Notatka z II spotkania z Mieszkańcami
po przedstawieniu koncepcji miejscowego planu
„Wesoła – rejon ulicy Kopernika”
Plac Wszystkich Świętych 3-4
4 marca 2019r. godzina 17:00

Postulaty mieszkańców zgłoszone podczas spotkania:
1. Należy przeanalizować konieczność wprowadzenia drogi publicznej na odcinku łączącym ul. Żółkiewskiego
z ul. Śniadeckich, w kontekście pozostawienia jedynie ruchu pieszo-rowerowego;
2. Należy przenalizować zasadność i przebieg połączenia ul. św. Łazarza z ul. Kopernika;
3. Wskazano konieczność rozwiązania problemów komunikacyjnych występujących na ul. Żółkiewskiego;
4. Należy przenalizować zasadność realizacji nowej zabudowy na południowy-wschód od ul. Bujwida;
5. Zawnioskowano o obniżenie wysokości zabudowy na terenie dawnej Fabryki Peterseima;
6. Należy rozważyć możliwość wydzielenia większej ilości terenów przeznaczonych pod zieleń w zachodniej części
obszaru;
7. Należy wskazać wejścia do Ogrodu Botanicznego od strony południowej;
8. Należy utrzymać przedstawione przestrzenie publiczne i rozważyć wyznaczenie dodatkowych.

Pytania mieszkańców:
1. Czy można dopuścić w rejonie ulicy Śniadeckich zabudowę mieszkaniową wielorodzinną? Czy nie należy zmienić
dokumentu krakowskiego Studium w tym zakresie?
2. Czy Ogród Botaniczny i skwer zielony zlokalizowany po jego północnej stronie są objęte planem miejscowym?
3. Jakie funkcje zostaną zlokalizowane w wykupionych budynkach szpitalnych? Czy może być tam dalej
lokalizowana funkcja szpitalna? Czy można tam zlokalizować funkcję mieszkaniową np. domy profesorskie?
Czy można tam zlokalizować placówkę Muzeum Inżynierii Miejskiej?
4. Czy ogrody przyklasztorne zostaną udostępnione mieszkańcom?
5. W jakim trybie jest realizowana przebudowa drogi do nowego szpitala UJ na Prokocimiu?
6. Jaka będzie wysokość nowej zabudowy pomiędzy ulicą Żółkiewskiego a VIII LO? Czy miasto nie może wykupić
tych terenów?
7. Jaka jest obecnie ustalona wielkość Placu o symbolu KP.1 i czy można powiększyć go w kierunku południowym?
8. Czy drogi rowerowe będą wydzielone czy wbudowane w jezdnie?
9. Czy plan wprowadza zakaz grodzeń? Które tereny zieleni będą ogrodzone i zamykane?

Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rozwoju, Pani Dyrektor Wydziału Planowania
Przestrzennego UMK oraz Główny Projektant Planu na bieżąco udzielali odpowiedzi i wyjaśnień
na zadawane pytania.
Ustalenia ze spotkania:
Mieszkańcy i podmioty zainteresowane obszarem objętym planem miejscowym mogą składać postulaty
do przedstawionego projektu planu do 20 marca 2019r. Postulaty wniesione pisemnie oraz postulaty
ze spotkania zostaną wzięte pod uwagę przy sporządzaniu kolejnej edycji projektu planu.

