ZARZĄDZENIE Nr 1097/2018
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 30.04.2018 r.
w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady
Miasta Krakowa w sprawie nadania Parkowi Krakowskiemu imienia Marka Grechuty, określenia granic Parku oraz przyjęcia regulaminu Parku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) zarządza się, co następuje:

§ 1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały
Rady Miasta Krakowa w sprawie nadania Parkowi Krakowskiemu imienia Marka Grechuty,
określenia granic Parku oraz przyjęcia regulaminu Parku.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

druk nr

projekt Prezydenta Miasta Krakowa
UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia

w sprawie nadania Parkowi Krakowskiemu imienia Marka Grechuty, określenia granic
Parku oraz przyjęcia regulaminu Parku

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, 10, 12, 14-15, art. 18 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 4
i ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875
i 2232 oraz 2018 r. poz. 130), w związku z art. 2 ust. 1 pkt 8, art. 5 pkt 21, art. 78 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142, poz. 10 i 650), art. 14 ust.
2a i ust. 6 i art. 431 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z 2017 r. poz. 2245, 2439, z 2018
r. poz. 310, 650), art. 5 ust. 1 pkt 10, ust. 1a, ust. 4 i art. 13 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r.
o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z
2017 r. poz. 957, 2439, z 2018 r. poz. 650) i ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń
(Dz. U. z 2018 r. poz. 618), uchwala się, co następuje:
§ 1. Parkowi Miejskiemu pn. Park Krakowski nadaje się imię Marka Grechuty.
§ 2. Określa się granice Parku Krakowskiego im. Marka Grechuty zwanego dalej
Parkiem, w zakresie terenu zieleni położonego w Dzielnicy V Krowodrza, zamkniętego
pomiędzy ulicami: Al. Adama Mickiewicza, ul. Czarnowiejską, ul. Karola Szymanowskiego,
ul. Juliusza Lea, ul. Królewską, z wyłączeniem nawierzchni utwardzonej wchodzącej w zakres
Placu Inwalidów, obejmującego działki ewidencyjne lub ich części o łącznej powierzchni
53419,4 m² (ok. 5,34 ha), o numerach: 652/3 (o pow. ok. 49072,9 m²), 652/1 (o pow. ok. 143
m²), 742/3 (o pow. ok. 4011,6 m²), 742/2 (o pow. ok. 26,8 m²), 742/5 (o pow. ok. 0,2 m²), 742/4
(o pow. ok. 6,2 m²), 734/4 (o pow. ok. 145,3 m²), 193/1 (o pow. ok. 13,4 m²), obr. 4 Krowodrza.
§ 3. Przyjmuje się regulamin Parku stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4. Regulamin Parku winien być ogłoszony na specjalnych tablicach informacyjnych
z podaniem nazwy, adresu i telefonu Zarządcy Parku oraz telefonów alarmowych, ustawionych
w miejscach i liczbie dostosowanej do wielkości Parku i charakteru poszczególnych obiektów,
a ponadto udostępniony w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta
Krakowa.
§ 5. Zakres przestrzenny Parku oraz zakres przestrzenny obowiązywania regulaminu
Parku, określa Załącznik graficzny Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Nazwy własne (m. in. ulic, placów) – przywołane w niniejszej uchwale – należy
rozumieć odpowiednio, jako nazwy istniejące w dniu uchwalenia niniejszej uchwały.
§ 7. Oznaczenie i przebieg granic działek ewidencyjnych przywołane w tekście uchwały
i wskazane na Załączniku graficznym Nr 2 odnoszą się do stanu istniejącego w dniu uchwalenia
niniejszej uchwały.
§ 8. Numery kontaktowe i adres Zarządcy Parku przywołane w treści Załącznika Nr 1
należy rozumieć odpowiednio, jako informacje aktualne w dniu uchwalenia niniejszej uchwały
i w odniesieniu do zapisów § 4 dopuszcza się ich aktualizację.
§ 9. W Uchwale Nr LXX/694/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 1997 r. z późn.
zm. w sprawie regulaminów korzystania z Plant Krakowskich, Parku Krakowskiego, Parku im.
dr H. Jordana, Parku Bednarskiego i Błoń Krakowskich skreśla się § 2 oraz uchyla się Załącznik
Nr 2 stanowiący regulamin Parku Krakowskiego.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.

UZASADNIENIE
Ustawową kompetencją rady gminy wynikającą z ustawy o ochronie przyrody jest
zakładanie i utrzymywanie w należytym stanie terenów zieleni i zadrzewień (art. 78 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody).
Działania i nakłady związane z rewitalizacją istniejącego założenia Parku Krakowskiego
oraz poszerzeniem programu funkcjonalnego Parku jak również przyszłe prace związane
z całorocznym utrzymaniem i pielęgnacją zieleni publicznej i obiektów budowlanych
znajdujących się na publicznie dostępnym obszarze Parku są w kompetencji Gminy Miejskiej
Kraków. Przedmiotowy projekt uchwały w swoim zakresie nadaje Parkowi Krakowskiemu
imię Marka Grechuty, ureguluje kwestie związane z jednoznacznym określeniem granic Parku
Krakowskiego im. Marka Grechuty (Załącznik graficzny Nr 2) oraz doprecyzuje regulamin
Parku (Załącznik Nr 1), co może w znacznym zakresie uczytelnić i określić użytkownikom
Parku zasady korzystania z przestrzeni parkowej, jak również Zarządcy Parku, którym jest
Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie umożliwi prowadzenie swoich zadań statutowych.
Projekt uchwały w zakresie Załącznika Nr 1 stanowiącego regulamin Parku, ustanawia
poszerzony katalog wskazań, nakazów i zakazów określających zasady korzystania
z przestrzeni parkowej ze wskazaniem na zachowanie walorów wypoczynkowo –
rekreacyjnych Parku oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa osób z niego
korzystających.
Ponadto projekt uchwały w zakresie nadania Parkowi Krakowskiemu imienia Marka
Grechuty stanowi realizację Uchwały Nr LVIII/1240/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 23
listopada 2016 r. w sprawie ustalenia kierunku działania dla Prezydenta Miasta Krakowa
dotyczącego nadania imienia Parkowi Krakowskiemu.
Dodatkowo, projekt uchwały stanowi realizację Uchwały Nr XXIV/299/07 RMK z dnia
24 października 2007 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących włączenia terenów zielonych przy Placu Inwalidów w Krakowie do Parku
Krakowskiego oraz Uchwały Nr LV/1138/16 RMK z dnia 26 października 2016 r. w sprawie
ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przyłączenia zadrzewionego terenu przy Placu Inwalidów do Parku Krakowskiego.

