RADA I ZARZĄD
DZIELNICY V
KROWODRZA

Dz-05.0021.12.2019
Uchwała Nr XII/111/2019
Rady Dzielnicy V Krowodrza
z dnia 23 września 2019 r.
w sprawie rewitalizacji całościowej Placu Inwalidów w Krakowie
Na podstawie § 3 pkt.3 lit. k Dzielnicy V Krowodrza przyjętego uchwałą Nr XCIX/1499/14 Rady
Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2019 r. poz. 5467) Rada Dzielnicy V
Krowodrza uchwała, co następuje:

§1
Wnioskuje się do Prezydenta Miasta Krakowa o zmianę zakresu prac projektowych
dot. placu Inwalidów, tj. o zmianę aktualnego projektu rewitalizacji placu Inwalidów,
na projekt nieingerujący w obecną formę placu (bez obniżania płyty placu, budowy muru
oporowego) a tym samym pozwalający uchronić obecnie istniejącą zieleń, teren przyległy
od dewastacji tj. wycinki, przesadzenia drzew oraz zabetonowania trawników.
§2
Ponadto wnioskuje się do Prezydenta Miasta Krakowa o realizację uchwał Rady Miasta
Krakowa dot. zagospodarowania placu Inwalidów tj. uchwały nr LV/1138/16 z dnia
26 października 2016 r. na mocy, której zadrzewiony teren placu Inwalidów (działka nr 742/3
obr. 4 Krowodrza) miał zostać przyłączony do parku Krakowskiego oraz uchwały
nr XCV/2490/18 z dnia 28 lutego 2018 r. na mocy, której zmieniono formę pomnika Orła
Białego na posadzenie drzewa („żywy pomnik”) i przeznaczono dodatkowe środki
w wysokości 500 tys. złotych na dodatkowe remonty ulic i chodników na terenie Dzielnicy V
Krowodrza.
§3
Wnioskuje się do Prezydenta Miasta Krakowa o włączenie działki nr 742/4 obr.4 Krowodrza
(płyta pl. Inwalidów) do parku Krakowskiego oraz przeprowadzenie zmiany jej statusu
z drogi publicznej na zieleń urządzoną.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady i Zarządu Dzielnicy V Krowodrza
Maciej Żmuda

UZASADNIENIE
Dotychczas istniejące projekty zakładają zabetonowanie placu, naruszenie istniejącej zieleni,
a planowana forma placu po rewitalizacji (obniżenie o kilka metrów poziomu palcu oraz
budowa muru wzdłuż ulicy Królewskiej), która to wymusza zniszczenie otaczającego
drzewostanu, jest nieuzasadniona nie tylko ze względów ekologicznych, ale również
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finansowych, estetycznych czy komunikacyjnych. Założenia z dawnych lat i przygotowane
zgodnie z nimi projekty nie pasują do dzisiejszych czasów i nie odpowiadają oczekiwaniom
mieszkańców Krakowa i Krowodrzy. Zagospodarowanie placu Inwalidów powinno
współgrać ze sposobem zagospodarowania parku Krakowskiego i tworzyć harmonijną całość,
w szczególności mając na uwadze wkomponowaną w tereny zielone małą architekturę.

