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Odpowiadajqc na Pana interpelacjeg W sprawie ogrodzenia przez Szkoiqz Podstawowq
nr 155 W Krakowie ogélnodostgpnych terenéw, przekazanq przez Pana Michaia Drewnickiego,
Wiceprzewodniczqcego Rady Miasta Krakowa 17 maja 2022 r., uprzejmie informujg.
W budiecie Miasta Krakowa na rok 2022 r. (uchwaia nr LXXV/2083/21 Rady Miasta
Krakowa 2 dnia 15 grudnia 2021 r.) zostaio ujegte zadanie inwestycyjne nr MCOO/E1.58/22
pn. ,,Szk0ia Podstawowa nr 155, os. 2 Puiku Lotniczego 21 - Wymiana i rozbudowa ogrodzenia".
Jego zakres rzeczowy obejmuje Wymiane istniejqcego (od strony Wschodniej i poiudniowej)
i Wykonanie nowego (od strony zachodniej i péinocnej) ogrodzenia terenu WW. jednostki
oéwiatowej, ktéry stanowiq dziaiki nr 172 i 170/3 obreb 7 jednostka ewidencyjna Nowa Huta,
be-dqce wiasnoéciq Gminy Miejskiej Krakéw. Na obu nieruchomoéciach zostai ustanowiony
trwaiy zarzqd na czas nieoznaczony na rzecz Szkoiy Podstawowej nr 155:
— na dziaice nr 172 obrgb 7 jednostka ewidencyjna Nowa Huta, na ktérej usytuowane
sq budynek szkoiny i basen oraz parking do ich obsiugi, na podstawie decyzji
nr GS-01-2.72241-18-4/98 Zarzqdu Miasta Krakowa Z 17 Wrzeénia 1998 r.,

—

na udziale 3646/4096 czcg-éci dziaiki nr 170/3 obrgb 7 jednostka ewidencyjna Nowa
Huta, stanowiqcej teren zielony przed budynkiem Szkoiy, na podstawie decyzji
nr GS-O2.6844.4.8.2016.MJ Prezydenta Miasta Krakowa z 7 Wrzeénia 2017 r.

Starania 0 pozyskanie dziaiki nr 170/3 obrgb 7jed nostka ewidencyjna Nowa Huta, ktéra
jest obecnie grodzona, na cele statutowe Szkoiy Podstawowej nr 155 rozpoczgiy sia W 2016 r.
W zwialzku z dynamicznym rozwojem placéwki oraz planowanq budowq basenu na jedynym
dostgapnym zewnegtrznym terenie, konieczne byio zapewnienie zaplecza sport0W0rekreacyjnego oraz obsiugi komunikacyjnej (dojazdu).
W dniu 20 stycznia 2016 r. Rada Dzielnicy XIV Czyiyny podjeia uchWai<-3 nr XIX/146/16
W sprawie Wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa 0 przejgcie W zarzqd przez Szkohg PodstaWoWq
nr 155 W Krakowie dziaiki gminhej nr 170/3 obr. 7j. eW. NOWa Huta. Dyrektor Szkoiy, przy popa rciu
zaréwno Dzielnicy, jak réwniei Rady Rodzicéw, zioiyi 19 maja 2016 r. do Wydziaiu Skarbu
Miasta Krakowa Urzedu Miasta Krakowa wniosek 0 przejecie przedmiotowej nieruchomoéci
W trwaiy zarzqd.
W vvyniku przeprowadzonego postgpowania administracyjnego, W trakcie ktérego m.in.
uzyskano pozytywne opinie Wiaéciwych komérek organizacyjnych Urzedu Miasta Krakowa,
miejskich jednostek organizacyjnych oraz Rady i Zarzqdu Dzielnicy XIV Czyiyny, zostaia
Wydana decyzja nr GS-O2.6844.4.8.2016.MJ Prezydenta Miasta Krakowa z 7 Wrzeénia 2017 r.
W sprawie ustanowienia trwaiego zarzqdu na rzecz \/vvv. jednostki oéwiatowej na udziale

3646/4096 czeéci dziaiki nr 170/3 obreb 7 jednostka ewidencyjna Nowa Huta. Wykonywanie
trwaiego zarzqdu zostaio ograniczone do czeéci dziaiki znajdujalcej sie; przed budynkiem Szkoiy,

stanowiqcej teren zielony z nasadzeniami krzeWc'>W i drzew, ze znajdujqcymi sic; na nim alejkami
pieszymi, stoiami do ping ponga, Iawkami, koszami, Wiatami émietnikowymi (z Wyiqczeniem
czoéci o powierzchni 450 m2 przeznaczonego na realizacje zadania pn. ,,BudoWa drogi

dojazdowej do Szkoiy Podstawowej nr 155").
Od Wydania WW. decyzji dziaika nr 170/3 obrob 7jednostka ewidencyjna Nowa Hutajest
Wykorzystywana przez Szkoie Podstawowq nr 155 na dziaialnoslé statutowe; i siuiy
do prowadzenia zajeé Wychowania ﬁzycznego oraz zajeé éwietlicowych. W 2019 r. Zarzqd
Zieleni Miejskiej W Krakowie Wykonai zagospodarowanie jej terenu obejmujqce: obiekty maiej

architektury (IaWki, kosze na émieci, stoiy rekreacyjne do gry, karmnik dla ptakow, domki dla
motyli, zestaw Parkour z bezpiecznzq nawierzchniq), boisko 0 sztucznej nawierzchni Wraz
z Wyposaieniem oraz nawierzchnie asfaltowe (W tym bieinie), 2WiroWe, bitumiczne i z kostki
brukowej (Iqczny koszt Wyniési 669 673 2+, W tym 49 000 zI W ramach érodkow finansowych
begdqcych W dyspozycji Rady Dzielnicy XIV Czyiyny). Powstaia infrastruktura sportoWo-

rekreacyjna jest jedynqjakq dysponuje WW. jed nostka oslwiatowa na éwieiym powietrzu.
Dotychczas przedmiotowa nieruchomoéé byia ogolnodostegpna, po alejkach poruszali sio
piesi (czesto Wyprowadzajalcy psy), rowerzyéci, osoby na hulajnogach itd. Rownoczeénie
W ramach zajgé szkolnych przebywali W tym samym czasie i na tym samym terenie uczniowie,
za ktorych bezpieczne i higieniczne Warunki pobytu W Szkole Podstawowej nr 155 odpowiada
jej Dyrektor, zgodnie z § 2 rozporzzldzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 grudnia 2002 r. Wsprawie bezpieczeﬁstwa I higieny W publicznych i niepublicznych szkoiach
i placéwkach (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 1604). Ponadto 2 treslci § 7 ust. 1
WW. rozporzqdzenia vvynika Wprost, ie teren szkoiy powinien byé ogrodzony.

W zwiazku z oczekiwaniami mieszkaﬁcow Dyrektor Szkoiy r0zWa2a otwarcie furtek
zlokalizowanych W ogrodzeniu W celu zapewnienia komunikacji pieszym.
Docelowe rozwizgzanie Wypracowane Wspélnie z mieszkaﬁcami i przedstawicielami
Dzielnicy XIV Czyiyny Winno uwzgledniaé zarowno bezpieczeﬁstwo uczniow, jak i interes
mieszkaﬁcow.
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