Informacja na temat postulatów i obecnych prac nad
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru
„Wesoła – Rejon ulicy Kopernika”
W dniu 29 października 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 trzeci koncepcję miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru „Wesoła - rejon ulicy Kopernika”.
Podmioty zainteresowane mogły do 15 listopada 2019r. składać swoje postulaty do przedstawionej koncepcji
projektu planu.
W okresie od 29 października 2019r. do 15 listopada 2019r. w Wydziale Planowania Przestrzennego UMK
zarejestrowano 149 pism dotyczących sporządzanego projektu planu. Pod niektórymi postulatami podpisywały
się grupy mieszkańców, a część złożonych przez różne podmioty postulatów posiadała tą samą treść.
Główne zagadnienia podnoszone w postulatach:
•

Utrzymanie terenu ZPo.1 jako terenu pod poszerzenie Ogrodu Botanicznego, realizacja tam Muzeum
Botaniki Polskiej oraz ochrona Ogrodu np. poprzez unikanie głębokich wykopów i fundamentów,

•

Zmiana części terenu ZPo (Poszerzenie Ogrodu Botanicznego) na ogólnodostępny park publiczny,

•

Utrzymanie idei Zielonego Klina oraz wyznaczonych terenów pod plac oraz pod historyczne ogrody,

•

Lokalizacja w budynkach poszpitalnych placówek dydaktyczno-naukowych, kulturalnych, przychodni lub
szerokiego spektrum usług geriatrycznych oraz umożliwienie budowy (komercyjnego) osiedla Trzeciego
Wieku dla Seniorów,

•

Przeznaczenie całego obszaru pod „Centrum ochrony, promocji i wychowania zdrowego człowieka
– od poczęcia do późnego wieku” oraz realizacja muzeum Medycyny w budynkach szpitala św. Łazarza,

•

Uwypuklenie połączenia pieszo-rowerowego (W-Z) centrum miasta ze wschodnimi terenami Krakowa,

•

Umożliwienie odtworzenia historycznych stawów oraz przeznaczenie wszystkich niezbudowanych terenów
wykupionych przez miasto pod zieleń publiczną,

•

Utrzymanie terenów AWF jako sportowych / Umożliwienie realizacji zabudowy na terenach AWF,

•

Umożliwienie realizacji zabudowy mieszkaniowej na obszarze planu,

•

Poprawa możliwości inwestycyjnych poszczególnych działek m.in. przy ul. Żółkiewskiego oraz ul. Bujwida,

•

Pozostawienia możliwości komunikacyjnych przy ul. Zółkiewskiego w obecnym kształcie / modernizacji
i poprawy komunikacyjnej ul. Żółkiewskiego

Złożone postulaty zostały przeanalizowane i w możliwym zakresie wprowadzane
do sporządzonego projektu planu.
Wydział Planowania Przestrzennego UMK przekazał i zaprezentował sporządzony
projektu planu obszaru „Wesoła – Rejon ulicy Kopernika” Radnym Miasta Krakowa
z Komisji Planowania Przestrzennego RMK w listopadzie 2019r.
Prezydent Miasta Krakowa planuje w grudniu rozpatrzyć wnioski i rozpocząć Opinie
i uzgodnienia ustawowe zgodnie z art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

