
Projekt Grupy Radnych 

 

UCHWAŁA nr 

RADY MIASTA KRAKOWA 

z dnia …………………… 2016 roku 

w sprawie ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących stworzenia 

wzdłuż rzeki Dłubnia w Nowej Hucie parku rzecznego otwartego dla mieszkańców. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z póź.zm.) Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje: 

§ 1 

Ustala się kierunki działania dla Prezydenta Miasta Krakowa polegające na stworzenia wzdłuż rzeki 

Dłubnia w Nowej Hucie parku rzecznego otwartego dla mieszkańców. 

§ 2 

Zobowiązuje się Prezydenta do przygotowania analizy kosztów stworzenia wzdłuż Dłubni 

Parku Rzecznego, w tym harmonogramu wykupu terenów pod cele publiczne. 

§ 3 

Ustala się dla Prezydenta Miasta Krakowa kierunki działania polegające na określeniu programu 

funkcjonalno- użytkowego dla nowego parku miejskiego zawierającego m.in. następujące elementy: 

1) Chodniki i ścieżki wzdłuż rzeki, 

2) Ścieżki rowerowe, 

3) Przystań dla kajaków i pontonów w atrakcyjnych historycznie, kulturowo czy przyrodniczo 

miejscach, 

4) Tablice informacyjne w charakterystycznych miejscach biegu rzeki, 

5) Oświetlenie na pieszych i rowerowych ciągach komunikacyjnych, 

6) Elementy małej architektury, m.in. stojaki na rowery. 

7) W miejscach cennych przyrodniczo pozostawienie „dzikiego” charakteru rzeki i otaczającej ją 

zieleni.   



§ 4 

Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Krakowa do przeprowadzenia szerokich konsultacji społecznych z 

radami dzielnic, organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami Nowej Huty do dnia 30 listopada 

2016 roku w zakresie stworzenia Parku Rzecznego Dłubnia. 

§ 5 

Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Krakowa do przedkładania Radzie Miasta Krakowa raz na pół 

roku informacji z podjętych działań w przedmiocie wykonania w latach 2016 – 2020  postanowień 

niniejszej uchwały. 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa. 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uzasadnienie: 

Rzeka Dłubnia jest jednym z cenniejszych przyrodniczo miejsc w Nowej Hucie. 

Niestety w skutek wielu czynników jest mocno zaśmiecona, zarośnięta, a ostatnio 

kilkukrotnie została zanieczyszczona toksycznymi substancjami. Powoduje to, że zamiast być 

miejscem wypoczynku i rekreacji stała się problemem. Dziesięć lat temu obiecano 

mieszkańcom stworzenie takiego parku, lecz mimo początkowych projektów i planów, a 

także stworzeniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, np. Dłubnia – Park 

Rzeczny, taki park nie powstał. Niniejsza uchwała ma doprowadzić do stworzenia w Nowej 

Hucie nowego Parku Rzecznego, niespotykanego do tej pory w Krakowie. Byłoby to 

połączenie parku wzdłuż rzeki – alejek, ścieżek rowerowych, oświetlenia, przy jednoczesnym 

zachowaniu jej naturalnego i dzikiego charakteru. Wybudowanie w kilku charakterystycznych 

miejscach, jak np. w okolicy Dworku Matejki, Stadionu Hutnika, ogrodów działkowych, 

Lasku Mogilskiego tablic informacyjnych i niewielkich przystani dla pontonów i kajaków 

sprawiłoby, że w Krakowie powstałaby pierwsza oznakowana i dostosowana trasa rzeczna 

pod spływy. 


