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Protokół nr 76/2014
z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
Rady Miasta Krakowa
odbytego w dniu 7 lipca 2014 roku
w sali Portretowej Urzędu Miasta Krakowa
W posiedzeniu, któremu przewodniczył Grzegorz Stawowy - Przewodniczący
Komisji, udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do
niniejszego protokołu, Elżbieta Koterba – Zastępca Prezydenta Miasta, Bożena KaczmarskaMichniak – Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego, Elżbieta Szczepińska - Zastępca
Dyrektora Biura Planowania Przestrzennego, Anna Trembecka - Zastępca Dyrektora
Wydziału Skarbu Miasta oraz inni zaproszeni goście wg listy obecności stanowiącej załącznik
nr 2 do protokołu.
Przewodniczący Komisji po stwierdzeniu quorum pozwalającego na podejmowanie
prawomocnych decyzji o godzinie 16.00 otworzył posiedzenie Komisji.
Komisja przez aklamację przyjęła porządek posiedzenia w brzmieniu:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany ''Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa'' (druk nr 1906).
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyznaczenie ostatecznego
dodatkowego terminu zakończenia zagospodarowywania nieruchomości położonej
w Krakowie przy Alei Pokoju, będącej własnością Gminy Miejskiej Kraków, pozostającej w
użytkowaniu wieczystym KSU Grzegórzecki Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie (druk nr
1931).
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta
Miasta Krakowa dot. utworzenia na terenie Dzielnicy III Prądnik Czerwony nowego parku
miejskiego o nazwie Park Reduta zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 59/4 obr. 21
Śródmieście (druk nr 1940).
4.Sprawy bieżące.
5.Oświadczenia i komunikaty.
Posiedzenie rozpoczęto od pkt. 2.
W tej części posiedzenia obrady prowadził Włodzimierz Pietrus, Wiceprzewodniczący
Komisji.
Ad.2
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyznaczenie
ostatecznego dodatkowego terminu zakończenia zagospodarowywania nieruchomości
położonej w Krakowie przy Alei Pokoju, będącej własnością Gminy Miejskiej Kraków,
pozostającej w użytkowaniu wieczystym KSU Grzegórzecki Spółka z o.o. z siedzibą w
Krakowie (druk nr 1931).
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyznaczenie ostatecznego dodatkowego
terminu zakończenia zagospodarowywania nieruchomości położonej w Krakowie przy Alei
Pokoju, będącej własnością Gminy Miejskiej Kraków, pozostającej w użytkowaniu
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wieczystym KSU Grzegórzecki Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie przedstawiła Anna
Trembecka, zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu Miasta.
W dyskusji udział wzięli: Włodzimierz Pietrus, Grzegorz Stawowy oraz Prezes KSU
Grzegórzecki Spółka z o.o.
Wyjaśnień udzieliła Elżbieta Koterba, zastępca Prezydenta Miasta.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie
pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyznaczenie
ostatecznego dodatkowego terminu zakończenia zagospodarowywania nieruchomości
położonej w Krakowie przy Alei Pokoju, będącej własnością Gminy Miejskiej Kraków,
pozostającej w użytkowaniu wieczystym KSU Grzegórzecki Spółka z o.o. z siedzibą w
Krakowie (druk nr 1931).
Komisja w obecności 11 członków Komisji - 11 głosami „za pozytywnym zaopiniowaniem”,
przy 0 „przeciw”,0 „wstrzymujących się” (jednogłośnie) pozytywnie zaopiniowała ww.
projekt uchwały. (Opinia Nr 256/2014 z 7 lipca 2014r.).
Ad.3
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania dla
Prezydenta Miasta Krakowa dot. utworzenia na terenie Dzielnicy III Prądnik Czerwony
nowego parku miejskiego o nazwie Park Reduta zlokalizowanego na działce
ewidencyjnej nr 59/4 obr. 21 Śródmieście (druk nr 1940).
Projekt uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa
dot. utworzenia na terenie Dzielnicy III Prądnik Czerwony nowego parku miejskiego o
nazwie Park Reduta zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 59/4 obr. 21 Śródmieście
przedstawił radny Dominik Jaśkowiec.
Nie zgłoszono głosów w dyskusji.
Komisja w obecności 11 członków Komisji, 11 głosami „za pozytywnym zaopiniowaniem”,
przy 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” (jednogłośnie) pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dot.
utworzenia na terenie Dzielnicy III Prądnik Czerwony nowego parku miejskiego o
nazwie Park Reduta zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 59/4 obr. 21
Śródmieście (druk nr 1940). (Opinia Nr 257/2014 z 7 lipca 2014r.).
Ad.1
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany ''Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa'' (druk
nr 1906).
Włodzimierz Pietrus zgłosił wniosek o przygotowanie na najbliższą sesję Rady Miasta
informacji o sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Ustalono, że informacja zostanie przygotowana pisemnie.
W dyskusji udział wzięli: Włodzimierz Pietrus, Grzegorz Stawowy, Sławomir Ptaszkiewicz,
przedstawiciel Stowarzyszenia na rzecz Dębnik, przedstawiciele mieszkańców oraz
przedstawiciel Rady Dzielnicy II.
Odpowiedzi i dodatkowych wyjaśnień udzieliły: Elżbieta Koterba, zastępca Prezydenta
Miasta oraz Paweł Mleczko, kierownik Pracowni Branżowej.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie
pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany ''Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa'' (druk
nr 1906).
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Komisja w obecności 12 członków Komisji - 9 głosami „za pozytywnym zaopiniowaniem” ,
przy 0 „przeciw”,3 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
(Opinia Nr 258/2014 z 7 lipca 2014r.).
Ad.4
Sprawy bieżące.
Ad.5
Oświadczenia, komunikaty.
Brak
Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący Komisji o godzinie
16.45 zamknął posiedzenie.

Dokładny zapis przebiegu obrad znajduje się w nagraniu posiedzenia. Kasety z nagraniem stanowią
załącznik do niniejszego protokołu.

Grzegorz Stawowy
Przewodniczący Komisji

Protokołowała:
Beata Czepiec
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