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ZARZ;\Q INFRAS rHUKTURY SPORTOWEJ 
W KRAKOWIE 

NG.511.5.201 3.JGU Kraków, dn ia 23 grudnia 20 13 r. 

Dotyczy: możliwośc i udostępnienia nieruchomośc i przy ul. B. Limanowskiego 

Wojewódzki Urząd Ochrony 
Zabytków w Krakowie 
ul. Kanonicza 24 
31-002 Kraków 

W nawiązaniu do pisma OZKr.5183.189.20 12.KU.MG z dnia 13 lutego br.. 
skierowanego na adres Fundacji Wspierania Rozwoju Wspinaczki „Wspinka" z siedzibą 

w Nowym Sączu przy ul. W. Pola 66a w sprawie możliwości zagospodarowania przez 
Fundację części działek nr 430/1, nr 430/4, nr 430/l O, nr 432/ 1 oraz nr 569/ 13 obręb 13 
Podgórze na cele wspinaczki skałkowej oraz parku rekreacyjno-sportowego, Za rząd 

Infrastruktury Sportowej w Krakowie zwraca się z uprzejmą prośbą o ponowne rozpatrzenie 
sprawy. 
W powołanym piśmie znalazło s ię bowiem sformułowanie, iż „nie dopuszcza s ię 

wykorzystania części ściany oznaczonej j ako odcinek A (tj. na działce nr 569/ 13) ze względu 

na bezpośrednie sąsi edztwo ze starym Cmentarzem Podgórskim oraz ekspozycj ę widokową 

od strony ul. B. Limanowskiego i ul. Powstat1ców Wielkopolskich" . 
Zdaniem tut. Zarządu, przytoczone argumenty nie znajdują odzwierciedlenia 

w rzeczywistości , a także pozostają w sprzecznośc i z ustaleniami miejscowego plan u 
zagospodarowan ia przestrzennego obszaru „Stare Podgórze - Wzgórze Laso ty'', uchwalonego 
uchwałą nr XC/ 1326/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 listopada 2013 r. , który wszedl 
w życie w dniu 18 grudnia br. 
Zgodnie z powołanym planem - część dz iałki nr 569/ 13 , na której położony j est mur skalny. 
znajduje s ię terenie zieleni (symbol planu ZP.5). W świetle zapisu § 36 ust. 2 pkt 2b planu 
w terenie tym ustala się dopuszczenie „utrzymania, przebudowy i roz budowy i stni ejącej 

infrastruktury wsp inaczkowej". D latego też, w ocenie tut. Zarządu, nie ma przeciwwskazai'l 
do takiego zagospodarowania terenu, tym bardz iej , że objęcie go stałą opieką przez Fundacj ę 
przyczyni się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa osób przebywających na tym obszarze. 

W związku z powyższym, Zarząd Infrastruktury Sportowej pros i o ponowne 
przeanalizowanie sprawy oraz o wyrażen ie zgody na zagospodarowanie przez Fundację 
„W sp i nka~: ... muru skalnego na działce nr 569113 obręb 13 Podgórze na cele uprawiania 
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