UCHWAŁA NR L/1378/20
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 16 grudnia 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie oddalenia planowanej budowy
hali widowiskowo-sportowej przy ul. Fredry od granicy działki od strony północnej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w związku art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia
11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Rada Miasta Krakowa
uchwala co następuje:
§ 1. 1. Po rozpatrzeniu petycji zgłoszonej przez

(wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych: na podstawie przepisów o
ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Marta Kucharyk Kierownik Referatu Sesji RMK w Kancelarii

w sprawie oddalenia planowanej budowy hali widowiskowo-sportowej przy ul. Fredry
od granicy działki od strony północnej, Rada Miasta Krakowa nie uwzględniła wniesionej petycji.
Rady Miasta Krakowa)

2. Uzasadnienie stanowi załącznik do uchwały.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa do poinformowania składającego
petycję o sposobie jej rozpatrzenia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Krakowa
Dominik Jaśkowiec
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Załącznik do uchwały Nr L/1378/20
Rady Miasta Krakowa
z dnia 16 grudnia 2020 r.
W dniu 13 sierpnia 2020 r. wpłynęła do Rady Miasta Krakowa petycja

(wyłączenie jawności w zakresie danych
osobowych: na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Marta Kucharyk

dotycząca oddalenia planowanej budowy hali widowiskowosportowej przy ul. Fredry od granicy działki od strony północnej.
Kierownik Referatu Sesji RMK w Kancelarii Rady Miasta Krakowa)

Petycja została przekazana do Prezydenta Miasta Krakowa celem przygotowania i przedstawienia
informacji umożliwiających jej rozpatrzenie przez Radę Miasta Krakowa.
Prezydent Miasta Krakowa udzielając wyjaśnień poinformował, że lokalizacja przedmiotowej hali
została wybrana po przeprowadzeniu analizy wszystkich uwarunkowań, jakie występują na terenie
Szkoły Podstawowej nr 56 w Krakowie, w tym konieczności pozostawienia przynajmniej jednego
z boisk zewnętrznych bez naruszania jego nawierzchni, a także spełnienia warunków w zakresie
dostępu światła słonecznego do sal lekcyjnych znajdujących się w głównym budynku szkoły. Analizy
lokalizacji nowej sali gimnastycznej przeprowadzane były już na etapie przygotowywania koncepcji,
natomiast po uwzględnieniu uwarunkowań budżetowych, tj. budowy hali wielofunkcyjnej oraz
postulatów Dyrekcji Szkoły w zakresie możliwości podziału hali na trzy niezależne sektory oraz
wielkości boiska (pełnowymiarowego pola do gry w piłkę ręczną 40 m x 20 m z normatywnymi
strefami ochronnymi), przyjęto zaprojektowaną ostatecznie lokalizację i rozwiązanie
zagospodarowania terenu, jako najbardziej korzystne dla działki znajdującej się w posiadaniu Szkoły.
Kwestia zapewnienia Szkole odpowiedniej infrastruktury sportowej jest sprawą niezwykle istotną,
a aktualnie zajęcia wychowania fizycznego dla części uczniów odbywają się na korytarzach.
Program funkcjonalno-użytkowy hali sportowej, który został uzgodniony z Dyrekcją Szkoły
Podstawowej nr 56 w Krakowie, uwzględnia aktualne zapotrzebowanie szkoły w zakresie
infrastruktury sportowej, a parametry zaprojektowanego obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu
i miejscami parkingowymi pozostają w zgodzie z zapisami uchwały nr ХІІ/217/19 Rady Miasta
Krakowa z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru „Fredry Szkoła”. Ponadto wybrany wariant lokalizacji obiektu umożliwia
pozostawienie bez zmian istniejącego dużego boiska zewnętrznego.
Odnosząc się bezpośrednio do postulatów zawartych w petycji, Prezydent poinformował,
że z uwagi na niezgodne z przepisami zacienianie sal lekcyjnych znajdujących się w istniejącym
budynku Szkoły, nie ma możliwości odsunięcia planowanej inwestycji od granicy działki. Ewentualna
zmiana w zakresie kubatury obiektu przy jednoczesnym zachowaniu 20-metrowego dystansu od
granicy działki, wymagałaby opracowania nowej dokumentacji. Zniszczeniu i częściowej likwidacji
uległyby obydwa istniejące przy Szkole boiska o nawierzchni poliuretanowej. Uwzględnienie
powyższego postulatu uniemożliwiłoby zaprojektowanie wnioskowanego przez Szkołę programu
funkcjonalno-użytkowego hali, w tym wymaganych parametrów boiska do gry.
W kwestii postulatu pozostawienia minimum 5-metrowego pasa zieleni pomiędzy zabudową
mieszkaniową a terenem Szkoły, Prezydent poinformował, że między opaską hali sportowej a granicą
działki znajdującej się w posiadaniu Szkoły pozostanie pas zieleni o szerokości od 5,70 m do 8,40 m,
przy uwzględnieniu pozostawienia możliwie jak największej ilości drzew i krzewów. Przeprowadzona
na potrzeby inwestycji analiza zacienienia parterów budynków mieszkalnych usytuowanych przy
ulicy Kwietnej w Krakowie wykazała, że ich zacienienie nastąpi w zakresie dopuszczonym przez
przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r.,
poz. 1065).
Prezydent Miasta Krakowa poinformował także, że Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie
jako jednostka realizująca przedmiotową inwestycję z ramienia Gminy Miejskiej Kraków, wystąpił
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z wnioskiem do budżetu Miasta Krakowa o zwiększenie środków finansowych na realizację tego
zadania.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Krakowa po zapoznaniu się z ww. informacjami
zarekomendowała rozpatrzenie zgłoszonej petycji w sposób zaproponowany w treści projektu
uchwały.
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