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w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa
autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia
"Strategia Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030." – druk nr 2511
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232, Dz. U. z 2018 r. poz. 130) zarządza się, co następuje:

§ 1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa
autopoprawkę do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia "Strategia
Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030." – druk nr 2511, w brzmieniu załącznika do
niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik
do zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia "Strategia Rozwoju
Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030." – druk nr 2511.
Na podstawie § 33 ust. 1 Statutu Miasta Krakowa stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLVIII/435/96 Rady
Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 1996 roku w sprawie Statutu Miasta Krakowa (tekst jednolity:
Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2014 r. poz. 6525) postanawia się, co następuje:

§ 1. W projekcie Uchwały - druk nr 2511 wprowadza się następujące zmiany:
1. Tytuł Uchwały przyjmuje brzmienie: „w sprawie przyjęcia dokumentu „Strategia
Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030.”.”
2. Paragraf 1 otrzymuje brzmienie: „Przyjmuje się dokument „Strategia Rozwoju Krakowa.
Tu chcę żyć. Kraków 2030.”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.”
3. Paragraf 2 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała nr LXXV/742/05
Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju
Krakowa.
2. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Krakowa do przedkładania Radzie Miasta
Krakowa projektów nowelizacji obowiązujących programów strategicznych
dostosowujących je do dokumentu „Strategia Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć.
Kraków 2030.”, oraz projektów nowych programów strategicznych przewidzianych w
tym dokumencie.”
4. Paragraf 3 otrzymuje brzmienie:
„Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Krakowa do przedkładania Radzie Miasta Krakowa
corocznie w terminie do 30 września Raportu z realizacji Strategii Rozwoju Krakowa,
począwszy od roku następnego po roku podjęcia niniejszej Uchwały.”
§ 2. W załączniku do projektu Uchwały zatytułowanym "Strategia Rozwoju Krakowa. Tu
chcę żyć. Kraków 2030." – druk nr 2511 wprowadza się następujące zmiany:
1. W rozdziale „I. Wprowadzenie”:
1.1 W części „Wyzwania”, tiret piąte otrzymuje brzmienie: „niekontrolowana suburbanizacja
w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym”.

1.2 W części „KRAKÓW PRZYSZŁOŚCI – NASZE ASPIRACJE” Kraków – silna
europejska metropolia, w Rysunku 2 „Kraków w sieci współpracy metropolii Europy”
wprowadza się dodatkowo dwa obiekty (miasta): Lwów i Wiedeń.

2. W rozdziale III. Analiza SWOT, Gospodarka, Mocne strony, pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„Rozwój sektorów czasu wolnego (kultura, sztuka, media, turystyka, sport i rekreacja)”.
3. W rozdziale IV. „Plan Strategiczny”:
3.1 W punkcie IV.1 Wizja, misja i cele strategiczne, w miejsce zestawienia Celów
strategicznych wstawia się schemat z celami strategicznymi i operacyjnymi.

3.2 W punkcie IV.2 w Celu Strategicznym II, w części „Kraków dzisiaj” tiret dwunaste
otrzymuje brzmienie: „Co roku studia w Krakowie kończy ok. 50 tys. absolwentów, z
tego ponad 13 tys. stanowią absolwenci szkół technicznych (dla porównania – w
Warszawie – ponad 7 tys. osób).”
3.3 W punkcie IV.2 w Celu Operacyjnym II.1, Projekt strategiczny wskazany w tiret trzecie
„Budowa Centrum Nauki Kopernik” zmienia nazwę na „Budowa Małopolskiego Centrum
Nauki”.

3.4 W punkcie IV.2 w Celu Operacyjnym II.1, Rysunek 5 „Strefy rozwoju gospodarczego i
kampusy uniwersyteckie” koryguje się położenie na mapie obiektu „10. Zabłocie”.

3.5 W punkcie IV.2 w Celu Operacyjnym III.1, w wykazie projektów strategicznych:
3.5.1 tiret trzecie otrzymuje brzmienie: Utworzenie Centrum Literatury i Języka „Planeta
LEM” w dawnym Składzie Solnym
3.5.2 tiret czwarte otrzymuje brzmienie: „Utworzenie parków kulturowych: Nowa Huta,
Stare Podgórze z Krzemionkami, Kazimierz – Stradom z Bulwarami Wisły”
3.5.3 tiret piąte otrzymuje brzmienie: „Modernizacja siedziby Galerii Sztuki Współczesnej
„Bunkier Sztuki”
3.5.4 tiret szóste otrzymuje brzmienie: „Krzysztofory od nowa  Muzeum Kompletne” –
modernizacja siedziby głównej Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
3.5.5 tiret siódme otrzymuje brzmienie: „Adaptacja budynku dawnej Zbrojowni przy ul.
Rakowickiej 22 na centrum wystawienniczo – edukacyjne – Muzeum Historii
Fotografii w Krakowie”
3.6 W punkcie IV.2 Rysunek 6 „Parki kulturowe istniejące i planowane” zmienia się zapisy
legendy, na następujące:
2. Park Kulturowy Nowa Huta – planowany
3. Park Kulturowy Stare Podgórze z Krzemionkami – planowany
4. Park Kulturowy Kazimierz – Stradom z Bulwarami Wisły – planowany
3.7 W punkcie IV.2 Rysunek 7 „Strefa kultury – Nowa Huta” wprowadza się „Obiekt
kultury” - „Centrum Administracyjne Huty”.

3.8 W punkcie IV.2 w Celu Operacyjnym III.2, w wykazie projektów strategicznych:
3.8.1 tiret czwarte otrzymuje brzmienie: „Rewaloryzacja siedziby Muzeum Inżynierii
Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego Muzeum Nauki i Techniki”.
3.8.2 tiret piąte otrzymuje brzmienie: „Przebudowa dawnego kinoteatru Wrzos na siedzibę
Teatru KTO”.
3.8.3 tiret szóste otrzymuje brzmienie: „Utworzenie nowoczesnej siedziby Biblioteki
Kraków”.
3.9 W punkcie IV.2 w Celu Operacyjnym IV.1, w wykazie Projektów strategicznych:
3.9.1 tiret pierwsze otrzymuje brzmienie: „Utworzenie parków kulturowych: Nowa Huta,
Stare Podgórze z Krzemionkami, Kazimierz – Stradom z Bulwarami Wisły”.
3.10 W punkcie IV.2 Rysunek 9 „Przestrzenie publiczne” koryguje się omyłkowe
przypisanie obiektów do numeracji.

3.11 W punkcie IV.2 w Celu Operacyjnym IV.2, Program strategiczny wskazany w tiret
dziewiąte: „Wieloletni Program Gospodarowania Gminnym Zasobem Mieszkaniowym”
zmienia nazwę na: „Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Miejskiej Kraków oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń”.
3.12 W punkcie IV.2 w Celu Operacyjnym IV.6, do wykazu Projektów strategicznych
dodaje się tiret dziesiąte w brzmieniu: „Program budowy urządzeń rekreacyjno –
sportowych (typu siłownia na świeżym powietrzu itp.) w miejscach ogólnodostępnych, w
tym parkach i terenach zielonych”.
3.13 W punkcie IV.2 w Celu Operacyjnym V.1, w działaniu kluczowym 6. Zmienia się
nazwę „Młodzieżowa Rada Miasta” na „Młodzieżowa Rada Krakowa”.
4. W rozdziale VII. „WSKAŹNIKI REALIZACJI CELÓW STRATEGICZNYCH”:
5.1 w części „Cel strategiczny I” nazwa wskaźnika ósmego otrzymuje brzmienie: „Odsetek
mieszkańców powiatów w zasięgu dojazdu do Krakowa transportem drogowym
(izochrona 60 minut).”
5.2 w części „Cel strategiczny II” nazwa trzeciego wskaźnika od góry otrzymuje brzmienie:
„Liczba absolwentów studiów na wybranych kierunkach technicznych.”
UZASADNIENIE
Wprowadzane autopoprawki do projektu dokumentu „Strategia Rozwoju Krakowa. Tu chcę
żyć. Kraków 2030.” są wynikiem analizy propozycji zgłaszanych podczas opiniowania tego
projektu przez komisje Rady Miasta Krakowa, w ramach I czytania projektu na XC Sesji
Rady Miasta Krakowa w dniu 6 grudnia 2017 oraz konsultacji Wydziału Rozwoju Miasta
UMK z komórkami organizacyjnymi UMK i MJO.

