
URZĄD MIASTA KRAKOWA 

Wydział Kultury i Dziedzii:twa Narodowego - Oddział Ochrony Zabytków 

31-002 Kraków, ul. Kanonicza 24 

KO-O 1-2.4120.6.1201.2012.MS Kraków, dnia 19 GRU 2fflZ 

Dotyczy: zagospodarowania byłego kamieniołomu „Pod św. Benedyktem" na cele 
wspinaczki skałkowej oraz parku rekreacyjno-sportowego rejon 
ul. Limanowskiego 

Malopolski Wo.' L.erwator Zabytków 
w Krakowie 
ul. Kano 'cza 24 
31-00 

Oddział Ochrony Zabytków Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK 
przesyła w załączeniu pismo Fundacji Wspierania Rozwoju Wspinaczki „Wspinka" z dnia 
15.11.2012 r. w ww. sprawie, celem zajęcia stanowiska w zakresie kompetencji 
Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Kamieniołom „Pod św. Benedyktem'', typowy kamieniołom stokowy, czynny był od 
średniowiecza do początku XX w. Usytuowany jest on na wschodnim stoku Wzgórza Lasoty, 
poniżej kościółka św. Benedykta oraz Fort 31 „św. Benedykt". Kościół oraz fort wpisane są 
do rejestru zabytków na podstawie indywidualnych decyzji (nr rejestru A-72 oraz A-808). 
Ponadto do ścian kamieniołomu przylega zabytkowy mur dawnego getta, ujęty w ewidencji 
zabytków. Zabytki te, jak i wszystkie objęte wnioskiem działki w rejonie kamieniołomu 
(dz. nr 432/1, 430/4, 569113, 43011 O oraz 430/1 obr. 13 Podgórze) położone są na obszarze 
układu urbanistycznego Podgórza, wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-608. 

Zdaniem OOZ planowane przez Fundację działania nie będą miały jednak żadnego, 

bezpośredniego, negatywnego wpływu na ww. obiekty. Zatem potencjalnie istnieje 
możliwość wykorzystania dawnego kamieniołomu na cele parku rekreacyjno-sportowego, 
jednak Miejski Konserwator Zabytków wnosi następujące uwagi: 

1. dopuszczalny zakres wykorzystania ścian kamieniołomu wm1en być zgodny 
z ustaleniami procedowanego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru "Stare Podgórze-Wzgórze Lasoty", tj. wytycznymi 
Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; 
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2. pomiędzy planowanymi trasami wspinaczkowymi, a fragmentem dawnego muru 
getta istnieją ścisłe relacje przestrzenne i widokowe, skutkujące koniecznością 
wprowadzenia ograniczeń w wykorzystaniu kamieniołomu. Zatem: 

OOZ nie wnosi sprzeciwu wobec zamiaru wykonania dróg wspinaczkowych 
na terenie działki nr 430/4 (ściana oznaczona na zał. jako „B") oraz nie wnosi 
uwag wobec zamiaru zlokalizowania ławek oraz przyrządów treningowych 
na terenie Gminy - dzierżawiona przez Fundację część działki nr 430/4 oraz 
ewentualnie pozyskana części działki nr 432/1 (obecnie we władaniu 
Gimnazjum nr 35); 
zdaniem OOZ na działce nr 569/13 brak jest możliwości trwałego 

zagospodarowania terenu u podnóża ściany w związku z planowaną 
działalnością. W opinii tutejszego Oddziału ewentualne drogi wspinaczkowe 
na ww. działce (ściana oznaczona na zał. jako „A") powinny mieć charakter 
wyłącznie „uzupełniający'', a ich minimalna odległość od bezpośrednio 
sąsiadującego muru getta powinna być znacząco większa niż wskazane we 
wniosku 5 m; 

3. zgodnie z porozumieniem pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą Miejską 
Kraków z dnia 11 maja 201 O roku, w sprawie powierzenia prowadzenia 
niektórych spraw z zakresu właściwości Małopolskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków, montaż punktów asekuracyjnych i wykonanie 
zabezpieczeń przed spadającymi kamieniami (urządzeń technicznych) wymaga 
uzyskania zgody MKZ. W tym celu należy przedłożyć ostatecznie przyjęty 

program funkcjonalny (o którym mowa w pkt. 1) wraz z pozytywnymi opiniami 
wydanymi przez Wydział Kształtowania Środowiska UMK (dot. usunięcie 
zwietrzeliny) ·oraz geologa (dot. wpływu działań rekreacyjno-sportowych na 
zachowane na ścianach łomu historyczne bruzdy na kliny do odspajania bloków); 

4. uzasadnionym jest wykonanie oznakowania (tablic informacyjnych) 
obejmującego historię miejsca, jak również aspekt geologiczny. Montaż tablic 
i oznakowania oraz wykonanie ewentualnego monitoringu wymaga uzyskania 
wyprzedzającej zgody MK.Z. 

Otrzymują: 

I x Adresat + zał. 
2 x a/a + zał. 
Do wiadomości: 

Jerzy Zbief(ień 

(!) Fundacja Rozwoju Wspinaczki „Wspinka", ul. Wincentego Pola 66a, 33-300 Nowy Sącz 


