Informacja na temat złożonych postulatów
do koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
„Wesoła – Rejon ulicy Kopernika”
W dniu 4 marca 2019 r., o godzinie 17:00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa, na Placu Wszystkich Świętych 3-4
w Krakowie, odbyło się spotkanie na którym zaprezentowano po raz drugi koncepcję miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru „Wesoła - rejon ulicy Kopernika”.
Podmioty zainteresowane mogły do 20 marca 2019r. składać swoje postulaty do przedstawionej koncepcji
projektu planu.
W okresie od 4 marca 2019r. do 20 marca 2019r. w Wydziale Planowania Przestrzennego UMK zarejestrowano
85 pism dotyczących sporządzanego projektu planu. Pod niektórymi postulatami podpisywały się grupy
mieszkańców, a duża część złożonych przez różne podmioty postulatów posiadała tą samą treść.
Główne zagadnienia podnoszone w postulatach:
•

Przeznaczenie terenu ZP.6 w sąsiedztwie Ogrodu Botanicznego na jego poszerzenie i prowadzenie tam
działalności statutowej Ogrodu, a nawet realizacja tam Muzeum Botaniki Polskiej,

•

Rezygnacja z połączenia drogowego ul. Żółkiewskiego z ul. Śniadeckich, z utrzymaniem połączenia pieszo –
rowerowego,

•

Umożliwienie realizacji wybiegów dla psów,

•

Dopuszczenie realizacji w terenach mieszkaniowych usług na parterach,

•

Lokalizacja w budynkach poszpitalnych placówek dydaktyczno-naukowych, kulturalnych, przychodni lub
szerokiego spektrum usług geriatrycznych,

•

Umożliwienie budowy osiedla Trzeciego Wieku dla Seniorów,

•

Przeznaczenie wszystkich wykupywanych, a niezabudowanych przez miasto terenów pod zieleń,

•

Umożliwienie odtworzenia historycznych stawów,

•

Utrzymanie terenów AWF jako sportowych,

•

Umożliwienie realizacji zabudowy na terenach AWF, w tym np. zabudowy wielorodzinnej,

•

Utworzenie miejsca koncertowego w wyznaczanych terenach parku,

•

Umożliwienie realizacji zabudowy mieszkaniowej na obszarze planu,

•

Wprowadzenie zakazu realizacji jakichkolwiek nowych budynków, a nawet rozbudowy i nadbudowy
istniejących,

•

Ograniczenie możliwości inwestycyjnych na terenie fabryki Peterseima oraz przy przedszkolu nr 7
przy ul. Grzegórzeckiej,

•

Umożliwienie realizacji zabudowy mieszkaniowej i usługowej w rejonie ul. Żółkiewskiego,

•

Umożliwienie gospodarowania tym terenem jako miejscem dla uczniów, artystów, studentów i obszarem
funkcjonowania wyższych uczelni,

•

Ograniczenie wysokości lub możliwości występowania nowych budynków przy ul. Bujwida,

•

Umożliwienie lokalizacji na obszarze planu Muzeum Komiksu, Muzeum Stanisława Lema, Muzeum
Inżynierii Miejskiej oraz innych instytucji o podobnym charakterze,

•

Ustalenie parametrów zabudowy i zagospodarowania terenów poszczególnych działek,

•

Organizacji ruchu na ulicy Śniadeckich i ulicy Kopernika, pozostawienia ulicy św. Łazarza w obecnym
kształcie,

•

Pozostawienie budynków garażowych w terenach mieszkaniowych,

•

Umożliwienie realizacji kładki pieszo-rowerowej nad Ogrodem Botanicznym – łączącym Centrum Miasta
z obszarem Grzegórzek.

Aktualnie postulaty są analizowane i w możliwym zakresie wprowadzane do projektu planu.
Tworzony jest również ostateczny rysunek i tekst projektu planu oraz prognozy środowiskowe.

Wydział Planowania Przestrzennego UMK planuje przekazanie i zaprezentowanie sporządzonego
projektu planu obszaru „Wesoła – Rejon ulicy Kopernika”
Radnym z Komisji Planowania Przestrzennego Rady Miasta Krakowa w czerwcu 2019r.

