Nowy Sącz, 24 listopada 2020 r.

Pan Łukasz KMITA
Wojewoda Małopolski

Szanowny Panie Wojewodo,

uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na nieodpłatne przekazanie Miastu Nowy Sącz działek,
lub części działek, przy ul 29 Listopada, znajdujący się w obrębie 096 i oznaczonych numerami 1/21, 1/31
i 1/32, z przeznaczeniem na niewielki ogólnodostępny park miejski. Działki te, znajdujące się w pobliżu
szkoły podstawowej i dużego osiedla mieszkaniowego są obecnie niewykorzystane i mocno zaniedbane,
a po zagospodarowaniu mogłyby służyć mieszkańcom miasta i tętnić życiem.
W Nowym Sączu poza Parkiem Strzeleckim, który jest obecnie rewitalizowany i Plantami Miejskimi,
nie ma żadnego innego parku, z którego mogliby korzystać mieszkańcy miasta. Wynika to przede wszystkim
z położenia Nowego Sącza w niewielkiej kotlinie, bardzo mocno zurbanizowanej, co przekłada się na
niewielką ilość wolnych przestrzeni stanowiących mienie gminy, które można byłoby wykorzystać na cele
rekreacyjne, w tym parkowe. Wiele terenów wolnych od wszelkiej zabudowy przestrzennej należy do
Skarbu Państwa, którego reprezentantem jest Wojewoda Małopolski. W Nowym Sączu, wśród gruntów
pozostających w Pana dyspozycji są również działki w obrębie 096 oznaczone numerami 1/1, 1/31 oraz
1/32 zlokalizowane przy ul. 29 Listopada. Działki te znajdują się pomiędzy publiczną szkołą podstawową,
a dużym wielorodzinnym osiedlem mieszkaniowym, administrowanym przez Sądeckie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego. Jest to obszar znakomicie odpowiadający warunkom, jakie muszą spełniać
tereny parkowe o charakterze rekreacyjnym, a inwestorem urządzającym park miejski powinno, a nawet
musi być miasto Nowy Sącz. Warunkiem realizacji tego przedsięwzięcia jest posiadanie odpowiedniego
terenu, którym miasto niestety nie dysponuje.
Zdajemy sobie sprawę z tego, że głównym adresatem naszego wystąpienie o urządzenie parku
miejskiego powinien być prezydent miasta Nowego Sącza, ale wystąpienie takie byłoby bezprzedmiotowe,
bez wcześniejszego wyrażenia przez Pana Wojewodę chociażby wstępnej zgody na przekazanie miastu
Nowy Sącz działek, lub ich części, o których mowa w niniejszym piśmie.
Nasza Fundacja „Nowe Kierunki’’ wyraża gotowość współuczestnictwa w urządzeniu i utrzymywaniu
parku, jeśli dzięki przychyleniu się Pana Wojewody do naszej prośby, będzie możliwa jego realizacja na
wymienionych wyżej działkach.
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Bylibyśmy zaszczyceni i bardzo wdzięczni za możliwość osobistego przedstawienia Panu, Panie
Wojewodo, planów i zamierzeń Fundacji „Nowe Kierunki’’ w terminie wyznaczonym przez Pana Wojewodę.
Liczymy także na wsparcie Parlamentarzystów z Sądecczyzny i Podhala.

Z wyrazami szacunku,
Zarząd Fundacji Nowe Kierunki
Joanna Nogal-Gromala
Krystian Kowalik

Otrzymują:
1. Pan Łukasz Kmita - Wojewoda Małopolski.
2. Pan Ludomir Handzel - Prezydent Miasta Nowego Sącza.
3. Pani Iwona Mularczyk - Przewodnicząca Rady Miasta Nowego Sącza.
4. Pani Barbara Bartuś – Poseł na Sejm RP.
5. Pan Jan Duda – Poseł na Sejm RP.
6. Pan Andrzej Gut – Mostowy – Poseł na Sejm RP.
7. Pan Wiesław Janczyk – Poseł na Sejm RP.
8. Pani Jagna Marczułajtis-Walczak – Poseł na Sejm RP.
9. Pan Arkadiusz Mularczyk – Poseł na Sejm RP.
10. Pani Urszula Nowogórska – Poseł na Sejm RP.
11. Pani Anna Paluch – Poseł na Sejm RP.
12. Pan Edward Siarka – Poseł Na Sejm RP.
13. Pan Patryk Wicher – Poseł na Sejm RP.
14. Pan Wiktor Durlak – Senator RP.
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