
 
 

 
 

Kraków, 30 sierpnia 2021 roku  

 

 

Do  

Jacka Majchrowskiego  

Prezydenta Miasta Krakowa  

pl. Wszystkich Świętych 3-4 

30-004 Kraków  

 

 

Dotyczy:  zagospodarowania terenów Wesołej 

 

INTERPELACJA 

 

 Szanowny Panie Prezydencie,  

W oparciu o art. 24 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku 

z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), zwracam się do Pana z interpelacją 

w następującej sprawie.  

„Przyszła Wesoła to wyjątkowa dzielnica Krakowa: zielona enklawa z przeznaczeniem na 

regenerację mieszkaoców, ich odpoczynek i kontakt z kulturą; miejsce oferujące usługi, 

wrażenia i doznania, których nie będzie nigdzie indziej w mieście; przestrzeo żywej kultury 

miejskiej.” – tymi słowami rozpoczyna się częśd „Wizja” Raportu z konsultacji społecznych 

dotyczących zagospodarowania przestrzennego obszaru „Wesoła – Rejon ulicy Kopernika”. 

Konsultacje te, które trwały od 26 listopada 2020 roku do 26 lutego br., cieszyły się ogromnym 

zainteresowaniem i zaangażowaniem mieszkaoców. Zgodnie z wypracowaną przez nich opinią 

Wesoła ma byd miejscem, gdzie przecinają się szlaki kultury i sztuki, gdzie przyroda odgrywa 

bardzo ważną rolę, a wreszcie – gdzie mieszkaocy są zarówno gośdmi, jak i gospodarzami.  

Raport z Konsultacji zaprezentowany został 21 kwietnia 2021 roku. Jedną z decyzji, jakie 

zapadły w wyniku dialogu z mieszkaocami, była ta o uruchomieniu projektu „Porozmawiajmy o 



 
 

 
 

Wesołej”. Jego celem ma byd bieżące informowanie o wszystkich działaniach podejmowanych 

na terenie „Wesołej”, a także kontynuowanie rozmowy z mieszkaocami i konsultowanie z nimi 

konkretnych rozwiązao.  

Mimo że od ogłoszenia raportu z konsultacji w sprawie Wesołej minęły ponad 4 miesiące, 

informacji o podejmowanych konkretnych działaniach próżno szukad na poświęconych 

projektowi stronie internetowej i profilu na portalu Facebook, jak również na stronie 

internetowej spółki Agencja Rozwoju Miasta Krakowa, której powierzono zagospodarowanie 

terenów Wesołej. Jedyny konkret, jaki się tam pojawia, to przeznaczenie jednego z budynków 

na nową siedzibę Biblioteki Kraków. Faktem jest, że procedowanie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Wesoła – Rejon ulicy Kopernika” nie zostało jeszcze 

zakooczone. Jednak uchwalenie planu nie może wstrzymywad prac na obszarze poszpitalnym, 

tym bardziej, że ostatnie zmiany, jakie pozostały do uchwalenia planu, to zmiany punktowe.  

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o udzielenie informacji, jakie konkretnie 

działania, będące realizacją postulatów mieszkaoców ujętych w Raporcie z konsultacji 

społecznych, zostały już podjęte bądź są planowane na najbliższe miesiące. Proszę także o 

podanie szacunkowego terminu, kiedy Wesoła stanie się takim miejscem, jakiego oczekują 

Krakowianie.  

 

Z wyrazami szacunku, 

 

 
_________________________ 

Łukasz Gibała  


