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UCHWAŁA NR CII/2656/18
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 23 maja 2018 roku
w sprawie nadania Parkowi Krakowskiemu imienia Marka Grechuty,
określenia granic Parku oraz przyjęcia regulaminu Parku.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, 10, 12, 14-15, art. 18 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 4 i ust. 4 ustawy
z dnia
8 marca
1990 roku
o samorządzie
gminnym
(Dz. U.
z 2017 r.
poz. 1875 i 2232
oraz
2018 r.
poz. 130),
w związku
z art. 2 ust. 1 pkt 8,
art. 5 pkt 21,
art. 78 ustawy
z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142, poz. 10 i 650), art. 14 ust. 2a
i ust. 6 i art. 431 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z 2017 r. poz. 2245, 2439, z 2018 r. poz. 310, 650),
art. 5 ust. 1 pkt 10, ust. 1a, ust. 4 i art. 13 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed
następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 957, 2439, z 2018 r. poz. 650)
i ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2018 r. poz. 618), uchwala się, co następuje:
§ 1. Parkowi Miejskiemu pn. Park Krakowski nadaje się imię Marka Grechuty.
§ 2. Określa się granice Parku Krakowskiego im. Marka Grechuty zwanego dalej Parkiem, w zakresie
terenu zieleni położonego w Dzielnicy V Krowodrza, zamkniętego pomiędzy ulicami:
Al. Adama Mickiewicza, ul. Czarnowiejską, ul. Karola Szymanowskiego, ul. Juliusza Lea,
ul. Królewską, z wyłączeniem nawierzchni utwardzonej wchodzącej w zakres Placu Inwalidów,
obejmującego działki ewidencyjne lub ich części o łącznej powierzchni 53419,4 m² (ok. 5,34 ha), o numerach:
652/3 (o pow. ok. 49072,9 m²), 652/1 (o pow. ok. 143 m²), 742/3 (o pow. ok. 4011,6 m²), 742/2 (o pow. ok.
26,8 m²), 742/5 (o pow. ok. 0,2 m²), 742/4 (o pow. ok. 6,2 m²), 734/4 (o pow.
ok. 145,3 m²), 193/1 (o pow. ok. 13,4 m²), obr. 4 Krowodrza.
§ 3. Przyjmuje się regulamin Parku stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4. Regulamin Parku winien być ogłoszony na specjalnych tablicach informacyjnych z podaniem nazwy,
adresu i telefonu Zarządcy Parku oraz telefonów alarmowych, ustawionych w miejscach i liczbie dostosowanej
do wielkości Parku i charakteru poszczególnych obiektów, a ponadto udostępniony w wersji elektronicznej
w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.
§ 5. Zakres przestrzenny Parku oraz zakres przestrzenny obowiązywania regulaminu Parku, określa
Załącznik graficzny Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 6. Nazwy własne (m. in. ulic, placów) – przywołane w niniejszej uchwale – należy rozumieć
odpowiednio, jako nazwy istniejące w dniu uchwalenia niniejszej uchwały.
§ 7. Oznaczenie i przebieg granic działek ewidencyjnych przywołane w tekście uchwały i wskazane na
Załączniku graficznym Nr 2 odnoszą się do stanu istniejącego w dniu uchwalenia niniejszej uchwały.
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§ 8. Numery kontaktowe i adres Zarządcy Parku przywołane w treści Załącznika Nr 1 należy rozumieć
odpowiednio, jako informacje aktualne w dniu uchwalenia niniejszej uchwały
i w odniesieniu do zapisów § 4 dopuszcza się ich aktualizację.
§ 9. W Uchwale Nr LXX/694/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 1997 r. z późn. zm. w sprawie
regulaminów korzystania z Plant Krakowskich, Parku Krakowskiego, Parku im.
dr H. Jordana, Parku Bednarskiego i Błoń Krakowskich skreśla się § 2 oraz uchyla się Załącznik Nr 2
stanowiący regulamin Parku Krakowskiego.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa
Sławomir Pietrzyk
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CII/2656/18
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ………...…
23 maja 2018 r.
Rady Miasta Krakowa z dnia ….…………

Regulamin Parku Krakowskiego im. Marka Grechuty
§ 1. Właścicielem Parku Miejskiego pod nazwą Park Krakowski im. Marka Grechuty
zwanego dalej Parkiem jest Gmina Miejska Kraków. Zarządcą Parku jest Zarząd Zieleni
Miejskiej w Krakowie.
§ 2. Teren Parku służy do wypoczynku, aktywnej rekreacji w miejscach do tego
przeznaczonych oraz do prowadzenia zajęć edukacyjnych.
§ 3. Osoby przebywające na terenie Parku zobowiązane są do przestrzegania
postanowień regulaminu.
§ 4. W celu zachowania walorów wypoczynkowo – rekreacyjnych Parku oraz
zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa osób korzystających z wypoczynku,
wszystkich przebywających na terenie Parku zobowiązuje się do:
1) zachowania ciszy i spokoju w godzinach 22:00-6:00,
2) przestrzegania porządku i czystości,
3) poszanowania istniejących urządzeń, wyposażenia terenu oraz zieleni,
4) poszanowania żyjących na terenie Parku dzikich zwierząt,
5) przestrzegania ogólnych zasad współżycia społecznego,
6) stosowania się do znaków i tablic informacyjnych znajdujących się na terenie Parku.
§ 5. Na terenie Parku zabrania się:
1) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz środków psychoaktywnych,
2) palenia papierosów, w tym papierosów elektronicznych i wyrobów tytoniowych, poza
miejscami do tego wyznaczonymi,
3) niszczenia roślinności oraz rozkopywania gruntu za wyjątkiem prowadzonych przez
Zarządcę Parku planowych zabiegów utrzymaniowych i pielęgnacyjnych,
4) niszczenia i uszkadzania urządzeń, budynków i budowli,
5) korzystania z obiektów i urządzeń w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem,
6) zaśmiecania i zanieczyszczania terenu,
7) grillowania, palenia ognisk, pozostawiania palących się przedmiotów,
8) płoszenia, chwytania i zabijania ptactwa oraz innych dzikich zwierząt,
9) powodowania hałasu, a także używania sprzętu nagłaśniającego bez zgody Zarządcy
Parku,
10) wnoszenia i używania materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych oraz
szkodliwych substancji chemicznych, przy czym zakaz ten nie dotyczy uprawnionych
podmiotów, podczas wykonywania przez nie zadań ustawowych lub statutowych,
11) wjazdu i poruszania się wszelkich pojazdów bez zgody Zarządcy Parku, z
wyłączeniem rowerów,
12) dotykania urządzeń elektrycznych,
13) handlu i usług bez zezwolenia Zarządcy Parku,
14) umieszczania tablic, napisów oraz ogłoszeń bez zgody Zarządcy Parku,
15) organizowania imprez bez zgody Zarządcy Parku,
16) biwakowania,

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

–4–

Poz. 4007

17) wchodzenia do zbiornika wodnego,
18) pozostawiania dzieci oraz osób nieletnich bez opieki dorosłych w pobliżu zbiornika
wodnego,
19) wszelkich gier hazardowych,
20) prowadzenia psów bez smyczy, a w przypadku psów rasy uznawanej za agresywną –
bez smyczy i bez kagańca oraz przez osobę niepełnoletnią.
§ 6. Zarządca Parku nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy pozostawione
na terenie Parku.
§ 7. Na terenie Parku należy zachować szczególną ostrożność:
1) podczas silnych wiatrów, opadów atmosferycznych i burz,
2) w okresie zimowym - należy poruszać się oznaczonym i odśnieżonym szlakiem
zimowym,
3) przy schodzeniu ze schodów terenowych oraz na stromiznach i alejkach o dużym
spadku.
§ 8. Korzystanie z Parku odbywa się na własną odpowiedzialność korzystającego lub na
odpowiedzialność opiekuna dziecka.
§ 9. Naruszenie zawartych w niniejszym regulaminie przepisów porządkowych podlega
karom, względnie sankcjom, przewidzianym w powszechnie obowiązujących przepisach
prawa, w szczególności w Kodeksie wykroczeń oraz w ustawie o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz w ustawie o ochronie zdrowia przed
następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
§ 10. Skargi i wnioski dotyczące obsługi oraz spraw porządkowych należy zgłaszać do
Zarządcy Parku.
Telefony alarmowe:
EUROPEJSKI NUMER ALARMOWY 112
STRAŻ MIEJSKA 986
POLICJA 997
STRAŻ POŻARNA 998
POGOTOWIE 999
Zarządca Parku:
Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
ul. Za Torem 22
30 – 542 Kraków
tel. 12 201 0 240
www.zzm.krakow.pl
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