UCHWAŁA NR XXXVI/941/20
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 26 lutego 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
dotyczących sposobu zagospodarowania, modernizacji
i wykorzystania obszaru wokół miejskiego stadionu piłkarskiego
im. Henryka Reymana, położonego w rejonie ul. Reymonta
i al. 3 Maja, jak również obiektu samego stadionu.
Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) oraz § 5 ust. 1 pkt 2 uchwały
nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą
Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji, Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Postanawia się o przeprowadzeniu konsultacji społecznych, na terenie miasta Krakowa,
w sprawie sposobu zagospodarowania, modernizacji i wykorzystania obszaru wokół miejskiego
stadionu piłkarskiego im. Henryka Reymana, położonego w rejonie ul. Reymonta i al. 3 Maja,
jak również obiektu samego stadionu.
2. Konsultacje, o których mowa w ust. 1 będą trwały co najmniej 90 dni i zakończą się nie później
niż 30 września 2020 roku.
3. Prezydent Miasta Krakowa określi szczegółowy termin konsultacji społecznych, tryb oraz
formy ich przeprowadzenia zgodnie z Uchwałą CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia
26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy
Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami
pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
4. Prezydent Miasta Krakowa przeprowadzi analizy w zakresie możliwości realizowania
na obszarze wokół miejskiego stadionu piłkarskiego im. Henryka Reymana, położonego w rejonie
ul. Reymonta i al. 3 Maja różnych funkcji oraz przygotuje propozycje rozwiązań w tym zakresie
zawierające szacunkowe koszty oraz wstępne sposoby realizacji proponowanych rozwiązań, które
następnie stanowić będą przedmiot konsultacji społecznych.
5. Z uwagi na duże znaczenie tego obszaru dla rozwoju miasta w proces przeprowadzania
konsultacji społecznych zostaną włączeni wszyscy mieszkańcy Krakowa jak również zasadnym jest
dążenie do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych głównego najemcy stadionu
oraz Rad Dzielnic Miasta Krakowa.
§ 2. Uzasadnienie dla przeprowadzenia konsultacji społecznych wynika z tego, że obszar
określony w § 1 jak również sam stadion są położone w centrum Krakowa i sposób jego
zagospodarowania ma bardzo duży wpływ na rozwój miasta. Pojawiają się bardzo różne propozycje
dotyczące jego zagospodarowania i modernizacji, a dodatkowo istotne znaczenie ma okoliczność,
iż do chwili obecnej na budowę tego obiektu została wydana kwota ponad 600 mln złotych.
Jeżeli Rada Miasta Krakowa miałaby przeznaczyć kolejne środki w celu modernizacji stadionu
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i zagospodarowania terenu wokół niego, konieczne są konsultacje wśród wszystkich mieszkańców
Krakowa ale również włączenie w procedurę konsultacji podmioty takie jak „TS Wisła”
i „Wisła SSA”, które są głównymi najemcami i użytkownikami wspomnianego obiektu i terenów
wokół niego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Krakowa
Sławomir Pietrzyk
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