
 
 

 

UCHWAŁA NR ......../............/..... 

RADY MIASTA KRAKOWA 

z dnia ............ 2016 r. 

 

 

 

w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie utworzenia 

nowego parku miejskiego Bulwary Białuchy. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2, art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. 

 

1. Ustala się dla Prezydenta Miasta Krakowa kierunki działania polegające na utworzeniu na 

terenie Dzielnicy II Grzegórzki, Dzielnicy III Prądnik Czerwony oraz Dzielnicy XIV 

Czyżyny nowego parku miejskiego o nazwie Park Bulwary Białuchy. 

2. Park, o którym mowa w ust 1. będzie zlokalizowany wzdłuż koryta rzeki Białuchy na 

odcinku od al. 29 listopada do ujścia rzeki Białuchy do rzeki Wisły w rejonie osiedla Dąbie. 

3. Z uwagi na stan własnościowy terenów położonych wzdłuż koryta rzeki Białuchy dopuszcza 

się możliwość wystąpienia nieciągłości w przebiegu nowego Parku, które w miarę 

możliwości terenowych powinny być połączone ciągami komunikacyjnymi. 

4. Po zachodniej stronie koryta rzeki Białuchy, od wysokości mostu drogowego w ciągu al. 

Pokoju do ujścia rzeki Białuchy do rzeki Wisły, nowy Park będzie stanowił część Parku 

Dąbie. 

5. Szczegółowe granice Parku zostaną określone na etapie koncepcji projektowej 

opracowanej zgodnie z § 2 i § 3 niniejszej uchwały w oparciu o art. 6 ust. 9c ustawy  

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2016 r. poz. 65). 

 

§ 2. 

 

1. Ustala się dla Prezydenta Miasta Krakowa szczegółowe kierunki działania polegające na 

określeniu programu funkcjonalno-użytkowego Parku w oparciu o ideę parku linearnego 

zawierającego następujące elementy: 

1) tereny sportu i rekreacji, 

2) wybieg dla psów,  

3) oświetlone ciągi komunikacyjne (piesze, rowerowe), 

4) trasę dla rolkarzy, 

5) ciąg pieszo-rowerowy łączący ul. Ostatnią z ul. Chałupnika oraz ul. Raciborskiego z ul. 

Lotniczą przejściem pod torami kolejowymi Małej Obwodnicy Kolejowej Krakowa. 

2. Nasadzenia zieleni parkowej oparte będą o gatunki roślin posiadających szczególne 

walory kwietne i zapachowe. Kompozycja zieleni obejmie, m.in. elementy łąk kwietnych. 

3. Prezydent Miasta Krakowa podda analizie występowanie na obszarze przyszłego Parku 

chronionych gatunków roślin i zwierząt w celu zapewnienia ich ochrony. 

 

 



 

§ 3. 

 

Ustala się dla Prezydenta Miasta Krakowa następujące szczegółowe kierunki działania  

w zakresie przeprowadzenia konsultacji społecznych rozwiązań projektowych Parku: 

1) wstępne koncepcje projektowe Parku zostaną opracowane w ramach otwartych 

warsztatów projektowych, w których udział wezmą zainteresowani mieszkańcy Krakowa, 

2) wybór docelowej koncepcji projektowej nowego Parku odbędzie się w drodze 

głosowania mieszkańców Krakowa. 

 

§ 4. 

  

1. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa. 

2. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Krakowa do przedkładania Radzie Miasta Krakowa 

sprawozdań z podjętych działań w przedmiocie wykonania postanowień niniejszej 

uchwały w latach 2017-2020 w terminach i zasadach przewidzianych Statutem Miasta 

Krakowa. 

 

§ 5. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



UZASADNIENIE: 

 

Uchwałę podejmuje się jako odpowiedź na wnioski mieszkańców w sprawie ochrony terenów 

zielonych wzdłuż koryta rzeki Białuchy oraz w nawiązaniu do Uchwały Nr XIII/121/2015 Rady 

Dzielnicy III Prądnik Czerwony z dnia 24 listopada 2015 r. 

Podjęcie uchwały ma na celu rozpoczęcie prac projektowych, a w konsekwencji realizacji parku 

linearnego Bulwary Białuchy. Park linearny Bulwary Białuchy będzie drugim obok Młynówki 

Królewskiej parkiem linearnym w Krakowie. 

Wykaz nazw wód płynących wskazuje nazwę Białucha jako właściwą nazwę rzeki Prądnik poniżej 

ujścia potoku Korzkiewka stąd nazwa parku nawiązująca do nazwy własnej rzeki. 

Projekt uchwały określa w § 1 szczegółowe zasady na jakich powinien być realizowany nowy park. 

Z uwagi na przedmiot zagadnienia i stan własnościowy gruntów stanowiących w przyszłości teren 

parku przy uzyskiwaniu niezbędnych pozwoleń i prawa do terenu należy zastosować tryb działania 

w oparciu o inwestycję celu publicznego w oparciu o art. 6 ust. 9c ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2016 r. poz. 65). 

Przy opracowaniu programu funkcjonalno-użytkowego parku należy wziąć pod uwagę śródmiejski 

charakter terenu, przez który przepływa rzeka Białucha oraz jego atrakcyjność dla przyszłych 

użytkowników. Koniecznym jest też zapewnienie należytych warunków siedliskowych dla roślin  

i zwierząt występujących na obszarze parku. 

Zgodnie z propagowaną w Krakowie zasadą projektowania partycypacyjnego jak najszerszy udział 

w tworzeniu nowego parku powinni mieć jego użytkownicy – mieszkańcy Krakowa. Z uwagi na 

powyższe projekt uchwały przedkłada się jak wyżej. 

 


