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Uchwała Nr XLVI/ 305 /2017  

Rady Dzielnicy IX  

Łagiewniki – Borek Fałęcki  

z dnia 19.12.2017r. 
 

w sprawie: rozbudowy infrastruktury sportowej w Szkole Podstawowej Nr 56 przy ul. Fredry w 

Krakowie.  

Na podstawie § 3 pkt 3 lit k  uchwały Nr XCIX/1503 /14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 

2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki w Krakowie  

(Dz. Urz. Woj. Mał. z 2014 r. poz. 1845)   Rada Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki  uchwala, co 

następuje: 

 

§1 

Wnioskuje się o umieszczenie w Budżecie Rady Miasta Krakowa  budowy hali sportowej 

przy Szkole Podstawowej Nr 56 przy ul. Fredry w Krakowie. 

 
§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 
Przewodniczący  

Rady i Zarządu Dzielnicy IX  

Łagiewniki – Borek Fałęcki 

 

Jan S. Pietras 

 

 

Uzasadnienie: 

Planowana inwestycja zakładałaby rozbudowę szkoły o nową halę widowiskowo-sportową  

o wymiarach 18m x 20m i składającą się z dwóch głównych kondygnacji: podziemnej i 

nadziemnej.  Kondygnacja podziemna o wysokości 5m byłaby zagłębiona ze wszystkich stron 

budynku do wysokości 3m poniżej poziomu przylegającego do niego terenu i zawierałaby 

zaplecze socjalno-techniczne, szatnię i łazienkę męską, dwa boiska do squasha każde o wymiarach 

6,4m x 9,75m, salę fitness o wymiarach 13,6m x 9,75m oraz salę do tenisa stołowego lub 

konferencyjną o wymiarach 13,6m x 9,75m. Kondygnacja nadziemna składała by  się z dwóch 

części w skład, których wchodzą: sala widowiskowo - sportowa  

o wymiarach 18 m x 30m oraz 3 kondygnacyjne zaplecze socjalno-techniczne o wymiarach  

18m x 10m. W zapleczu tym zlokalizowane są szatnie i łazienki dla sportowców, toalety 

ogólnodostępne (w tym toaleta dla osób niepełnosprawnych), pokój nauczyciela (trenera), 

pomieszczenie pierwszej pomocy, magazyny i pomieszczenie gospodarcze). Nad zapleczem 

znajdowałaby się widownia na 130 miejsc. Ponadto wzdłuż sali do gier istniałaby możliwość 

zamontowania trybun wysuwanych na dodatkową liczbę widzów. Sala sportowa oprócz boisk do 

gier zespołowych mogłyby być wykorzystana do wystawiania przedstawień teatralnych lub 

szkolnych oraz organizowania innych imprez rozrywkowych lub szkoleniowych wymagających 

dużej powierzchni użytkowej. 

Zwiększająca się liczby dzieci, a co za tym idzie, liczba oddziałów w Szkole Podstawowej 

nr 56 przy ul. Fredry, w obecnym roku szkolnym 2017/2018 jest największa i wynosi 21. Wzrost 

ten przyczynia się do zwiększenia liczby godzin zajęć wychowania fizycznego i sprawia, że 

pojawiają się ograniczenia lokalowe wynikające z maksymalnego wykorzystania istniejących sal 

gimnastycznych i lekcyjnych w Szkole.  



Na szczególne podkreślenie zasługuje również fakt powstania nowego dużego osiedla 

mieszkalnego w miejscu starej cegielni przy ul. Fredry, zwiększenie ilości mieszkańców, a co za 

tym idzie również uczniów w naszej Szkole (przywrócenie 8-klasowych podstawówek), wskazuje 

na istnienie pilnej i realnej potrzeby rozbudowy infrastruktury sportowej. 

 

 


