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Załącznik nr 1 do sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

Metropolii Krakowskiej na lata 2021-2027 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko: 

Zbiorcze zestawienie uwag wraz ze sposobem rozstrzygnięcia 
 

Lp. 

Fragment projektu 
Strategii lub pro-

gnozy, do którego od-
nosi się uwaga  

(rozdział, strona) 

Treść uwagi Uzasadnienie uwagi Sposób rozstrzygnięcia 

1.  

Rozdział V. „Cele rozwo-
jowe i działania do reali-
zacji w ramach ZIT”, ta-
bela przedstawiająca po-
wiązania z celami SMK 
2030, s. 43. 

Postulujemy uzupełnienie o wskaza-
nie na cel „5.2 Wysoka jakość i do-
stępność wielofunkcyjnej infra-
struktury czasu wolnego” jako cel 
SMK 2030, który będzie realizowany 
poprzez Strategię ZIT MK 21-27. 

Uzupełnienie Strategii ZIT MK 21-27 o proponowany ob-
szar jest niezbędne dla wprowadzenia do niej projektów, 
które będą mogły ubiegać się o wsparcie w ramach FEM 
priorytetu 7 „Fundusze europejskie dla wspólnot lokal-
nych” (5 cel polityki), który w wersji projektu FEM z paź-
dziernika 2022 r. został otwarty na inwestycje w ramach 
ZIT. 

Uwaga uwzględniona.  

2.  

Rozdział V, opis celu „7.1. 
Dostępne i wysokiej jako-
ści usługi społeczne oraz 
skoordynowana i ak-
tywna współpraca w ob-
szarze ochrony zdrowia, 
s. 45. 

Opis celu w zakresie usług społecz-
nych w odniesieniu do seniorów kon-
centruje się na usługach opiekuń-
czych. Postulujemy rozszerzenie zapi-
sów o usługi aktywizujące skiero-
wane do seniorów. 

Duża grupa seniorów nie wymaga usług o charakterze 
opiekuńczym lecz usług aktywizacyjnych, które są jedną z 
form utrzymania samodzielności w późnym wieku i ograni-
czania zapotrzebowania na usługi opiekuńcze. Postulat 
ten ma podstawę w zapisach SMK 2030 (kierunek działa-
nia 7.1.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, 
„Wiązka projektów dot. realizacji działań aktywizujących 
seniorów”), a jego realizacja może znaleźć źródło w Priory-
tecie „6. Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i 
włączenia społecznego” FEM. 

Uwaga uwzględniona. 

3.  

Tabela wskazująca infor-
macje o działaniach, jakie 
realizowane będą w ra-
mach poszczególnych ce-
lów (s. 47, wiersz pierw-
szy). 

W zakresie działań przyporządkowa-
nych do realizacji celu „2.1 Sprawny 
system gospodarowania przestrze-
nią, uwzględniający dążenie do neu-
tralności klimatycznej”, postulujemy 
uzupełnienie katalogu działań o: „in-
westycje w zieloną i zielono-niebie-
ską infrastrukturę”. 

Widniejące obecnie rodzaje działań nie w pełni korespon-
dują z typami operacji mieszczącymi się w ramach cs2(vii), 
który jest przypisany do realizacji tego celu. Z opisu celu 
zamieszczonego w rozdziale V projektu Strategii ZIT MK 
21-27 wynika zamiar inwestowania w tereny zielone jako 
element działań łagodzących zmiany klimatu. Ten słuszny 
postulat wymaga dopełnienia poprzez wskazanie właści-
wych rodzajów działań planowanych do przeprowadzenia.  

Uwaga uwzględniona. 

4.  

Tabela wskazująca infor-
macje o działaniach, jakie 
realizowane będą w ra-
mach poszczególnych ce-
lów (s. 48, wiersz 
czwarty). 

W zakresie działań przyporządkowa-
nych do realizacji celu „3.2 Wysoka 
dostępność infrastruktury zrówno-
ważonej mobilności i integracja róż-
nych form transportu”, postulujemy 
przeformułowanie katalogu działań 

Osiągnięcie jakościowej zmiany w zakresie oferty tramwa-
jowego transportu zbiorowego wymaga nie tylko poprawy 
jakości istniejącej infrastruktury, ale przede wszystkim jej 
rozbudowy. Dotyczy to w szczególności obszarów obecnie 
słabo skomunikowanych transportem publicznym, a będą-
cych jednocześnie ważnym potencjałem dla rozwoju 

Uwaga uwzględniona. 
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poprzez zmianę zapisu: „15. Przebu-
dowa torowisk tramwajowych wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą oraz bu-
dowa łącznic” na „15. Budowa no-
wych i przebudowa torowisk tram-
wajowych wraz z infrastrukturą to-
warzyszącą oraz budowa łącznic. 

przedsiębiorstw, usług publicznych i zabudowy mieszka-
niowej. 

5.  

Tabela wskazująca infor-
macje o działaniach, jakie 
realizowane będą w ra-
mach poszczególnych ce-
lów (s. 49, wiersz szósty). 

W zakresie działań przyporządkowa-
nych do realizacji celu „6.3 Dostępna 
i przyjazna przestrzeń sprzyjająca 
edukacji”, postulujemy uzupełnienie 
katalogu działań o: „23. Infrastruk-
tura kształcenia zawodowego”. 

Przygotowanie nowej oferty kształcenia zawodowego 
skierowanej do osób dorosłych, poza formalnym syste-
mem edukacji, organizowanej we współpracy pomiędzy in-
stytucjami edukacyjnymi, instytucjami rynku pracy oraz 
przedsiębiorstwami wymagać będzie również nakładów 
na infrastrukturę. Obiekty takie mogą przyjąć formułę 
Centrum Kompetencji czy nawet fablab, a źródłem ich fi-
nansowania może być Priorytet 6. FEM (EFRR). 

Uwaga nieuwzględniona. Z uwagi 
na ograniczony poziom alokacji 
oraz konieczność koncentracji in-
terwencji, w ramach Strategii ZIT 
nie planuje się realizacji projektów 
w obszarze kształcenia zawodo-
wego. 
 

6.  

Tabela wskazująca infor-
macje o działaniach, jakie 
realizowane będą w ra-
mach poszczególnych ce-
lów (s. 49-50, wiersz 
siódmy). 

W zakresie działań przyporządkowa-
nych do realizacji celu „7.1. Dostępne 
i wysokiej jakości usługi społeczne 
oraz skoordynowana i aktywna 
współpraca w obszarze ochrony 
zdrowia”, postulujemy uzupełnienie 
katalogu działań o: „31. Usługi spo-
łeczne aktywizujące seniorów”. 

Zgodnie z uzasadnieniem przedstawionym przy uwadze nr 
2. 

Uwaga uwzględniona. 

7.  

Tabela wskazująca infor-
macje o działaniach, jakie 
realizowane będą w ra-
mach poszczególnych ce-
lów (brak treści). 

Uzupełnienie tabeli o zakres nie-
zbędny do wprowadzenia do Strate-
gii ZIT MK 21-27 typów działań, które 
będą mogły znaleźć finansowanie w 
ramach Priorytetu „7. Fundusze euro-
pejskie dla wspólnot lokalnych” FEM, 
w tym: 
„XX. Inwestycje w infrastrukturę 
kultury. 
XX. Inwestycje w infrastrukturę tu-
rystyczną i rekreacyjną. 
XX. Inwestycje w przygotowanie 
terenów pod inwestycje przedsię-
biorstw.” 

Zgodnie z uzasadnieniem przedstawionym przy uwadze nr 
1. 

Uwaga uwzględniona częściowo – 
w odniesieniu do inwestycji w in-
frastrukturę kultury oraz infra-
strukturę turystyczną i rekrea-
cyjną. 

8.  

Rozdział VI. „Projekty 
do realizacji w formule 
ZIT oraz tryb i kryteria 
wyboru Projektów Stra-
tegii ZIT MK 21-27” (s. 
51). 

Postulujemy rozszerzenie wskazania 
podmiotów zgłaszających projekty 
pozakonkursowe również przez inne 
podmioty, poprzez uzupełnienie sfor-
mułowania: „Za zgłoszenie projektów 
pozakonkursowych odpowiedzialne 

Proponowana zmiana ma na celu uspójnienie z zapisem w 
tym samym rozdziale, który wskazuje, że projekty poza-
konkursowe mogą być realizowane również przez pod-
mioty powiązane z gminami SMK. Dopuszczenie zgłasza-
nia projektów przez takie podmioty ograniczy czas trwa-
nia procedur i uprości sposób działania. 

Uwaga nieuwzględniona. 
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są Gminy SMK, na terenie których po-
szczególne projekty będą realizo-
wane.” w następujący sposób: „Za 
zgłoszenie projektów pozakonkurso-
wych odpowiedzialne są Gminy SMK 
lub podmioty z nimi powiązane (w 
tym m.in. jednostki, spółki), na tere-
nie których poszczególne projekty 
będą realizowane.” 

9.  

Rozdział „VII. Wskaźniki 
Strategii ZIT MK 21-27”. 

Uzupełnienie wykazu wskaźników 
o zestaw właściwy dla operacji możli-
wych do realizacji w ramach CP5 / 
Priorytetu 7. FEM. 

Konsekwencja uzupełnień postulowanych we wcześniej-
szych uwagach nr 1 i 7, niezbędna dla zachowania spójno-
ści dokumentu Strategii ZIT MK 21-27. 

Uwaga uwzględniona. 

10.  

Rozdział VIII. „Plan finan-
sowy i odniesienie pro-
jektów do instrumentów 
finansowych”. 

Uzupełnienie wprowadzającego 
opisu o wskazanie: „Dodatkowo, pod-
mioty z obszaru ZIT, realizujące pro-
jekty zgodne ze Strategią ZIT MK 21-
27 oraz mieszczące się w obszarach 
interwencji 5 celu polityki będą ko-
rzystać w trybie konkursowym z Prio-
rytetu 7 FEM, przy czym w tym zakre-
sie nie została wyodrębniona aloka-
cja dla ZIT MK”. 

Proponowane dodatkowe wyjaśnienie ma charakter infor-
macyjny, wskazujący, że wymienione w dotychczasowym 
opisie środki FEM i FEnIKS nie stanowią pełnej puli plano-
wanej/możliwej do wykorzystania w celu realizacji Strate-
gii ZIT MK 21-27. 

Uwaga uwzględniona. 

11.  

Rozdział VIII. „Plan finan-
sowy i odniesienie pro-
jektów do instrumentów 
finansowych”. 

Uzupełnienie tabeli o typy działań 
(kolumna 2 tabeli) zgodnie z wcze-
śniejszymi uwagami. 

Zachowanie spójności wewnętrznej dokumentu Strategii 
ZIT MK 21-27, przy założeniu, że wcześniejsze uwagi zo-
staną uwzględnione. 

Uwaga uwzględniona. 

12.  

Załącznik nr 1 – „Lista 
projektów do realizacji w 
ramach Strategii ZIT MK 
21-27”. 

Uzupełnienie listy projektów przypi-
sanych do celu szczegółowego 2(i) o 
zadanie: „Budowa stacji pomp cie-
pła z wykorzystaniem byłych 
studni ujęć wody w pasie D”. 

Proponowane zadanie jest elementem projektu strate-
gicznego „Kraków - Nowa Huta Przyszłości”. Polegać bę-
dzie na budowie instalacji pozyskiwania ciepła z wykorzy-
staniem studni, które wcześniej służyły jako źródło wody 
dla kombinatu metalurgicznego, aktualnie nie są użytko-
wane, natomiast mogą posłużyć jako dolne źródło dla 
pomp ciepła. Energia uzyskiwana w ten sposób będzie wy-
korzystywana do zaopatrzenia w ciepło obiektów w Parku 
Naukowo-Technologicznym „Branice”, Centrum Logi-
styczno-Przemysłowym „Ruszcza” oraz zabudowy miesz-
kaniowej wielorodzinnej przewidzianej do budowy na po-
łudnie od obszaru Strefy Aktywności Gospodarczej „Nowa 
Huta Przyszłości”. 
Wartość: do oszacowania. 

Możliwość włączenia projektu na 
listę zostanie przeanalizowana 
pod kątem spójności z założeniami 
Strategii ZIT MK 2021-2027, zinte-
growania z innymi projektami oraz 
w kontekście innych zamierzeń 
projektowych miasta Krakowa. 
Należy przy tym podkreślić, że 
podmiotem zgłaszającym projekty 
do Strategii ZIT jest Gmina Miejska 
Kraków, w reprezentacji Wydziału 
Strategii, Planowania i Monitoro-
wania Inwestycji. 
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13.  

Załącznik nr 1 – „Lista 
projektów do realizacji w 
ramach Strategii ZIT MK 
21-27”. 

Uzupełnienie listy projektów przypi-
sanych do celu szczegółowego 2(vii) 
o zadanie: „Park Rzeczny Przylasek 
Rusiecki” 

Proponowane zadanie jest elementem projektu strate-
gicznego „Kraków - Nowa Huta Przyszłości”. Polegać bę-
dzie na odpowiednim zagospodarowaniu obszaru zbiorni-
ków wodnych w Przylasku Rusieckim (oprócz akwenu nr 
1), tak aby tereny te były lepiej dostępne dla mieszkańców 
jako miejsce rekreacji, a możliwość korzystania z nich nie 
sprowadzała zagrożeń dla bogatej fauny i flory występują-
cych na tym obszarze. 
Wartość: ok. 25 000 000 zł. 

Możliwość włączenia projektu na 
listę zostanie przeanalizowana 
pod kątem spójności z założeniami 
Strategii ZIT MK 2021-2027, zinte-
growania z innymi projektami oraz 
w kontekście innych zamierzeń 
projektowych miasta Krakowa. 
Należy przy tym podkreślić, że 
podmiotem zgłaszającym projekty 
do Strategii ZIT jest Gmina Miejska 
Kraków, w reprezentacji Wydziału 
Strategii, Planowania i Monitoro-
wania Inwestycji. 

14.  

Załącznik nr 1 – „Lista 
projektów do realizacji w 
ramach Strategii ZIT MK 
21-27”. 

Uzupełnienie listy projektów przypi-
sanych do celu szczegółowego 2(viii) 
o zadanie: „Budowa i przebudowa 
układu komunikacyjnego w obsza-
rze Centrum Logistyczno-Przemy-
słowego Ruszcza” 

Proponowane zadanie jest elementem projektu strate-
gicznego „Kraków - Nowa Huta Przyszłości”. Celem inwe-
stycji jest poprawa warunków do obsługi i rozwoju plano-
wanych, spójnych funkcjonalnie terenów inwestycyjnych o 
powierzchni ok. 140 ha, polegająca na skomunikowaniu 
obszaru poprzemysłowego pod kątem utworzenia nowo-
czesnego centrum logistyczno-przemysłowego. Zadanie 
obejmuje budowę i przebudowę infrastruktury drogowej 
wraz z towarzyszącą infrastrukturą kanalizacyjną, wodo-
ciągową, chodnikami, ścieżkami rowerowymi, oświetle-
niem, sygnalizacją świetlną. Łącznie przewiduje się ok. 8,6 
km dróg wraz ze ścieżkami rowerowymi, chodnikami, 
oświetleniem oraz skrzyżowaniem - o ruchu okrężnym - z 
drogą główną. 
Wartość: ok. 125 000 000 zł. 

Możliwość włączenia projektu na 
listę zostanie przeanalizowana 
pod kątem spójności z założeniami 
Strategii ZIT MK 2021-2027, zinte-
growania z innymi projektami oraz 
w kontekście innych zamierzeń 
projektowych miasta Krakowa. 
Należy przy tym podkreślić, że 
podmiotem zgłaszającym projekty 
do Strategii ZIT jest Gmina Miejska 
Kraków, w reprezentacji Wydziału 
Strategii, Planowania i Monitoro-
wania Inwestycji. 

15.  

Załącznik nr 1 – „Lista 
projektów do realizacji w 
ramach Strategii ZIT MK 
21-27”. 

Uzupełnienie listy projektów przypi-
sanych do celu szczegółowego 2(viii) 
o zadanie: „Budowa linii tramwajo-
wej od pętli w Pleszowie do przy-
stanku SKA Kościelniki wraz z P+R” 

Proponowane zadanie stanowi niezbędne uzupełnienie 
transportowe dla projektu strategicznego „Kraków – 
Nowa Huta Przyszłości”. Aktywizacja poprzemysłowych te-
renów na wschód od kombinatu metalurgicznego wymaga 
zapewnienia dogodnego dojazdu transportem zbioro-
wym. Jest to oszczekiwanie silnie komunikowane po stro-
nie przedsiębiorców zainteresowanych ulokowaniem swo-
ich inwestycji we wschodniej części krakowskiej dzielnicy 
Nowa Huta (dojazdy pracowników) oraz inwestorów zain-
teresowanych budową mieszkań. Niezbędna jest zatem 
dalsza rozbudowa linii tramwajowej na wschód od pętli w 
Pleszowie, a optymalnym miejscem jej doprowadzenia jest 
rejon przystanku kolejowego SKA Kościelniki, co umożliwi 
podróżującym dogodną zmianę środka transportu. Tego 
rodzaju inwestycja przyniesie nową jakość w obsłudze 
transportowej tej części Metropolii. 
Wartość: do oszacowania. 

Możliwość włączenia projektu na 
listę zostanie przeanalizowana 
pod kątem spójności z założeniami 
Strategii ZIT MK 2021-2027, zinte-
growania z innymi projektami oraz 
w kontekście innych zamierzeń 
projektowych miasta Krakowa. 
Należy przy tym podkreślić, że 
podmiotem zgłaszającym projekty 
do Strategii ZIT jest Gmina Miejska 
Kraków, w reprezentacji Wydziału 
Strategii, Planowania i Monitoro-
wania Inwestycji. 
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16.  

Załącznik nr 1 – „Lista 
projektów do realizacji w 
ramach Strategii ZIT MK 
21-27”. 

Uzupełnienie listy projektów przypi-
sanych do celu polityki 4 o zadanie: 
„Utworzenie ośrodka kompetencji 
zawodowych”. 

Proponowane zadanie stanowi niezbędne uzupełnienie 
dla projektu strategicznego „Kraków - Nowa Huta Przy-
szłości”. Prowadzone rozmowy z przedsiębiorcami wska-
zują na potrzebę organizacji miejsca praktycznej nauki za-
wodu/podnoszenia kwalifikacji/potwierdzania umiejętno-
ści, funkcjonującego poza formalnym systemem edukacji 
zawodowej. Powinno być ono współprowadzone przez 
IOB oraz instytucje edukacyjne, instytucje rynku pracy 
oraz organizacje przedsiębiorstw. Formułą może być Cen-
trum Kompetencji lub nawet fablab. Do osiągnięcia tego 
celu niezbędne będzie przygotowanie odpowiedniej infra-
struktury (EFRR, cs 4(ii)) oraz sfinansowanie funkcjonowa-
nia takiego ośrodka przez okres pierwszych kilku lat 
(EFS+, cs 4(g)) 
Wartość szacunkowa: 20 000 000 zł (EFRR) + 20 000 000 zł 
(EFS+). 

Możliwość włączenia projektu na 
listę zostanie przeanalizowana 
pod kątem spójności z założeniami 
Strategii ZIT MK 2021-2027, zinte-
growania z innymi projektami oraz 
w kontekście innych zamierzeń 
projektowych miasta Krakowa. 
Należy przy tym podkreślić, że 
podmiotem zgłaszającym projekty 
do Strategii ZIT jest Gmina Miejska 
Kraków, w reprezentacji Wydziału 
Strategii, Planowania i Monitoro-
wania Inwestycji. 

17.  

Załącznik nr 1 – „Lista 
projektów do realizacji w 
ramach Strategii ZIT MK 
21-27”. 

Uzupełnienie listy projektów przypi-
sanych do celu szczegółowego 4(l) o 
zadanie: „Moja grządka – ogrody 
społeczne dla seniorów”. 

Proponowane zadanie stanowi niezbędne uzupełnienie 
dla projektu strategicznego „Kraków - Nowa Huta Przy-
szłości”. Jego celem jest przygotowanie oferty aktywnego 
spędzania czasu poprzez stworzenie możliwości uprawy 
warzyw na własne potrzeby. Dzięki temu seniorzy pozo-
staną dłużej aktywni i samodzielni, co obniży wolumen za-
potrzebowania na usługi opiekuńcze. Projekt będzie reali-
zowany przez podmiot grupy kapitałowej Kraków Nowa 
Huta Przyszłości (dysponent gruntów rolnych) we współ-
pracy z lokalną organizacją pozarządową. Pozwoli też na 
realizację celów programu rewitalizacji Miasta Krakowa (w 
opracowaniu), zorientowanych na aktywizację seniorów 
mieszkających w „starej” Nowej Hucie. 
Wartość: do oszacowania. 

Możliwość włączenia projektu na 
listę zostanie przeanalizowana 
pod kątem spójności z założeniami 
Strategii ZIT MK 2021-2027, zinte-
growania z innymi projektami oraz 
w kontekście innych zamierzeń 
projektowych miasta Krakowa. 
Należy przy tym podkreślić, że 
podmiotem zgłaszającym projekty 
do Strategii ZIT jest Gmina Miejska 
Kraków, w reprezentacji Wydziału 
Strategii, Planowania i Monitoro-
wania Inwestycji. 

18.  

Załącznik nr 1 – „Lista 
projektów do realizacji w 
ramach Strategii ZIT MK 
21-27”. 

Uzupełnienie listy projektów przypi-
sanych do celu szczegółowego 5(i) o 
zadanie: „Przygotowanie terenów i 
przebudowa infrastruktury tech-
nicznej na obszarze Centrum Logi-
styczno-Przemysłowego Ruszcza”. 

Proponowane zadanie jest elementem projektu strate-
gicznego „Kraków - Nowa Huta Przyszłości”. Celem inwe-
stycji jest przygotowanie terenów inwestycyjnych o po-
wierzchni ok. 140 ha, polegające na przeprowadzeniu dzia-
łań porządkowych, w tym likwidacji nieużytkowanej infra-
struktury technicznej, przeprowadzenie badań sozologicz-
nych, przygotowanie planu zagospodarowania terenu, 
przeprowadzenie działań remediacyjnych, przebudowa in-
frastruktury energetycznej i wodno-kanalizacyjnej, co po-
zwoli znieść bariery dla inwestycji przedsiębiorstw na tym 
obszarze. 
Wartość: ok. 167 000 000 zł. 

Możliwość włączenia projektu na 
listę zostanie przeanalizowana 
pod kątem spójności z założeniami 
Strategii ZIT MK 2021-2027, zinte-
growania z innymi projektami oraz 
w kontekście innych zamierzeń 
projektowych miasta Krakowa. 
Należy przy tym podkreślić, że 
podmiotem zgłaszającym projekty 
do Strategii ZIT jest Gmina Miejska 
Kraków, w reprezentacji Wydziału 
Strategii, Planowania i Monitoro-
wania Inwestycji. 
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19.  

Załącznik nr 1 – „Lista 
projektów do realizacji w 
ramach Strategii ZIT MK 
21-27”. 

Uzupełnienie listy projektów przypi-
sanych do celu szczegółowego 5(i) o 
zadanie: „Budowa infrastruktury 
Parku Edukacyjnego Branice wraz z 
układem komunikacyjnym”. 

Proponowane zadanie jest elementem projektu strate-
gicznego „Kraków - Nowa Huta Przyszłości”. Celem pro-
jektu jest zachowanie dziedzictwa kulturowego Krakowia-
ków Zachodnich, w szczególności budownictwa drewnia-
nego. Obejmuje on budowę ośrodka edukacji kulturowej i 
ekologicznej oraz przygotowanie terenów do przeniesie-
nia zabytkowej zabudowy drewnianej i zabytków rucho-
mych. Projekt obejmuje też rozbudowę istniejących dróg 
dojazdowych. 
Wartość: ok. 63 500 000 zł. 

Możliwość włączenia projektu na 
listę zostanie przeanalizowana 
pod kątem spójności z założeniami 
Strategii ZIT MK 2021-2027, zinte-
growania z innymi projektami oraz 
w kontekście innych zamierzeń 
projektowych miasta Krakowa. 
Należy przy tym podkreślić, że 
podmiotem zgłaszającym projekty 
do Strategii ZIT jest Gmina Miejska 
Kraków, w reprezentacji Wydziału 
Strategii, Planowania i Monitoro-
wania Inwestycji. 

20.  

Załącznik nr 1 – „Lista 
projektów do realizacji w 
ramach Strategii ZIT MK 
21-27”. 

Uzupełnienie listy projektów przypi-
sanych do celu szczegółowego 5(i) o 
zadanie: „Centrum Wielkoskalo-
wych Plenerowych Wydarzeń Kul-
turalnych Błonia 2.0 – etap I”. 

Proponowane zadanie jest elementem projektu strate-
gicznego „Kraków - Nowa Huta Przyszłości”. Celem pro-
jektu jest kompleksowe przygotowanie na obszarze ok. 19 
ha wielofunkcyjnej przestrzeni służącej m.in. do organiza-
cji wielkoskalowych wydarzeń plenerowych (koncerty, fe-
stiwale itp.) oraz stworzenie przestrzeni rekreacyjno-spor-
towych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 
Wartość: ok. 45 000 000 zł. 

Możliwość włączenia projektu na 
listę zostanie przeanalizowana 
pod kątem spójności z założeniami 
Strategii ZIT MK 2021-2027, zinte-
growania z innymi projektami oraz 
w kontekście innych zamierzeń 
projektowych miasta Krakowa. 
Należy przy tym podkreślić, że 
podmiotem zgłaszającym projekty 
do Strategii ZIT jest Gmina Miejska 
Kraków, w reprezentacji Wydziału 
Strategii, Planowania i Monitoro-
wania Inwestycji. 

21.  

Załącznik nr 1 – „Lista 
projektów do realizacji w 
ramach Strategii ZIT MK 
21-27”. 

Uzupełnienie listy projektów przypi-
sanych do celu szczegółowego 5(i) o 
zadanie: „Centrum Geotermalne w 
Przylasku Rusieckim”. 

Proponowane zadanie jest elementem projektu strate-
gicznego „Kraków - Nowa Huta Przyszłości”. Celem pro-
jektu jest wykorzystanie wód geotermalnych do stworze-
nia nowej oferty rekreacyjnej lub rekreacyjno-leczniczej 
dla mieszkańców obszaru Metropolii Krakowskiej. Aktual-
nie prowadzone są starania o sfinansowanie przez 
NFOŚiGW odwiertu badawczego, który pozwoli na do-
kładne rozpoznanie temperatury i właściwości fizyko-che-
micznych wód geotermalnych. Po jego przeprowadzeniu 
możliwe będzie podjęcie decyzji o wykorzystaniu wód do 
celów rekreacyjnych. Możliwa do zastosowania będzie w 
tym przypadku formuła projektu hybrydowego we współ-
pracy z prywatnym inwestorem. 
Wartość: do oszacowania. 

Możliwość włączenia projektu na 
listę zostanie przeanalizowana 
pod kątem spójności z założeniami 
Strategii ZIT MK 2021-2027, zinte-
growania z innymi projektami oraz 
w kontekście innych zamierzeń 
projektowych miasta Krakowa. 
Należy przy tym podkreślić, że 
podmiotem zgłaszającym projekty 
do Strategii ZIT jest Gmina Miejska 
Kraków, w reprezentacji Wydziału 
Strategii, Planowania i Monitoro-
wania Inwestycji. 

 


