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REZOLUCJA 

Rady Miasta Krakowa 

Do Premiera RP, Ministra Aktywów Państwowych, Marszałka Województwa 

Małopolskiego, Wojewody Małopolskiego 

 

W sprawie: Organizacji w Krakowie Igrzysk Europejskich 

 

 

Rada Miasta Krakowa apeluje o rozszerzenie zakresu wsparcia dla Gminy Kraków 

związanego z planowaną organizacją Igrzysk Europejskich. Zwracamy się z prośbą o 

zwiększenie zarówno wsparcia finansowego z budżetu centralnego, jak i wprowadzenie zmian 

legislacyjnych związanych z prowadzeniem inwestycji. Uważamy, że jeżeli Kraków miałby 

podjąć się organizacji takiej imprezy to konieczne jest wprowadzenie następujących zadań i 

rozwiązań, poza tymi ogłoszonymi wcześniej (tj. m.in. modernizacją stadionu przy ul. 

Reymonta, budową kajakowego i strzelnicy przy ul. Kolnej, rozbudową ul. Okulickiego czy 

budową węzła Opatkowice.): 

- Wprowadzenie uproszczonych procedur inwestycyjnych w rodzaju tzw. "specustawy”, 

jak przed Euro 2012. Uproszczone procedury powinny poza inwestycjami wymienionymi w 

Rezolucji objąć także budowę chodników, dróg dla rowerów i odwodnienia. To bardzo ważne 

inwestycje, które teraz często wymagają długich i skomplikowanych procedur. Ułatwienie w 

ich realizacji pozwoliłoby na znaczne poprawienie stanu tej podstawowej infrastruktury do 

czasu organizacji Igrzysk co poza oczywistymi zaletami dla mieszkańców, wpłynie także na 

pozytywny wizerunek miasta podczas odwiedzin kibiców, 

- Utworzenie Parku Olimpijskiego na terenach obok Rondo Dywizjonu 308, Parku 

Lotników Polskich i Akademii Wychowania Fizycznego. Działki te obecnie 

niewykorzystywane i przeznaczone w obecnym planie zagospodarowania przestrzennego jako 

tereny zielone mogłyby zostać wykupione przez Skarb Państwa z rąk prywatnych i przy 

współpracy z Gminą Kraków oraz Akademią Wychowania Fizycznego możliwe byłoby 

utworzenie tam Parku Olimpijskiego. Mógłby to być teren zielony z urządzeniami do rekreacji, 

który wpisałby się w charakter okolicy, szczególnie sąsiedztwo AWF i Tauron Areny. 

Zwycięzca danej dyscypliny mógłby w Parku posadzić drzewo zostawiając trwały ślad swojej 

obecności, a mieszkańcy po Igrzyskach zyskaliby nowy teren zielony, 

- Budowa nowych stadionów dla klubów Wieczysta Kraków oraz Hutnik Kraków. 

Wieczysta w ostatnim czasie odnosi kolejne sukcesy związane z awansem do wyższej ligi 

piłkarskiej. Plany właściciela są takie, aby kontynuować rozwój Klubu, w tym celu konieczna 

jest budowa nowego obiektu w miejscu obecnego. Stadion Miejski Hutnika Kraków służył już 

jako baza treningowa podczas Euro 2012. Udało się wtedy trochę poprawić stan obiektu, jednak 

aby zapewnić możliwość rozwoju Klubu konieczna jest pełna przebudowa obecnego lub 

budowa nowego w jego miejsce, 

- Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ul. Dobrego Pasterza – miejsce to 

ma służyć integracji zarządzania służbami porządkowymi w mieście w sytuacjach 

nadzwyczajnych, mogłoby być także wykorzystane w trakcie Igrzysk Europejskich jako 

Centrum Zarządzania, 

- Przyśpieszenie budowy nowych przystanków kolejowych na tzw. dużej oraz małej 

obwodnicy Krakowa. Ponieważ Igrzyska mają być rozgrywane w wielu miejscach w Krakowie 

oraz w kilku miastach w dwóch województwach to kolej może być jednym z najlepszych 

środków transportu pomiędzy obiektami.  



UZASADNIENIE 

 

 Pomimo tego, że Igrzyska Europejskie to wydarzenie mniej popularne i prestiżowe niż 

Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, to jednak warto porównać skalę inwestycji przed Euro 

2012 choćby w jednym mieście do tych planowanych na Igrzyska. W Poznaniu przed Euro 

2012 powstał nowy stadion za ok. 750 mln zł, wybudowano nowy dworzec za ok. 110 mln zł, 

zmodernizowano lotnisko za ok.170 mln zł, przebudowano sieć dróg i torowisk za ok. 770 mln 

zł oraz zakupiony tabor tramwajowy za ok. 432 mln zł. Łącznie daje to kwotę ponad 2 

miliardów złotych. Powstało także 35 kilometrów drogi S5 za 1,2 mld zł. To skala inwestycji 

wyłącznie w Poznaniu, jeżeli dodalibyśmy do tego inwestycje z całego kraju to dojdziemy do 

kwoty minimum kilkunastu miliardów złotych. Widząc różnicę w skali obu imprez 

przygotowaliśmy propozycje dużo mniej kosztowne, ale realne do przeprowadzenia. Poza 

samymi inwestycjami konieczne jest także wprowadzenie ułatwień w procesie ich realizacji, 

ponieważ w innym wypadku ich wykonanie do Igrzysk Europejskich nie będzie możliwe. 

Ułatwienia powinny także dotyczyć podstawowej infrastruktury jak np. chodniki, dla których 

proces inwestycyjny obecnie trwa nawet 2-3 lata. 

 


