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W związku z tym że w dniu 23 października 2019 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr
XXVII/613/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
"OLSZA" - uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 13
listopada 2019 r., poz. 7802 - weszła w życie w dniu 28 listopada 2019 r. w którym to planie
likwiduje się część ROD Zieleniewski I zwracamy się do PZD w którym nasz ogród jest zrzeszony o
pilną interwencję i anulowanie likwidacji w tym zakresie planu.

Zarząd zaniepokojony dziwną wizytą w listopadzie geodetów Urzędu Miasta i prawnika PZD
który jednak nie znał szczegółów sprawy , podjął działania sprawdzające w różnych instytucjach w
efekcie czego okazało się że w uchwalonym dopiero co Planie Zagospodarowania Przestrzennego ,
Rada Dzielnicy Prądnik Czerwony zgłosiła do planu , projekt podobny do projektu sprzed lat aby
przeprowadzić drogę która połączyłaby ulicę Śliczną z Chałupnika. Wówczas projekt upadł ponieważ
uniemożliwił go ostry sprzeciw okolicznych mieszkańców , którzy obawiali się pojawienia
gigantycznego ruchu ze względu na to że powstałby skrót umożliwiający ominięcie korków pomiędzy
rondami Mogilskim i Młyńskim w ruchu tranzytowym. Mówiło się także wówczas że dzięki drodze
będzie możliwość zabudowania terenu ROD co spowodowałoby gwałtowne dogęszczenie zabudowy
dzielnicy i kolejne problemy dla jej mieszkańców, ponieważ ROD jest jedynym niezabudowanym i
zielonym terenem w tej części dzielnicy i pełni rolę jej zielonych płuc.
Niestety Rada Dzielnicy Prądnik Czerwony zgłosiła podobny projekt do obecnego planu
zagospodarowania który został właśnie uchwalony. Co szokujące odbyło się to bez wiedzy Zarządu
ROD który nie był w tej sprawie w ogóle informowany ani konsultowany co jest wręcz
nieprawdopodobne.
Projekt przewiduje zajęcie części terenu ROD o szerokości nawet do 12 metrów (mapka jest
w tym wypadku nieprecyzyjna) pod ciąg pieszo-rowerowy od strony nasypu kolejowego i ulicy
Chałupnika co oznacza zmniejszenie oraz likwidację bardzo wielu działek.
Zarząd jest przekonany że rzeczywistym celem projektu jest likwidacja w przyszłości ROD,
ponieważ z czasem ciąg komunikacyjny zostanie poszerzony do drogi i otworzy resztkę ROD pod
zabudowę. Całkowicie kuriozalne i niezrozumiałe są powody dla których niszczy się teren zielony ,
zadbany i zagospodarowany gdy obok jest miejsce aby ciąg ten przeprowadzić po
niezagospodarowanym terenie miasta i kolei co wymagałoby usunięcie kilku przerdzewiałych garaży.
Dodatkowo niezrozumiałe jest to, że tunel wychodziłby na prywatną posesję od strony ul.Lotniczej a
nie wprost na chodnik przy ulicy jak by to miało miejsce w przypadku wykorzystania terenu
należącego do miasta.
Absurdalność takich rozwiązań sugeruje że celem ich jest nie tyle utworzenie chodnika a
likwidacja ROD kawałek po kawałku.

Zwracam się z prośbą o podjęcie energicznych, zdecydowanych i konsultowanych z Zarządem
ROD kroków mających na celu zachowanie nienaruszonego terenu ROD.
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