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Kraków, dn. 11.09.2020r. 

 

OŚWIADCZENIE 

 

W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami kierowanymi do Wojewódzkiego Urzędu 

Ochrony Zabytków w Krakowie, dotyczącymi wszczęcia postępowania o wpis do rejestru zabytków 

zachodniej części pola wzlotów dawnego lotniska Rakowice -Czyżyny wyjaśniamy, co następuje: 

- Przewidziany do zabudowy teren nie jest objęty ochroną planistyczną (brak mpzp), ani 

konserwatorską. Pomimo licznych wniosków osób i instytucji o objęcie go ochroną  oraz o utworzenie 

parku kulturowego, który obejmowałby także część przedmiotowego obszaru kierowanych do 

Prezydenta miasta Krakowa (ostatnio pisemnie w roku 2019 przez radnego Dominika Jaśkowca) do 

podjęcia stosownej uchwały nie doszło. Na zapytanie radnego Łukasza Gibały dotyczące planów 

ochronnych, Prezydent Jacek Majchrowski udzielił odpowiedzi z której wynika, że termin rozpoczęcia 

ewentualnych prac planistycznych należy uznać za bardzo odległy, co jest związane z obciążeniem 

urzędu pracami planistycznymi, w tym także rozpoczętymi pracami nad parkami kulturowymi w 

innych częściach miasta. Tu należy wspomnieć, że dzięki wieloletnim staraniom Muzeum Lotnictwa 

Polskiego wspieranego wiedzą fachową specjalistów (m.in. profesorów M. Łuczyńskiej-Bruzdowej, Z. 

Myczkowskiego, J. Środulskiej-Wielgus, dr. K. Wielgusa oraz wielu osób i organizacji), jak również 

dzięki konsekwentnym staraniom Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dr. Jana 

Janczykowskiego opracowano projekt Lotniczego Parku Kulturowego, który został złożony w dniu 25 

kwietnia 2019 roku do Prezydenta Miasta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego.  

- W sytuacji grożącej spontaniczną zabudową tego obszaru Małopolski Wojewódzki Konserwator 

Zabytków podjął z urzędu działania zmierzające do ochrony zachodniej części dawnego pola wzlotów. 

Działania Urzędu spotkały się z poparciem mieszkańców, stowarzyszeń zajmujących się ochroną 

zabytków techniki, miłośników lotnictwa. O zintensyfikowanie działań w tym zakresie wnosiło liczne 

grono osób, stowarzyszeń, organizacji, a w roku ubiegłym poseł Grzegorz Lipiec, który skierował w tej 

sprawie pismo do Generalnego Konserwatora Zabytków.  

-  Relikty dawnego lotniska Rakowice - Czyżyny w Krakowie, najstarszego lotniska II RP i jednego z 

pierwszych stałych lotnisk w Europie jako niezwykle cenny, wyjątkowy w skali ogólnopolskiej obszar, 
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zasługują na szczególną ochronę i powinny podlegać kompleksowemu zagospodarowaniu z 

uwzględnieniem walorów krajobrazowych, przyrodniczych oraz tradycji. Chaotyczna i przypadkowa 

zabudowa, nie powinna być na tym terenie dopuszczona, jednak brak planów ochronnych 

spowodował zabudowę o wielkiej intensywności od strony wschodniej części pola wzlotów.  

- na obszarze objętym postępowaniem wpisowym znajduje się działka przeznaczona do zabudowy w 

ramach inwestycji o charakterze edukacyjnym -  Małopolskie Centrum Nauki COGITEON. Projekt 

obiektu zyskał już akceptację Miejskiego Konserwatora Zabytków. Z uwagi na ten fakt, oraz wydane 

pozwolenia związane z infrastrukturą techniczną (ULICP), w ramach postępowania wpisowego 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków zorganizuje w najbliższych dniach spotkanie stron biorących 

udział w postępowaniu.  

Na zakończenie należ zaznaczyć, że Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków 

konsekwentnie od lat 1980. Postuluje ochronę tego obszaru i podejmuje decyzje wpisowe. Obecnie 

w rejestrze zabytków znajdują się:  

• hangar na terenie Muzeum Lotnictwa, nr rejestru A-817, decyzja z  1989r.,  

• hangar przy ul. Stella Sawickiego, nr rejestru  A-1065, decyzja z 1997r,  

• zespół koszar ułańskich i lotniczych wraz z ogrodem lotników i polem wzlotów przy ul. 

Akacjowej, nr rejestru A-167/M, decyzja z 2008r.  

• zachodnia część pasa startowego, nr rejestru A-1267/M, decyzja z 2011r. 

• teren lotniska od strony Al. Jana Pawła II, nr rejestru A-1106, decyzja z 2017r.,  
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