Dz-07.0021.1.2017
Uchwała nr XXVIII/256/2017
Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec

z dnia 12 stycznia 2017 roku
w sprawie wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Miasta Krakowa
w sprawie ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących
przebudowy ul. Kościuszki
Na podstawie § 36 uchwały nr XCIX/1501/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r.
w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy VII Zwierzyniec w Krakowie (Dziennik
Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 1843) oraz § 27 ust. 7 Statutu Miasta Krakowa
(tekst jednolity Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 6525.), Rada
Dzielnicy VII uchwala, co następuje:

§ 1.
Wnosi się pod obrady Rady Miasta Krakowa określony w załączniku projekt uchwały
w sprawie ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących
przebudowy ul. Kościuszki.
§ 2.
Referentem projektu uchwały, o którym mowa w § 1 będzie radny Szczęsny Filipiak.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady i Zarządu Dzielnicy VII Zwierzyniec
Szczęsny Filipiak

Uzasadnienie:
W połowie zeszłego roku zostały przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące przebudowy
ul. Kościuszki. Zaprezentowane rozwiązania projektowe budzą spore kontrowersje wśród wielu
mieszkańców, w efekcie czego zgłoszono dziesiątki uwag do koncepcji inwestycji. Również Rada
Dzielnicy VII Zwierzyniec w Uchwale nr XX/181/2016 z dnia 24 maja 2016 r. postulowała
wprowadzenie licznych zmian. Prawie wszystkie sugestie zostały odrzucone. Uzasadnienia
poszczególnych rozstrzygnięć były w większości wypadków bardzo lakoniczne. Wnioski dotyczyły
często złożonych problemów, mimo to stanowisko ZIKiT-u zawierało zazwyczaj tylko ogólnikową
argumentację. Rozpatrywanie uwag trwało zaledwie kilka dni. W naszym przekonaniu jest mało
prawdopodobne, aby w tak krótkim czasie postulaty zostały rzetelnie przeanalizowane. Rada
Dzielnicy Uchwałą nr XXII/220/2016 z dnia 12 lipca 2016 roku wniosła sprawę pod obrady właściwej
komisji RMK. Niestety to stanowisko nie zostało zrozumiane, w związku z czym nie nadano mu
biegu.
Realizacja koncepcji przebudowy ul. Kościuszki w proponowanym kształcie doprowadzi do wycinki
wielu drzew i krzewów, likwidacji ponad połowy miejsc postojowych oraz może skutkować paraliżem
komunikacyjnym. Nie widzimy również sensu wydatkowania milionów złotych na wprowadzenie
rozwiązań, których efekty będą wątpliwe.
Według nieoficjalnych informacji koncepcja, która była poddana konsultacjom społecznym może ulec
istotnym zmianom, wynikającym z braku możliwości technicznych realizacji niektórych inwestycji.
Jeżeli tak by się stało, to uważamy za konieczne ponowne uzyskanie opinii mieszańców.

Załącznik
do Uchwały nr XXVIII/256/2017
Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec
z dnia 12 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA NR ……..
Rady Miasta Krakowa
z dnia ……..

w sprawie ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących
przebudowy ul. Kościuszki
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 446) Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

§ 1.
Ustala się kierunki działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczące przebudowy
ul. Kościuszki, które polegają na:
1) przeprowadzeniu ponownej analizy uwag zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych,
2) zorganizowaniu kolejnych konsultacji społecznych, które uwzględniałyby modyfikacje
zamierzenia inwestycyjnego wynikające z braku możliwości technicznych realizacji
pierwotnej koncepcji przebudowy, w przypadku jeżeli istotne zmiany zostaną dokonane.
§ 2.
Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Krakowa do wykonania § 1 pkt. 1 w ciągu dwóch
miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:
W połowie zeszłego roku zostały przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące
przebudowy ul. Kościuszki. Zaprezentowane rozwiązania projektowe budzą spore
kontrowersje wśród wielu mieszkańców, w efekcie czego zgłoszono dziesiątki uwag do
koncepcji inwestycji. Również Rada Dzielnicy VII Zwierzyniec w Uchwale nr XX/181/2016
z dnia 24 maja 2016 r. postulowała wprowadzenie licznych zmian. Prawie wszystkie sugestie
zostały odrzucone. Uzasadnienia poszczególnych rozstrzygnięć były w większości wypadków
bardzo lakoniczne. Wnioski dotyczyły często złożonych problemów, mimo to stanowisko
ZIKiT-u zawierało zazwyczaj tylko ogólnikową argumentację. Rozpatrywanie uwag trwało
zaledwie kilka dni. W naszym przekonaniu jest mało prawdopodobne, aby w tak krótkim
czasie postulaty zostały rzetelnie przeanalizowane. Rada Dzielnicy w Uchwałą nr
XXII/220/2016 z dnia 12 lipca 2016 roku wniosła sprawę pod obrady właściwej komisji
RMK. Niestety to stanowisko nie zostało zrozumiane, w związku z czym nie nadano mu
biegu.
Realizacja koncepcji przebudowy ul. Kościuszki w proponowanym kształcie doprowadzi do
wycinki wielu drzew i krzewów, likwidacji ponad połowy miejsc postojowych oraz może
skutkować paraliżem komunikacyjnym. Nie widzimy również sensu wydatkowania milionów
złotych na wprowadzenie rozwiązań, których efekty będą wątpliwe.
Według nieoficjalnych informacji koncepcja, które była poddana konsultacjom społecznym
może ulec istotnym zmianom wynikającym z braku możliwości technicznych realizacji
niektórych inwestycji. Jeżeli tak by się stało, to uważamy za konieczne ponowne uzyskanie
opinii mieszańców.

