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Do połowy września ma być podpisane porozumienie między miastem a
portugalskim inwestorem, który na Zakrzówku chce zbudować luksusowe
kąpielisko dla krakowian, a obok wille mieszkaniowe.
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Do połowy września ma być podpisane porozumienie między miastem a portugalskim inwestorem, który na Zakrzówku chce
zbudować luksusowe kąpielisko dla krakowian, a obok wille mieszkaniowe.
Jan Okoński, pełnomocnik prezydenta ds. przedsiębiorczości, zapewnia, Ŝe projekt tego porozumienia jest juŜ niemal gotowy i
Ŝe konsultowany jest zarówno z mieszkańcami Zakrzówka, jak i Parkami Jurajskimi. - Właśnie po spotkaniach z mieszkańcami
inwestor wprowadził do swojego projektu budowę parkingu oraz nowej drogi - na północ od ulicy św. Jacka - dodaje Okoński.
Jak juŜ pisaliśmy, portugalska spółka Gerium Polska Development zamierza na własny koszt urządzić 80-hektarowy
ogólnodostępny park z zespołem basenów, boisk oraz urządzeniami dla nurków i alpinistów. Obok zaplanowano amfiteatr, na
którym mogłyby się odbywać imprezy kulturalne.
Budowa kompleksu rekreacyjnego to część umowy o zamianie działek między gminą a Portugalczykami. Inwestor zakupił
bowiem od rodziny Batków, do której naleŜała część Zakrzówka, 30 ha. Nie moŜe jednak na nich nic budować. Miasto jest z
kolei właścicielem kilku hektarów, które w studium zagospodarowania przestrzennego przeznaczyło pod zabudowę
mieszkaniową. Jeśli dojdzie do wymiany, na dzisiejszej działce gminnej Gerium zbuduje między ulicami Wyłom i św. Jacka
luksusowe osiedle willowe, a na 80 ha swoich i gminnych urządzi wspomniany park.
W przyszłym tygodniu ma dojść do spotkania między projektującym dla Portugalczyków architektem Stanisławem Deńko a
dyrekcją Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych w Krakowie. - Podoba nam się to, Ŝe inwestor planuje zagospodarować
część terenów przy lustrze wody na potrzeby wszystkich mieszkańców. To był nasz warunek, by Zakrzówka nie zamykać - mówi
Jadwiga Grabczak-Jarosz, dyrektorka Parków Jurajskich.
Według Okońskiego inwestycja mogłaby ruszyć juŜ w przyszłym roku. - Z pewnością musi być zakończona jeszcze w tej
kadencji. Nie ma sensu tego przeciągać, bo o zagospodarowaniu Zakrzówka mówi się przecieŜ od wielu, wielu lat - podkreśla.
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