
SZANOWNE MIESZKANKI, 
SZANOWNI MIESZKAŃCY,

Mijają cztery lata od kiedy obdarzyli mnie Państwo zaufaniem 
i wybrali na swojego reprezentanta w Radzie Miasta Krakowa. 
Przez całą kadencję dołożyłem wszelkich starań, żeby Państwa 
głos był jak najlepiej słyszalny a zobowiązania, które złożyłem, 
w jak największym stopniu zrealizowane. Chciałbym podsumować 
moją aktywność w ciągu ostatnich czterech lat i przedstawić 
tematy, którymi się zajmowałem.

W tej kadencji w Radzie Miasta pracowałem w 5 komisjach 
tematycznych – Komisji Dialogu Obywatelskiego, Infrastruktury, 
Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, Ekologii 
i Ochrony Powietrza oraz Turystyki. W tej ostatniej pełniłem 
funkcję przewodniczącego. Byłem również członkiem komisji 
ds. zbadania zmian w organizacji ruchu w Strefach Płatnego 
Parkowania. 

Byłem autorem lub współautorem 22 uchwał i rezolucji. Zgłosiłem 
również 345 interpelacji do Prezydenta o zajęcie się konkretnymi 
tematami - w większości na Państwa prośbę. Głównymi 
obszarami mojej aktywności były: zieleń, działania antysmogowe, 
infrastruktura i transport, turystyka oraz obywatelskość.

Spis wszystkich interpelacji znajduje się tutaj:
http://miszalski.pl/kategorie/interpelacje/



ZGŁOSIŁEM PROJEKTY UCHWAŁ I REZOLUCJI 
DOTYCZĄCYCH WALKI O CZYSTE POWIETRZE 
W KRAKOWIE W SPRAWIE: 

• utrzymania programów “Kawka” i “Ryś” przez Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

• nieprzyznania dofinansowania dla Projektu zintegrowanego 
LIFE “Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla 
województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej 
atmosferze”

• spójnej polityki promocyjno – informacyjnej dotyczącej 
ekologii i walki ze smogiem

• realizacji inicjatyw wspierających wysiłki Gminy Miejskiej 
Kraków na rzecz poprawy jakości powietrza.

• wdrożenia procedur podejmowanych przy przekroczeniu 
dopuszczalnego stężenia pyłów zawieszonych w powietrzu 
w Krakowie oraz zintensyfikowania działań bieżących 
w zakresie walki ze smogiem.

Złożyłem interpelacje dotyczące między innymi kontroli emisji 
spalin, dotacji na wymianę pieców, kontroli oraz wysokości kar 
za wycinkę drzew, bezdymnego węgla (zwanego błękitnym), 
maseczek antysmogowych, alternatywnych sposobów walki ze 
smogiem takich jak tablice z mchem, systemu informacji o jakości 
powietrza czy kontroli wymiany pieców. 

Byłem członkiem Forum Czystego Powietrza w którym aktywnie 
działaliśmy na rzecz poprawy powietrza w Krakowie. 

Dzięki naszemu wnioskowi wprowadzona została bezpłatna 
komunikacja podczas dni z dużym zanieczyszczeniem powietrza.

Wspieraliśmy również Zarząd i Radnych Sejmiku w ich działaniach 
na rzecz wprowadzenia zakazu palenia węglem w Małopolsce 
i uchwały Antysmogowej dla Małopolski, co zostało zwieńczone 
sukcesem.

DZIAŁANIA ANTYSMOGOWE



JESTEM AUTOREM BĄDŹ WSPÓŁAUTOREM 
PROJEKTÓW UCHWAŁ I REZOLUCJI 
DOTYCZĄCYCH:

• przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Luneta Warszawska, 

• ochrony cennych przyrodniczo terenów położonych 
w rejonie zalewu Zakrzówek (między ul. św. Jacka a ul. 
Wyłom), 

• ochrony planistycznej korytarzy przewietrzania 
miasta, w tym terenów Bielańsko-Tynieckiego Parku 
Krajobrazowego oraz 

• powołania Użytku Ekologicznego „Łąki na Klinach”.

Złożyłem interpelacje dotyczące między innymi: zarządzania terenem 
Zakrzówka, planowanego Parku Tetmajera, wykupu lub otwarcia Parku 
Jalu Kurka, terenów wokół Fortu Bronowice, zielonych przystanków, 
zagospodarowania i ochrony Młynówki Królewskiej, zabudowy Parku 
Dębnickiego czy parku na Pychowicach. 

Wspólnie z Klubem Radnych Platformy Obywatelskiej udało się wywalczyć 
miliony złotych na krakowską zieleń. Dzięki powołanemu Zarządowi Zieleni 
Miejskiej Kraków zaczął rozkwitać a pieniądze wywalczone w 2018 roku 100 
mln złotych na zieleń pozwolą na m.in. na wykupy terenów pod nowe parki.

Po latach starań powstały wreszcie w ramach programu Smocze Skwery dwa 
place zabaw na Plantach.

Powstały i powstawać będą nowe parki: Ruczaj Lubostroń, Radzikowskiego, 
Tetmajera, Park Linearny Grota Roweckiego, a zrewitalizowano m.in. Park 
Krakowski, Planty (od ul. Szewskiej do ul. Anny), Park Decjusza, Młynówkę 
Królewską.

Udało się również najpewniej zablokować zabudowę terenów Parku Jalu 
Kurka, Parku Radzikowskiego oraz działki na ulicy Karmelickiej, na której 
mamy nadzieję już wkrótce powstanie nowy park.

ZIELEŃ



JESTEM AUTOREM LUB WSPÓŁAUTOREM 
NASTĘPUJĄCYCH UCHWAŁ I REZOLUCJI 
W SPRAWIE:

• parametrów i wykonania Tras Łagiewnickiej, Pychowickiej 
oraz Zwierzynieckiej,

• zagospodarowanie terenów pod budowaną estakadą 
kolejową pomiędzy ulicami Miodową a Kopernika,

• wdrażania zadań wynikających z ustawy o rewitalizacji 
obszarów zdegradowanych,

• wymiany asfaltu na Bulwarach Wiślanych oraz utworzenia 
wzdłuż Bulwarów trasy biegowej,

• ustanowienia Programu budowy skateparków w każdej 
dzielnicy,

• wspierania mobilności aktywnej realizowanej za pomocą 
Urządzeń Transportu Osobistego.

Złożyłem interpelacje dotyczące między innymi: inwestycji w Bronowicach 
Małych, planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów „Skotniki 
i Kostrze obszar łąkowy”, „Skotniki Północ”, „Pasternik” czy „Rejon ulicy 
Łokietka – Glogera”; parkingu dla rowerów, trasy pieszo-rowerowej w okolicy 
Fortu Lasówka, przystanku przy ul. Głowackiego, trasy Łagiewnickiej, nowego 
wiaduktu na Grzegórzkach, Trasy Pychowickiej, stanu nawierzchni przy ul. 
Królowej Jadwigi czy rozbudowy systemu monitoringu. 

Dzięki naszym poprawkom udało się uzyskać środki na remont ulic: 
Katowickiej, Tetmajera, Bronowickiej, Piastowskiej, Żelazowskiego, Pod 
Strzechą, Na Błonie, Rydla, Lea, Pileckiego, Złoty Róg, Kunickiego, Królowej 
Jadwigi, ul. Focha, ul. Chełmskiej, Lea, modernizacja ulic wewnętrznych 
przy ul. Rydla, Krzywego Zaułka, Staszczyka, rozbudowę ulicy Mochnaniec 
oraz wykonanie remontu nawierzchni ul. Gronostajowej. Udało się również 
zabezpieczyć środki na remont chodników: przy ulicach Zarzecze, Zakliki 
z Mydlnik oraz Głowackiego, oświetlenie Bulwarów oraz rozwój sieci ścieżek 
rowerowych. 

Stale inwestujemy w szkoły, przyczyniając się do rozwoju ich infrastruktury, 
o czym świadczą: boisko w SP 32 przy ul. Wierzyńskiego, bieżnia w SP 93 przy 
ul. Szlachtowskiego, rewitalizacja boisk przyszkolnych: ZSO XVIII Mlaskotów, 
SP 114 - bieżnia, ZSO nr 18 na ul. Senatorskiej, SP 50 Katowicka, sala 
gimnastyczna w Szkole Podstawowej 32, bieżnia w SP na Katowickiej, budowa 
sali gimnastycznej SP 25, budowa basenu na Ruczaj przy ZSOI3. 

INFRASTRUKTURA I TRANSPORT



JESTEM AUTOREM LUB WSPÓŁAUTOREM 
NASTĘPUJĄCYCH UCHWAŁ I REZOLUCJI 
W SPRAWIE:

• wymagań kwalifikacji zawodowych dla przewodników 
w miastach wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO

• Ustanowienia przepisów prawa, które przyznają 
samorządom kompetencje w zakresie możliwości regulacji 
świadczenia usług krótkoterminowego najmu w lokalach 
mieszkalnych.

• podjęcia rozmów ze stroną słowacką w celu podpisania 
umowy liberalizującej wymagania licencyjne na polsko 
słowackim pograniczu

• ustanowienia połączenia lotniczego z lotniska Kraków 
Balice do Istambułu.

Przez te lata co roku pozyskaliśmy w sumie 10 milionów dodatkowych 
środków do budżetów Dzielnic.

Byłem członkiem Rady Budżetu Obywatelskiego i przez ostatnie 4 lata 
udało się nam na ten cel pozyskać o 7 mln PLN więcej. Aktywnie 
wspierałem promocję budżetu obywatelskiego który jest ważnym 
elementem partycypacji społecznej.

Wprowadziliśmy też Kartę Krakowską dla mieszkańców Krakowa i osób 
płacących w Krakowie podatki, która gwarantuje między innymi zniżki 
na bilety okresowe komunikacji miejskiej oraz do instytucji kultury.  

To co przedstawiam Państwu w tym raporcie to oczywiście tylko część 
czteroletniej aktywności -  praca radnego to również setki spotkań 
z mieszkańcami, rozmów, dyskusji, debat a wszystko to po to by 
nasze miasto z roku na rok stawało się piękniejsze, bardziej przyjazne 
mieszkańcom i spełniało ich potrzeby w jak największym zakresie. 
Mam nadzieję, że swoją postawą i pracą na rzecz Krakowa i jego 
obywateli nie zawiodłem Państwa zaufania. Liczę również na Państwa 
wsparcie i głos w nadchodzących wyborach, a jeśli są tematy, które 
wymagają z naszej strony większej atencji, bardzo proszę o kontakt.Złożyłem również interpelacje dotyczące między innymi: wprowadzenia 

straży turystycznej oraz kontroli apartamentów turystycznych. 
Uczestniczyłem również w pracach nad nowym Programem 
Strategicznym Promocji Krakowa.

OBYWATELSKOŚĆTURYSTYKA

www.miszalski.pl
Miszalski.aleksander@gmail.com
Twitter.com/OlekMiszalski
Facebook.com/Aleksander.miszalski


