku o nazwie „Dolina Prądnika” jest wyznaczony w „Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa” jako zieleń nieurządzona, natomiast w 

obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w przeważającej części obszar ma 

przeznaczenie rolne, wzdłuż rzeki jako zieleń parku rzecznego oraz w niewielkim fragmencie jako zieleń forteczna. 

Rada Miasta Krakowa w styczniu ubiegłego roku podjęła uchwałę o przystąpieniu  do  sporządzania miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego „Las Witkowicki”, który obejmuje teren proponowanego parku oraz 

terenów na wschód od ul. Dożynkowej. 

Proponowany park Doliny Prądnika obejmowałby teren wielkości ok. 135 hektarów przeznaczonych na 

poszerzenie lasu łęgowego. W odpowiedniej odległości od rzeki warto utrzymać polną ścieżkę jako trakt pieszy oraz 

wytyczyć osobny szlak rowerowy w kierunku Zielonek, który nie kolidowałby z ruchem pieszym. Na terenie 

przyległym do osiedla przy ul. Głogowej warto rozważyć utworzenie ogólnodostępnego, naturalnego placu zabaw. W 

zależności od analizy hydrogeologicznej rozważyć można wykopanie samoutrzymujących się oczek wodnych, które  z  

jednej  strony stanowiłyby miejsce lęgowe dla płazów, ptaków i innych zwierząt wodno-błotnych, a z drugiej strony 

byłyby dużą atrakcją dla mieszkańców i miejscem edukacji przyrodniczej. Co istotne, oprócz wartości przyrodniczych, 

krajobrazowych i rekreacyjnych teren posiada również wartości zabytkowe, ze względu na zachowany obiekt 

forteczny -  schron amunicyjny Marszowiec. 

Podsumowując, stoimy przed szansą utworzenia na północy Krakowa dużego parku o znaczeniu 

przyrodniczym i rekreacyjnym. Biorąc  pod  uwagę  planistyczne  przeznaczenie  tego obszaru, wykup terenu nie 

stanowi dla Krakowa bariery niemożliwej do pokonania, natomiast efekty takiej decyzji wpłynęłyby pozytywnie na 

jakość życia wielu mieszkańców naszego miasta. 


