
 

 

           

 

 
Raport z II etapu konsultacji społecznych dokumentu pn. Kierunki 

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

 
 

Nowa Huta: 
Dzielnica XIV Czyżyny, Dzielnica XV Mistrzejowice, Dzielnica XVI Bieńczyce, 

Dzielnica XVII Wzgórza Krzesławice, Dzielnica XVIII Nowa Huta 
 

ARTzona, filia Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida, os. Górali 4 
17 czerwca 2016, godz. 17.30 

 
Uczestnicy spotkania:  

 
Liczba uczestników spotkania: 23 osoby, w tym przedstawiciele 
instytucji miejskich – 4 osoby (ZZM – 1 osoba, Zespół Roboczy 
Kierunków WS UMK – 2 osoby, Miejskie Centrum Dialogu – 1 osoba) 

Szacowany wiek 
uczestników:  

 

Osoby młode (15-24 lata): 1 
Osoby dorosłe (24-65 lat): 21 
Osoby starsze (> 65 lat): 0 

Płeć uczestników: 
 

Mężczyźni: 12 osób 
Kobiety: 11 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 Dzielnicach.  Przedstawicielka Zarządu 



Zieleni Miejskiej omówiła aktualne działania podejmowane przez Zarząd, 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) Poprawa sposobu informowania o opracowaniu i organizowanych konsultacjach, szersze 

propagowanie informacji w mediach. Media elektroniczne nie docierają do wszystkich 

mieszkańców. Potrzebne są plakaty umieszczane na klatkach schodowych budynków.  

 

2) Wydłużenie czasu składania pisemnych postulatów w II etapie konsultacji społecznych 

„Kierunków”. Termin miesięczny (do 15 lipca b.r.) uznaje się za zbyt krótki.  

 

3) Określenie w dokumencie parametrów nasadzeń zastępczych i generalnie materiału do 

nasadzeń w mieście, oraz kontrolowanie przestrzegania tych standardów. Postulat sadzenia 

drzew starszych, np. 20-letnich. 

 

4) Rozwiązanie problemu nadmiernego zacienienia mieszkań przez rozrośnięte drzewa w ramach 

pielęgnacji terenów zieleni. Podnoszono, że zgodnie z oryginalnym projektem urbanistycznym 

Nowej Huty, drzewa miały być formowane, ewentualnie wymieniane. Z powodu braku tych 

działań nadmiernie się rozrosły i zabierają dostęp do światła dziennego, a w mieszkaniach 

panuje wilgoć. Postuluje się prześwietlanie koron drzew na osiedlach w celu zmniejszenia 

zacienienia. Postuluje się też usuwanie samosiewów, które nie były planowane, ewentualnie 

drzew rosnących zbyt blisko budynków. Ze względu na aktualnie obowiązujące przepisy, na 

obszarze Nowej Huty wpisanym do rejestru zabytków, zgodę na dany zakres prac 

pielęgnacyjnych musi wyrazić Konserwator Zabytków.  

 

5) Jasne określenie kryteriów wycinki drzew. Podnoszono, ze nie pozwala się usuwać drzew 

nadmiernie zacieniających mieszkania, a zezwala się na wycinkę deweloperom.  

 

6) Zwiększenie środków budżetowych na coroczne utrzymanie i pielęgnację zieleni. Wzrost ilości 

środków na utrzymanie terenów zieleni w budżecie jest konieczny nie tylko ze względu na 

rosnącą ilość terenów przejmowanych w utrzymanie, ale też ze względu na konieczny wzrost 

standardów jakościowych. Konieczne są nie tylko działania podstawowe i wynikające z 

zagrożenia życia. Chodzi nie tylko o ilość, ale głównie o jakość terenów zieleni. 

 

7) Zróżnicowanie rozdziału środków budżetowych na utrzymanie i inwestycje zależnie od potrzeb 

dzielnic: tam, gdzie istnieją tereny zieleni, przeznaczać pieniądze głównie na utrzymanie, a tam, 

gdzie ich brak – na pozyskanie terenów i inwestycje. 

 

8) Przyjęcie i egzekwowanie jednolitych standardów utrzymania terenów zieleni dla wszystkich 

dzielnic Krakowa (mieszkańcy podnoszą, że w ich odczuciu zieleń w Nowej Hucie jest 

utrzymywana gorzej niż w innych dzielnicach, a szczególnie w centrum Krakowa).  

 

9) Zniszczono Kopiec Wandy kosząc zbyt ciężkim sprzętem (niedostateczny nadzór inspektorski). 

Naprawa kopca i poprawa utrzymania, aby był w takim samym standardzie, jak inne 

krakowskie kopce. Częstsze sprzątanie – teren zaśmiecony. Poprawa standardu 

zagospodarowania terenu wokół kopca.  



 

10) Fort Mistrzejowice zdewastowany przy koszeniu.  

 

11) Niektórzy mieszkańcy nie są zadowoleni ze sposobu realizacji projektu obsadzania pnączami 

altan śmietnikowych („Zaplątane wino”) z Budżetu Obywatelskiego. Konieczność 

każdorazowego wskazania jednostki odpowiedzialnej za późniejsze utrzymanie elementów 

realizowanych z BO. 

 

12) Zwiększenie ilości nasadzeń, w tym drzew na Placu Centralnym i w Al. Jana Pawła II. 

Odtworzenie Alei Andersa wyciętej w wyniku błędnej decyzji ZIKIT-u.  

 

13) Doposażenie Parku Lotników w małą architekturę, rewaloryzacja parku. Utworzenie parku 

miejskiego w płn cz. Parku Lotników, na terenie dawnego fortu (przy osiedlu zamkniętym 

Eldorado). Mieszkańcy tego osiedla protestują przeciwko ewentualnemu skateparkowi/torom 

rowerowym w tym rejonie, chcą korzystać z parku.  

 

14) Postulat odgrodzenia osiedli grodzonych i zakazu grodzenia pasa startowego w Czyżynach. 

Udzielono informacji o trwających konsultacjach społecznych w sprawie uchwały 

krajobrazowej.  

 

15) Utworzenie Parku na Czyżynach na terenie gminnym w miejscu obecnej szkoły jazdy – Budżet 

Obywatelski 2016, projekt nr 65.  

 

16) Ograniczenie/rezygnacja z budowy ekranów dźwiękochłonnych wzdłuż ulic w gęstej 

zabudowie miejskiej, np. na ul. Kocmyrzowskiej (ekrany powodują negatywną zmianę 

krajobrazu i charakteru ulic z miejskich na „autostradowe”, zasłaniają widok z okien).  W celu 

zabezpieczenia przed hałasem, postuluje się wymianę okien i sadzenie zieleni izolacyjnej, a nie 

ekrany. Jednak szerokie pasy zieleni nie zawsze możliwe w centrum miasta. Konieczność 

współpracy i koordynacji pomiędzy ZZM i ZIKIT w tym zakresie. Opiniowanie rozmieszenia, 

wysokości, formy i kolorystyki ekranów przez Miejskiego Architekta Krajobrazu. Obsadzanie 

ekranów pnączami. Zmniejszanie ilości pasów na niektórych ulicach (np. Wieczysta), 

poszerzanie chodników, zwrócenie uwagi na fakt, że ekrany ograniczają widoczność na 

drogach np. na zakrętach -> są wypadki.  

 

17) Remont chodnika na ul. Kocmyrzowskiej. Podniesienie jakości projektowania ulic i poprawa 

koordynacji inwestycji (jeżeli jest budowana ścieżka rowerowa, to należy także wyremontować 

sąsiedni chodnik. Jeśli chodnik pozostaje niewyremontowany, mieszkańcy chodzą po nowej  

ścieżce rowerowej. Ścieżki rowerowe sytuować od strony jezdni. Kosze i ławki projektować po 

stronie chodnika, a nie ścieżki rowerowej. Stawianie ławek i koszy wzdłuż ścieżki powoduje 

kolizje użytkowników).  

 

18) Remont Bulwarów Wiślanych, wymiana koszy i ławek. Kosze i ławki na niektórych odcinkach 

są po stronie ścieżki rowerowej -> zmiana lokalizacji ścieżki.  

 

19) Poprawa komunikacji z Przylaskiem Rusieckim. W okresie wakacyjnym wprowadzenie linii 

autobusowej z Huty do zbiorników. Teren Przylasku jest utrzymywany w niedostatecznym 

standardzie, zaśmiecony, niedostatecznie wyposażony w urządzenia rekreacyjne i małą 

architekturę. Zieleń zaniedbana.  



 

20) Należy powiązać Kopiec Wandy ciągami pieszo-rowerowymi z Doliną Dłubni – trasa S7 stworzy 

nową barierę. Wprowadzić kładki w zależności od przebiegu trasy.  

 

21) Utworzenie publicznego parku w rejonie Łuczanowic i Wadowa. Brak placów zabaw, terenów 

sportowych i rekreacyjnych w tej okolicy. W Łuczanowicach park podworski jest w trakcie 

reprywatyzacji. W Wadowie kilkanaście lat temu zamknięto przedszkole, a obecnie park 

podworski został przejęty przez ZZM. Konieczna rewaloryzacja i poprawa standardu 

utrzymania parku. Koszenie w parku jest rzadsze niż w innych częściach Krakowa, nie 

pozbierano skoszonej trawy, teren jest zaśmiecony.  

 

22) Wskazano na krótki okres działania ZZM; mimo to mieszkańcy oczekują szybkich efektów – w 

pierwszej kolejności poprawy stanu utrzymania istniejących terenów zieleni.   

 

23) Wskazane jest stworzenie formuły współpracy pomiędzy miastem a właścicielami działek na 

rzecz poprawy stanu utrzymania terenów prywatnych, które nie są ogrodzone, nie są 

zagospodarowane, ale dostępne publicznie i mieszkańcy z nich nieformalnie korzystają. Do 

rozważenia, czy jest możliwość utrzymania terenów przez miasto w zamian za ich ogólną 

dostępność?  

 

24) W „Kierunkach” należy ująć standardy ilościowe zieleni na mieszkańca i standardy dostępności 

terenów zieleni jako wytyczne do planowania przestrzennego, a także standardy utrzymania.  

Powinien być też stworzony katalog dotychczasowych błędów w utrzymaniu; nie należy 

powielać dotychczasowych błędów, lecz je poprawiać.  

 

25) Miejska Architekt Krajobrazu omówiła aktualną inicjatywę ZZM w zakresie rozwoju współpracy 

z mieszkańcami odnośnie zieleni. W wyniku licznie zgłaszanych postulatów zostanie utworzony 

„Inkubator Zielonych Inicjatyw”, gdzie mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje propozycje 

zagospodarowania poszczególnych terenów zielenią i uzyskać w tym zakresie pomoc 

merytoryczną i organizacyjną.  

 

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. 


