
Druk nr ……          Projekt Grupy Radnych 

       

UCHWAŁA NR …………… 

RADY MIASTA KRAKOWA 

z dnia ………………….. 
 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących sposobu 

zagospodarowania obszaru Wesoła położonego w rejonie ul. Kopernika 
 
Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.  

z 2018 r. poz. 994, zm.: poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500) oraz § 5 ust. 1 pkt 2 uchwały nr CXI/2904/18 

Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z 

mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub 

organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

 

1. Postanawia się o przeprowadzeniu konsultacji społecznych, na terenie miasta Krakowa, w sprawie 

sposobu zagospodarowania obszaru Wesoła położonego w rejonie ul. Kopernika. 

2. Konsultacje, o których mowa w ust. 1 będą trwały co najmniej 90 dni i zakończą się nie później 

niż 1 czerwca 2020 roku. 

3. Prezydent Miasta Krakowa określi szczegółowy termin konsultacji społecznych, tryb oraz formy 

ich przeprowadzenia zgodnie z Uchwałą CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 

2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej 

Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w 

dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

4. Prezydent Miasta Krakowa przeprowadzi analizy w zakresie możliwości realizowania na ww. 

terenie różnych funkcji oraz przygotuje propozycje rozwiązań w tym zakresie zawierające 

szacunkowe koszty oraz sposoby. 

5. Z uwagi na duże znaczenie tego obszaru dla rozwoju miasta w proces przeprowadzania 

konsultacji społecznych zostaną włączeni wszyscy mieszkańcy Krakowa oraz Rady Dzielnic, w 

szczególności Dzielnicy II Grzegórzki. 

 

§ 2. 

 

Uzasadnienie dla przeprowadzenia konsultacji społecznych wynika z tego, że obszar po dawnym 

Szpitalu Uniwersyteckim, który miasto zakupi leży w centrum Krakowa i sposób jego 

zagospodarowania może mieć bardzo duży wpływ na rozwój miasta. Pojawia się dużo propozycji 

dotyczących jego zagospodarowania, ale ponieważ będzie to teren miejski zakupiony z budżetu 

Krakowa zanim zostanie wybrana jego funkcja mieszkańcy powinni mieć możliwość wypowiedzieć 

się na ten temat i zdecydować. 

§ 3. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa. 

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego. 



 

UZASADNIENIE: 

Kilka miesięcy temu Prezydent i Rada Miasta zatwierdziły decyzję o kupnie przez gminę od Szpitala 

Uniwersyteckiego terenów przy ul. Kopernika, które Szpital zwolni w związku z otwarciem nowej 

siedziby. Od tego czasu co rusz pojawiają się nowe pomysły dotyczące przeznaczenia tego obszaru. 

Jego położenie (bliskość węzłów komunikacji samochodowej i szynowej) oraz wielkość sprawiają, 

że to jaką funkcję będzie pełnić będzie miało bardzo duży wpływ na rozwój miasta. Sam zakup będzie 

kosztował budżet prawie 300 mln zł. Kolejne środki będą konieczne do przeprowadzenia 

niezbędnych remontów i adaptacji. Ponieważ będzie to tak duży  

i skomplikowany proces powinni być w niego włączeni na każdym etapie mieszkańcy. Już teraz 

powinny rozpocząć się szerokie konsultacje społeczne dotyczące możliwego przeznaczenia terenu 

„Wesoła”. Ich wynik dopiero powinien być punktem wyjścia do przygotowania odpowiednich 

koncepcji, a następnie do wyboru najlepszej z nich. Nie można pozwolić, aby wybór 

zagospodarowania tak cennego obszaru był przypadkowy albo padł ofiarą wyścigów i obietnic 

wyborczych. 

 

 


