
Druk          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 „Białe Morza” 

 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) 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 
utworzenia parku XXL „Białe Morza” na obszarze zaznaczonym na mapie stanowiącym 
załącznik do niniejszej uchwały. W tym celu proponujemy: 

- wykonanie badań stanu zanieczyszczenia środowiska tj. gleb i gruntów oraz wód 
podziemnych na terenie i w sąsiedztwie składowisk odpadów przemysłowych „Białe Morza” 
oraz ich ewentualnego wpływu na jakość wód powierzchniowych w rzece Wildze; 
- przeprowadzenie konsultacji społecznych ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych 
mieszkańców; 
- sporządzenie projektu parku XXL z uwzględnieniem wykonanych badań zanieczyszczenia 
środowiska i wynikających z tego tytułu koniecznych zabezpieczeń a także wniosków z 
konsultacji społecznych; 
- budowę infrastruktury parku. 

§ 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 związku z brakiem realizacji koncepcji budowy pola golfowego na terenie składowisk 
odpadów przemysłowych dawnych KZS „Solvay”, wychodząc naprzeciw postulatom 
okolicznych mieszkańców Rada Miasta Krakowa zobowiązuje Prezydenta Miasta Krakowa do 
realizacji parku XXL „Białe Morza”.  

Odzyskanie tego terenu przez Zarząd Infrastruktury Sportowej jest okazją do stworzenia, z 
poszanowaniem obecnie występującej przyrody,  nowoczesnej przestrzeni rekreacyjnej dla 
mieszkańców tej części Krakowa. Utworzenie dużego parku powinno być poprzedzone 
badaniami gleb, gruntów i wód podziemnych, aby ocenić ewentualny negatywny wpływ na 
środowisko terenów poprzemysłowych. Należy także dokonać oceny zagrożeń zdrowotnych 
dla potencjalnych jego użytkowników, a w przypadku ich potwierdzenia - zaprojektować i 
wykonać odpowiednie prace naprawcze, w tym o charakterze rekultywacyjnym lub 
remediacyjnym. Niezbędne wydaje się również podjęcie starań dla poprawy jakości wód w 
rzece Wildze i włączenie jej doliny do projektowanego parku. Przeprowadzenie konsultacji 
społecznych pozwoli zrealizować wizję parku zgodną z oczekiwaniami lokalnej społeczności. 

 

 

 


