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UCHWAŁA NR ………. 
RADY MIASTA KRAKOWA 

Z DNIA ……………… 
 
 

w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa  
dotyczących budowy otwartych basenów i kąpielisk na terenie miasta Krakowa  

 
 

 
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 budowy otwartych basenów i 
kąpielisk na terenie miasta Krakowa, zarówno w miejscach gdzie w przeszłości funkcjonowały, jak i w 
nowych lokalizacjach. 

§ 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 

W naszym mieście widoczny jest trend zamykania istniejących otwartych, ogólnodostępnych 
kąpielisk, zarówno miejskich, jak i będących w rękach prywatnych. Polfa, Wisła, baseny Cracovii, przy 
Koronie czy w Borku Fałęckim to najbardziej wyraziste symbole tych negatywnych zmian.  Likwidacja 
ogólnodostępnych basenów i kąpielisk jest szczególnie dotkliwa dla mieszkańców Krakowa w okresie 
letnim, gdy w obrębie zwartej zabudowy miasta występują bardzo wysokie temperatury. Nasilenie 
tych niekorzystnych zjawisk jest związane z obserwowanymi zmianami klimatycznymi i rozwojem 
zjawiska miejskiej wyspy ciepła. 

Dlatego też Rada Miasta Krakowa apeluje o odtworzenie otwartych basenów przy ul. Eisenberga i w 
Borku Fałęckim, a także stworzenie docelowo w każdej dzielnicy Krakowa przynajmniej jednego 
otwartego miejsca do kąpieli dla mieszkańców. Jest to szczególnie istotne z uwagi na konieczność 
zapewnienia możliwości wypoczynku i dostępu do kąpielisk dla dzieci, a także osób 
niepełnosprawnych lub mieszkańców o obniżonej mobilności, dla których przemieszczanie się do 
dużych kąpielisk miejskich, w tym zlokalizowanych na peryferiach miasta (Przylasek Rusiecki, Brzegi) 
może stanowić poważny problem.Budowa basenów i kąpielisk osiedlowych miałaby również istotny 
wpływ na ograniczenie ruchu samochodów prywatnych na terenie miasta oraz skrócenie czasu 
dotarcia do obiektu. W warunkach większej dostępności do basenów i kąpielisk mieszkańcy mieliby 
możliwość korzystania z nich z większą częstotliwością oraz w łatwiejszy z logistycznego punktu 
widzenia sposób. 

W ramach zwiększenia liczby dostępnych basenów i kąpielisk na terenie Krakowa, szczególną uwagę 
należy poświęcić kwestiom tworzenia naturalnych, lokalnych kąpielisk. Warunki wodne miasta są 
bowiem bardzo korzystne z uwagi na jego lokalizację w dolinie Wisły i płytkie występowanie wód 
podziemnych. Daje to możliwości dla tworzenia na terenie miasta nowych wielofunkcyjnych 
zbiorników wodnych, które poza celami wypoczynkowo-rekreacyjnymi zapewniałyby również 
retencjonowanie wód opadowych, czego skutkiem byłoby polepszenie ochrony przeciwpowodziowej 
miasta i zmniejszenie ilości i kosztów odprowadzania wód opadowych przez system kanalizacyjny. 
Należy dodatkowo podkreślić, że zbiorniki wodne przyczyniłyby się również do obniżenia 
temperatury powietrza, wytwarzania specyficznego korzystnego mikroklimatu oraz zwiększenia 
bioróżnorodności. Szczególnie interesująca może być również koncepcja lokalizowania kąpielisk w 
nowych parkach miejskich (np. park Reduta), co niewątpliwie podniosło by ich atrakcyjność i 
stworzyło mocniejsze ekonomiczne podstawy dla funkcjonowania potencjalnych operatorów. 


