
 
 

UCHWAŁA NR XLII/369/2022  

RADY DZIELNICY XVIII NOWA HUTA 

z dnia 28 lutego 2022 r. 
                                                                                                

w sprawie weryfikacji ilości znaków drogowych i zmniejszenia rozmiarów  tarcz znaków 

drogowych w Parku Kulturowym Nowa Huta na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta. 

 
Na podstawie § 3 pkt 3 lit. k uchwały nr XCIX/1512/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w 

sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVIII Nowa Huta w Krakowie (t.j. Dz. U. Woj. Mał. z 2021 r. 

poz. 6711) Rada Dzielnicy XVIII Nowa Huta uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Wnioskuje się o weryfikację znaków drogowych usytuowanych w obrębie Parku 

Kulturowego Nowa Huta  na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta względem  zasadności  ich 

stosowania a poprzez to zmniejszenie ich ilości w przestrzeni obszaru chronionego . 

 

§ 2. Wnioskuje się o wymianę  tarcz znaków drogowych na najmniejsze dopuszczone prawem 

rozmiary w obrębie Parku Kulturowego Nowa Huta na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

                 

                Przewodniczący  

                                                                                                    Rady i Zarządu   

                                                                                           Dzielnicy XVIII Nowa Huta 

 

 

                                                                                                   Stanisław Moryc 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie: 

Park kulturowy jako forma ochrony krajobrazu kulturowego z założenia  dba o przestrzeń. 

Istniejące ilości znaków drogowych będących we wskazanym obszarze należy  zweryfikować, 

by potwierdzić zasadność ich stosowania. Jeśli takiej nie ma powinny  zostać usunięte. 

Pozostawione, lub nowo montowane tarcze znaków powinny mieć jak najmniejsze rozmiary 

dopuszczone prawem. Przykład inwentaryzacji i zmniejszenia znaków na terenie Starego Miasta 

potwierdza zasadność takich działań na terenie Parku Kulturowego  Nowa Huta. Dziesiątki, setki 

znaków  drogowych zwłaszcza wewnątrz zabytkowych kwartałów osiedli , zaburzają  ład  i 

przysłaniają detale architektoniczne budynków będących w rejestrze zabytków i  gminnej 

ewidencji zabytków.  Zmniejszenie tarcz znaków do najmniejszych dopuszczonych prawem 

rozmiarów na terenie zabytkowej części miasta i Parku Kulturowego,  nie wpłynie na 

pogorszenie bezpieczeństwa drogowego, ponieważ ten obszar w większości jest objęty strefą 

Tempo 30, a zdecydowanie wpisze się ideę Parku Kulturowego Nowa Huta.  

 

 

 


