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Dotyczy: WNIOSKU O LIKWIDACJĘ MOŻLIWOŚCI DOJAZDU DO NIELEGALNEGO („DZIKIEGO”) PARKINGU NA ULICY 

MONTE CASSINO, W REJONIE POSESJI NR 6 

    

 Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie przesyła w załączeniu skierowane poprzez platformę ePUAP pismo 

Stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów znak KMR/30/2019/ZZM z dnia 11.03.2019 r. (data wpływu: 13.03.2019 

r.) w sprawie wniosku o likwidację możliwości dojazdu do nielegalnego („dzikiego”) parkingu na ulicy Monte Cassino, 

w rejonie posesji nr 6, celem podjęcia działań zgodnie z kompetencjami oraz przekazuje poniższe wyjaśnienia. 

 

Ad 1. 

 Zgodnie zarządzeniem Nr 3530/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21.12 2018 r, organem właściwym 

do rozpatrzenia wniosku o zmianę organizacji ruchu w pasie drogowym ul. Monte Cassino  polegającą na 

przestawieniu lub dołożeniu słupków blokujących U-12c na ciągu pieszym/rowerowym jest  Wydziału Miejskiego 

Inżyniera Ruchu Urzędu Miasta Krakowa. 

 

Ad 2.  

 Wyjaśniamy, że przejazd pojazdów na teren działek nr 19/3 i 30/1 obr. 11 Podgórze, na których 

zlokalizowany jest „dziki parking” odbywa się przez ciąg pieszy oraz rowerowy, a nie bezpośrednio z drogi 

na zieleniec.  Ponadto działka nr 19/3 obr. 11 Podgórze oznaczona klasoużytkiem „Bp”,  stanowi własność Gminy 

Miejskiej Kraków i położona jest na obszarze obowiązującego od dnia 22.05.2014 r. miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru „Monte Cassino - Konopnickiej”, w terenie o przeznaczeniu: U, tj. terenie 

zabudowy usługowej. Przedmiotowa działka nie jest objęta bieżącym utrzymaniem przez tut. Jednostkę i z uwagi na 

powyższe uwarunkowania ZZM nie ma możliwości jej zagospodarowania zielenią. Natomiast zgodnie z dostępnymi 

wypisami i wyrysami geodezyjnymi Internetowego Serwera Danych Przestrzennych (ISDP) działka nr 30/1 obr. 11 

Podgórze stanowi własność spółki handlowej.  

 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym nie należy do zadań statutowych 

tut. Jednostki, a montowane przez ZZM słupki służą do zabezpieczania utrzymywanych przez tut. Zarząd terenów 

zieleni o szczególnych walorach estetycznych a nie do zapobiegania niewłaściwemu parkowaniu.  

 Mając powyższe na względzie montaż drewnianych słupków w miejscu zajeżdżonego trawnika znajdującego 

się na przylegającej działce drogowej nr 514/48  obr. 10 Podgórze (ul. Monte Cassino) i zajmującego pas o szerokości 

niewiele ponad 1 m, celem uniemożliwienia przejazdu na teren ww. działek nr 19/3 i 30/1 obr. 11 Podgórze w 

opisanej sytuacji nie jest zasadny.  

Wobec powyższego tut. Jednostka uwzględni planach nasadzenia krzewów na terenie działki drogowej nr  

514/48  obr. 10 Podgórze, wzdłuż granicy z działką nr 19/3 obr. 11 Podgórze, na której zlokalizowany jest „dziki 
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parking”. Termin realizacji nasadzeń uzależniony będzie od możliwości finansowych tut. Jednostki.  

 

Ad 3. 

 W ocenie ZZM, Miejski Inżynier Ruchu winien podjąć stosowne działania celem zapewnienia 

bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym. Dopiero po eliminacji możliwości przejazdu pojazdów przez ciąg 

pieszy i rowerowy, zasadne będzie przeprowadzenie przez tut. Jednostkę rekultywacji zniszczonych fragmentów 

trawnika w przedmiotowej lokalizacji.   

 

 

 

 

 

Podpisano elektronicznie 

Łukasz Pawlik 

Z-ca dyrektora ds. zieleni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Otrzymują: 
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1 . Adresat + załącznik 

1. a/a 
 

Do wiadomości: 

1. Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów, 30-601 Kraków 


