
Renata Kucharska                   Kraków, 21.04.2021r. 

Łukasz Sęk 

Radni Miasta Krakowa 

Szanowny Pan 

Prof. Jacek Majchrowski 

Prezydent Miasta Krakowa 

Interpelacja 

Szanowny Panie Prezydencie, 

 

Zwracamy się do Pana ponownie ws. inwestycji na Wzgórzach Krzesławickich. Na 
wstępie dziękujemy za odpowiedź na poprzednią interpelację. Po przedstawieniu jej 
mieszkańcom pojawiły się jednak kolejne wątpliwości i uwagi. 
Ad.1 Mieszkańcy informują, że braki formalne wskazane w złożonym 23 stycznia 2020 roku 
wniosku zostały uzupełnione, dlatego kwestionują pozostawienie wniosku bez rozpoznania. 
Ad.2 Mieszkańcy podnoszą, że zgodnie z obecnym stanem prawnym odcinek projektowanej 
drogi od garaży do bloków, tuż obok bloku os. Na Wzgórzach 15a (odległość kilku metrów od 
bloku na co wskazują załączone zdjęcia) wpływa bezpośrednio na ich interes, w związku z czym 
powinni być uznani jako strona postępowania w tej sprawie. 
Ad.3 Kolejnym argumentem podniesionym przez mieszkańców jest brak ustaleń inwestora 
dotyczących sieci ciepłowniczej oraz energetycznej w tym dotyczących przeniesienia stacji 
transformatorowej. Z informacji, które oni uzyskali od zarządców infrastruktury inwestor nie 
posiadał zatwierdzonych projektów dotyczących zmian w sieciach oraz przeniesienia stacji. W 
związku z tym pytają dlaczego otrzymał pozwolenie na realizację inwestycji drogowej. 
Ad.4 Duże kontrowersje budzi także fakt, że umowa dotyczą budowy drogi pomiędzy 
inwestorem, a Gminą Miejską Kraków reprezentowaną przez Zarząd Infrastruktury 
Komunalnej i Transportu została zawarta 10 lat temu w roku 2011. Od tego czasu zmianie 
uległy zarówno przepisy jak i uwarunkowania, dlatego przed zawarciem aneksu w październiku 
2020 inwestycja powinna być skonsultowana z okolicznymi mieszkańcami. 
 Intencją mieszkańców nie jest wstrzymanie lub protestowanie przeciwko budowie 
inwestycji mieszkalnej, ale fragmentu nowej drogi, która ma powstać od garaży do bloków. 
Apelują oni o utworzenie dojazdu zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania 
przestrzennego, który wskazuje inny przebieg ww. drogi dojazdowej do tej inwestycji. 
 

Zwracamy się do Pana z prośbą o informacje i wyjaśnienia dotyczę powyższych 
wątpliwości mieszkańców. 

 
Z góry dziękujemy za odpowiedź na nasze pytania. 

 

Z poważaniem 

Renata Kucharska 

Łukasz Sęk 


