
 

 

           

 

 
Raport z II etapu konsultacji społecznych dokumentu pn. Kierunki 

rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie 
na lata 2017-2030 

 
 

Krowodrza: 
Dzielnica IV Prądnik Biały, Dzielnica V Krowodrza,   
Dzielnica VI Bronowice, Dzielnica VII Zwierzyniec 

 
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 1, Al. Kijowska 3 

27 czerwca 2016, godz. 17.30 

 
Uczestnicy spotkania:  

 
Liczba uczestników spotkania: 17 osób, w tym przedstawiciele instytucji 
miejskich – 5 osób (ZZM – 1 osoba, Zespół Roboczy Kierunków WS UMK 
– 3 osoby, Miejskie Centrum Dialogu – 1 osoba) 

Szacowany wiek 
uczestników:  

 

Osoby młode (15-24 lata): 1 
Osoby dorosłe (24-65 lat): 15 
Osoby starsze (> 65 lat): 1 

Płeć uczestników: 
 

Mężczyźni: 9 osób 
Kobiety: 8 osób 

 

W pierwszej części spotkania koordynatorka projektu dokonała prezentacji roboczej wersji 

koncepcji systemu terenów zieleni Krakowa ze szczególnym uwzględnieniem problematyki 

poszczególnych Dzielnic. Przedstawiono też sposób rozpatrzenia postulatów priorytetowych, 

ustalonych w czasie spotkań I etapu konsultacji społecznych w poszczególnych dzielnicach. Omówiono 



też aktualne działania podejmowane przez Zarząd Zieleni Miejskiej w zakresie dotyczącym zgłoszonych 

postulatów.  

W drugiej części spotkania uczestnicy dyskutowali o potrzebach Dzielnic, przedstawionej 

koncepcji rozwoju terenów zieleni oraz sposobie rozpatrzenia dotychczas zgłoszonych postulatów. 

Zgłoszono następujące postulaty do Kierunków: 

1) W Kierunkach należy uwzględnić istniejący teren zieleni pomiędzy ul. Łokietka a ul. Składową i 

Oboźną jako park. Wyjaśniono, że teren jest uwzględniony.  

 

2) Jednostka wojskowa przy ul. Głowackiego: należy przewidzieć możliwość wykupu terenów 

przez miasto i utworzenie parku w przypadku, gdyby jednostka wojskowa zrezygnowała z 

funkcjonowania na tym terenie. Na terenie jednostki planowana jest wycinka 42 drzew w celu 

remontu muru, nie powinno się wycinać drzew w takim celu.  

 

3) Teren przy ul. Przybyszewskiego znajdujący się w korytarzu przewietrzania miasta jest 

zagrożony wysoką zabudową deweloperską.  

 

4) Z powodu silnej presji inwestycyjnej zagrażającej m.in. zachowaniu korytarza nawietrzającego, 

konieczne jest pilne opracowanie mpzp dla rejonu Tonie – Łąki i wykup terenów łąkowych 

przez miasto. Właściciele postulują wykup działek po cenach rynkowych. W rejonie Toni jest 

obecnie decyzja o WZ na osiedle 38 domów.  

 

5) Postulat zniesienia decyzji o WZ. Miasto Kraków powinno wnioskować do władz krajowych o 

zmianę przepisów ustawowych.  

 

6) Konieczne jest opracowanie listy hierarchicznej i harmonogramu wykupu terenów do 

pozyskania przez miasto i zarezerwowanie odpowiednich środków w budżecie.   

 

7) Tereny obrzeżne miasta powinny pozostać niezabudowane, ponieważ muszą one równoważyć 

ubytek powierzchni biologicznie czynnej w centrum spowodowany gęstą zabudową.  

 

8) Podnoszono, że środki na inwestycje są wydawane na zbyt drogie zdaniem radnych elementy 

(np. ławki do Parku Krakowskiego). Ławki do parków powinny być zdaniem radnych przede 

wszystkim trwałe, odporne na zniszczenie, krajowej produkcji.  

 

9) Utrzymanie istniejących drzew na działkach inwestycyjnych. Dostosowanie zabudowy do 

istniejącego, cennego drzewostanu. Jako przykład braku działań w tym zakresie podano 

kwestię wycinki drzew na terenie pod hotel przy Al. 3 Maja. Należy chronić przede wszystkim 

istniejącą zieleń, a rozwój planować tak, aby nie odbywał się kosztem zieleni. Nie zwalniać 

deweloperów z opłat za wycinkę, wycinka nie powinna im się opłacać.  

 

10) Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż Rudawy powinien zostać połączony z ul. Majora Łupaszki.  

 

11) Dodać ciąg wzdłuż ul. Godlewskiego.  

 

12) Połączyć Park Tetmajera z fortem i stawami w Mydlnikach, a dalej z Rudawą. 

 

13) Włączyć w system ścieżek baterię amunicyjną na terenie Bronowic oraz źródełko wody pitnej. 



 

14) Rada Dzielnicy Bronowice opracowała projekt trasy turystyczno-kulturowej „Bronowice Małe 

– Mydlniki” i przekaże ten projekt Zespołowi Roboczemu Kierunków z postulatem 

uwzględnienia go w dokumencie.  

 

15) Wyprowadzić ciągi pieszo-rowerowe za miasto, np. do Zabierzowa.  

 

16) Wprowadzić jak najwięcej połączeń pieszych i pieszo-rowerowych Bronowic ze Zwierzyńcem. 

 

17) Wzgórze św. Bronisławy zarasta, trzeba usunąć drzewa wyrosłe z samosiewu, aby odzyskać 

punkty i ciągi widokowe ukazujące panoramę Krakowa. Trzeba też udrożnić aleję prowadzącą 

na zachód do Kopca Kościuszki (istotny szlak spacerowy), zapewnić jej powiązanie z ulicą 

Starowolską/Jodłową i dalej np. w kierunku Przegorzał. Uwaga: wycinka drzew jest 

ograniczona na terenach Parku Krajobrazowego.  

 

18) Wesoła Polana, podobny problem jak wyżej – następuje zarastanie łąki lasem. Konieczne 

odsłonięcie punktu widokowego w ramach możliwości wycinki (np. usunięcie podrostu do 10 

lat, koszenie łąki, aby ograniczyć zarastanie). Wykup działek prywatnych przez miasto. 

 

19) Chronić drzewa na terenie po motelu Krak. Jest tam ok. 500 sztuk drzew do zachowania, należy 

natomiast usunąć dzikie samosiewy (p. Waszkiewicz wykonał inwentaryzację drzewostanu). 

Rada Dzielnicy Bronowice wytypowała na tym terenie 3 działki pod utworzenie Parku 

Radzikowskiego i przekaże Zespołowi Roboczemu uchwałę na ten temat.  

 

20) Zgłoszono postulat zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego m. Krakowa i w oparciu o ustalenia Kierunków.  

 

Na tym spotkanie zakończono.  

 

Prowadzenie spotkania oraz opracowanie raportu z II etapu konsultacji społecznych dokumentu pn. „Kierunki 

rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2017 – 2030” – Zespół Roboczy „Kierunków” w 

Wydziale Kształtowania Środowiska UMK. 


