Druk nr…..

Projekt
Radnego Miasta Krakowa

Uchwała Nr …………/……….. /2011

RADY DZIELNICY III PRĄDNIK CZERWONY
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

w sprawie: wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. ustalenia lokalizacji dla skweru
sportowo-rekreacyjnego pn. „Smoczy Skwer” na terenie Dzielnicy III Prądnik Czerwony.
Na podstawie § 4 pkt 4 lit. l Statutu Dzielnicy III Prądnik Czerwony stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały Nr
LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie organizacji i zakresu działania
dzielnic (tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 6.11. 2002 r. Nr 243, poz.
3278 z późn.zm..) Rada Dzielnicy III Prądnik Czerwony uchwala, co następuje:

§1. Wnioskuje się do Prezydenta Miasta Krakowa o przeprowadzenie analizy możliwości budowy skweru
sportowo-rekreacyjnego pn. „Smoczy Skwer” na zaproponowanych poniżej lokalizacjach. Wybrane
miejsca ewentualnej realizacji inwestycji są wskazane na zasadach listy rankingowej:
1) „Park Rzeczny Rozrywka”, obszar pomiędzy potokiem Sudół a terenem Szkoły Podstawowej nr 2
działka nr 67/148 Obr. 22 Śródmieście.
2) Skwer o nazwie „Park Osiedlowy”, obszar pomiędzy blokami przy ul. Strzelców a ul. Powstańców,
działki nr 121 i 125 Obr. 22 Śródmieście.
3) Skwer położony przy al. 29 Listopada, działka nr 281 Obr. 22 Śródmieście.
4) Teren zielony pomiędzy blokami przy ul. Miechowity 7 a ul. Lublańską 22, działka nr 953/18 Obr.
23 Śródmieście – lokalizacja rezerwowa.
§2. Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały.
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE:
Ad 1) Lokalizacja „Smoczego Skweru” na terenie „Parku Rzecznego Rozrywka” jest najbardziej
pożądaną z punktu widzenia planowania rozwoju terenów rekreacyjnych na obszarze Dzielnicy III
Prądnik Czerwony. Ewentualna realizacja przedmiotowej inwestycji jest zgodna z MPZP „Sudół
Dominikański” a użytkownik wieczysty tj. SM Prądnik Czerwony wyraził wstępną deklarację
rozwiązania umowy użytkowania wieczystego tak aby umożliwić budowę obiektów rekreacyjnych
Gminie Miejskiej Kraków.
Ad 2) Teren planowanego „Parku Osiedlowego” to obszar składający się m.in. z dwóch działek
stanowiących własność Skarbu Państwa, pozostały teren parku objęty jest użytkowaniem wieczystym
SM Prądnik Czerwony, która planuje na tym obszarze budowę Parku. „Smoczy Skwer” realizowany
na terenie będącym własnością Skarbu Państwa stanowiłby uzupełnienie inwestycji SM „Prądnik
Czerwony”.
Ad3) Trzecia proponowana lokalizacja, to skwer położony w rejonie al. 29 Listopada i ul. Chlebowej.
Działka stanowi własność Gminy Miejskiej Kraków.
Ad4) Ostatnia lokalizacja przy ul. Miechowity ma charakter rezerwowy.

