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1 3 LUT. 2013 

W odpowiedzi na pi smo z dnia 15.11 .20 I 2r. (data wp lywu 19.1 2.20 I 2r.), w sprawie 
zagospodarowania fragmentu byłego kamienio łomu „Pod św. Benedyktem" na cele wspinaczki ska ł kowej 

oraz parku rekreacyjno - sportowego, na dz. nr 432/ 1, 430/4, 569/13, 430/1 O, 43011 obr. 13 Podgórze, przy 
ul. Limanowskiego w Krakowie, Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie informuje, iż 

dopuszcza przeprowadzenie przedmiotowej inwestycji pod następującym i warunkami: 
nie dopuszcza s i ę wykorzystan ia cżęśc i ściany oznaczonej jako odcinek „A", ze względu na 
bezpośrednie sąs iedztwo ze starym cmentarzem· podgórskim oraz ekspozycję widokową od strony ul. 
Limanowskiego i ul. Powstai)ców Wielkopolskich, trasy wspinaczkowe na odcinku „B" należy odsunąć 
od muru getta, 
nie wnos i s i ę zastrzcże1) do wprowadzenia na dz. nr 430/4 malej architektury w postaci ławek, tablic 
in formacyjno - edukacyjnych oraz przyrządów treningowych, 
ewentualna lokalizacja i forma ogrodzenia, wykonanie nasadze11, zagospodarowanie zieleni wymaga 
wczesniejszego uzgodnienia z Malopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Krakowie, 
realizacja inwestycji wymaga uzyskania wyprzedzającego pozwolenia konserwatorskiego. W tym celu 
na leży wystąpić do WUOZ w Krakowie odrębnym pismem podaj ąc in formacje formal no-prawne 
(aktualny stan własnośc i: oświadczenie o prawie do dysponowani a n ieruchomośc i~\, pełnomocnictwo), 
podstawę do dzialar) (pozytywnie zaop iniowany projekt), a także dane wykonawcy robót (fi rmy), 
kierownika budowy wraz z dokumentami potw ierdzającymi kwa lifikacje ww. osób (w terminie 14 dn i od 
daty wyłonien ia wykona'vvcy). 

Lokal izacj a in westycji znajduje się na obszarze Fortu 3 1 Św. Benedykta, wpisanego do rejestru 
zabytków pod numerem A-808, decyzją z dnia 29. V 1. l 989r., na obszarze ukladu urbanistycznego dawnego 
miasta Podgórza, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-608, decyzją z dnia 26 października 
I 98 1 r. oraz na obszarze uznanym za pomnik historii „Kraków - historyczny zespół miasta", zarządzen iem 

Prezydenta Rzeczpospolitej Polsk iej z dnia 8 września I 994 r. 

Otrzymują: 

I. Adresat 
2. a/a + zal. 
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