
DRUK NR 290 

PROJEKT  GRUPY RADNYCH 

OPINIA KOMISJI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA ………. 

OPINIA ZARZĄDU ………. 

REFERENT: KATARZYNA FRANKIEWICZ-OPROCHA, MAŁGORZATA TUREK                                                             

 

 

UCHWAŁA Nr  
 

w sprawie koncepcji projektowej wykonanej w ramach projektu Budżetu Obywatelskiego 

„TAK, dla parku przy forcie w Bronowicach” wykonanej na zlecenie Zarządu Zieleni 

Miejskiej w Krakowie 

 
Na podstawie § 3 pkt 4 lit. l oraz § 3 pkt 3 lit. k uchwały nr XCIX/1500/14 Rady Miasta Krakowa  

z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy VI Bronowice  

w Krakowie (t. j. Dz. U. Woj. Mał. z 2021 r. poz. 6700), Rada Dzielnicy VI Bronowice uchwala,  

co następuje: 
 

§ 1 

Opiniuje się pozytywnie koncepcję projektową wykonaną w ramach projektu Budżetu 

Obywatelskiego „TAK, dla parku przy forcie w Bronowicach” na zlecenie Zarządu Zieleni 

Miejskiej w Krakowie.  

 

§ 2 

Wnioskuje się o uzupełnienie w koncepcji projektowej w zakresie integracyjnego charakteru 

parku następujących rozwiązań:  

 

- traktujących o dostępności parku dla  osób z  niepełnosprawnościami, seniorów oraz dzieci 

(utwardzona nawierzchnia ścieżek, podjazd dla wózków na podest, oznakowanie 

naprowadzające  dla osób niewidomych i słabowidzących na  nawierzchni wokół ścieżki 

sportowej i siłowni, ławki wygodne dla seniorów, urządzenia do ćwiczeń przystosowane dla 

dzieci typu trampolina, huśtawka integracyjna bocianie gniazdo, panel wielofunkcyjny  

z elementami grającymi tablica Edito 1), 

 

- poidełko dla zwierząt na wybiegu, 

 

- utrzymanie (zgodnie z przedstawioną w dniu 17 listopada 2021r. aktualnie opiniowaną 

koncepcją projektową), w miejscu istniejącej zabudowy (budynek w północnej części parku),  

przestrzeni o znaczeniu  integracyjnym oraz sportowym  służącej dla potrzeb między innymi 

lokalnej społeczności. 
 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Uzasadnienie: 

Przedstawiona koncepcja projektowa: 

- jest zgodna z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, 

- nie zakłada zbytniej ingerencji w naturalny charakter terenu (firma projektowa wzięła pod uwagę 

zachowanie naturalnej rzeźby terenu oraz ochronę istniejącego drzewostanu) , 

- uwzględnia  prawie wszystkie uwagi mieszkańców oraz radnych zgłoszone w trakcie spotkań 

konsultacyjnych. 

Z uwagi na integracyjny charakter parku, przestrzeń  powinna być tak zorganizowana aby  znalazły się 

w niej obiekty dostępne dla szerokiego grona użytkowników w tym dla osób  z 

niepełnosprawnościami ( ruchowe, słuchowe, wzrokowe) oraz osób starszych, rodziców z wózkami i 

małymi dziećmi. 


