Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska i Wydział Kultury Dziedzictwa Narodowego UMK
zapraszają do uczestnictwa w konsultacjach społecznych dotyczących Parku Kulturowego
Nowa Huta poprzez udział w spotkaniach konsultacyjnych oraz przesłanie wniosków
pisemnych. Konsultacje społeczne potrwają do końca czerwca 2017 roku.
Prosimy o rozpowszechnienie informacji o konsultacjach społecznych wśród mieszkańców
Nowej Huty.
Kolejne spotkanie odbędzie się 29.06.2017 w godz. 17.00-19.00 w Ośrodku Kultury im. C.K.
Norwida (os. Górali 5). Spotkanie to szczególnie dedykowane jest osiedlom: Krakowiaków,
Sportowe, Zielone, Górali, Szkolne.

Harmonogram pozostałych konsultacji społecznych:

-19.06.2017 w godz. 17.00-19.00, XII Liceum Ogólnokształcące (os. Kolorowe 29a).
Obszar 2. Krakowiaków, Sportowe, Zielone, Górali, Szkolne
- 20.06.2017 w godz. 17.00-19.00, Teatr Łaźnia Nowa (os. Szkolne 25).
Obszar 3. Teatralne, Urocze, Zgody, Słoneczne, Szklane Domy
-22.06.2017 w godz. 17.00-19.00, Klub Wersalik Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta (os.
Ogrodowe 15), Obszar 1. Centrum A, Centrum B, Centrum C, Centrum D, Centrum E
-27.06.2017 w godz. 17.00-19.00, Szkoła Podstawowa nr 80 (os. Na Skarpie 8)
Obszar 6: Na Skarpie, Młodości, okolice Szpitala Żeromskiego, Mogiła

Wstęp na wszystkie spotkania jest wolny i nie obowiązują na nie zapisy.

Zachęcamy do dołączenia do wydarzenia na Facebooku:
Park Kulturowy Nowa Huta - konsultacje społeczne

● Park Kulturowy Nowa Huta - informacje
Powstanie Parku Kulturowego Nowa Huta ma na celu zachowanie i ekspozycję dziedzictwa i
krajobrazu historycznego układu urbanistycznego Nowej Huty, ochronę historycznej linii zabudowy,
gabarytów i form architektonicznych, ochronę funkcjonalną i kompozycyjną zieleni, zwłaszcza
ogrodów i skwerów, ochronę osi, ciągów i punktów widokowych, ochronę krajobrazu kulturowego
poprzez przeciwdziałanie dominacji działalności handlowej, reklamowej i usługowej, ingerującej w
zabytkową przestrzeń i zakłócającej jej estetykę i zasady pożądanej ekspozycji.

Indywidualne zgłaszanie wniosków
Niezależnie od udziału w spotkaniach konsultacyjnych, do 31 czerwca 2017 r. każdy
zainteresowany może składać do Prezydenta Miasta Krakowa wnioski, formułując sugestie,
oczekiwania i uwagi dotyczące przyszłych uregulowań, które powinny obowiązywać na terenie
objętym ochroną. Wnioski te oraz wytyczne z projektu „Planu ochrony Parku Kulturowego Nowa
Huta” będą materiałem do opracowania projektu uchwały o utworzeniu Parku, który następnie
zostanie publicznie zaprezentowany i poddany konsultacjom społecznym.
● Cel konsultacji
Konsultacje społeczne są prowadzone, aby poinformować mieszkańców o planowanych zmianach
oraz zasięgnąć ich opinii dotyczących powstania Parku Kulturowego Nowa Huta. Uwagi
mieszkańców uczestniczących w spotkaniach konsultacyjnych zostaną zebrane i przekazane
Wydziałowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK.
● Więcej informacji
Informacje o Parku Kulturowym pochodzą z krakowskiego Biuletynu Informacji Publicznej.
Więcej o dotychczasowych pracach nad Parkiem Kulturowym Nowa Huta, „Plan ochrony Parku
Kulturowego Nowa Huta”: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=81995
Najważniejsze wnioski i założenia “Planu...” zostały zawarte w Informatorze konsultacyjnym, który
będzie można pobrać podczas spotkania inauguracyjnego 30 maja.
Aktualne informacje dotyczące konsultacji społecznych Parku Kulturowego Nowa Huta:
http://pracowniaobywatelska.pl/projekty/park-kulturowy-nowa-huta-konsultacje-spoleczne/
Konsultacje realizuje Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska na zlecenie Wydziału Kultury i
Dziedzictwa Narodowego UMK.
W razie pytań, prosimy o kontakt: parknh@pracowniaobywatelska.pl

