
 

 

           

 

 
Raport z II etapu konsultacji społecznych dokumentu pn. Kierunki 

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

 
 

Podgórze: 
Dzielnica XI Podgórze Duchackie, Dzielnica XII Bieżanów – Prokocim, 

Dzielnica XIII Podgórze 
 

Kinoteatr Wrzos, ul. Zamoyskiego 50 
20 czerwca 2016, godz. 17.30 

 
Uczestnicy spotkania:  

 
Liczba uczestników spotkania: 26 osób, w tym przedstawiciele instytucji 
miejskich – 6 osób (ZZM – 2 osoby, Zespół Roboczy Kierunków WS UMK 
– 3 osoby, Miejskie Centrum Dialogu – 1 osoba) 

Szacowany wiek 
uczestników:  

 

Osoby młode (15-24 lata): 0 
Osoby dorosłe (24-65 lat): 24 
Osoby starsze (> 65 lat): 2 

Płeć uczestników: 
 

Mężczyźni: 14 osób 
Kobiety: 12 osób 

 

W pierwszej części spotkania koordynatorka projektu dokonała prezentacji roboczej wersji 

koncepcji systemu terenów zieleni Krakowa ze szczególnym uwzględnieniem problematyki Dzielnic XI, 

XII, XIII. Przedstawiono też sposób rozpatrzenia postulatów priorytetowych, ustalonych w czasie 

spotkań I etapu konsultacji społecznych w poszczególnych dzielnicach.  Przedstawiciele Zarządu Zieleni 



Miejskiej omówili 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) Uwzględnienie kanałów przewietrzania miasta w Kierunkach. 

 

2) Rewaloryzacja parku wokół Dworu Czeczów, połączenie z terenem KS Bieżanowianka  

i terenem szkoły w jeden zespół parkowy. Postulat uwzględniony w roboczej koncepcji, 

omówiono aktualne działania ZZM w tej sprawie.  

 

3) Zachowanie ogrodów działkowych d. zakładów Polmosu na Bieżanowie. Postulat 

uwzględniony w roboczej koncepcji, omówiono stan planistyczny tego terenu i plany 

inwestycyjne Polmosu (decyzja o Warunkach Zabudowy z dnia 02.06.2016). Do rozważenia, co 

można zrobić, żeby jeszcze uratować działki? 

 

4) Rewaloryzacja Parku Bednarskiego (podkreślono wyjątkowość tego parku w skali kraju,  

a nawet szerszej). Postuluje się rewaloryzację zgodnie z projektem sprzed 20 lat, oraz 

utrzymanie połączenia z terenami KS Korona jako sportowym dopełnieniem parku.  

Utworzenie ciągu pieszego wzdłuż stadionu Korony w rejonie dawnego bastionu Twierdzy 

Kraków. Sprzeciw dla zabudowy części terenów sportowych Korony. Uwzględnienie 

kamieniołomu przy ul. Redemptorystów jako terenu parkowego, przynajmniej na górnym 

tarasie; na dolnym tarasie likwidacja parkingu i utworzenie terenu sportowego. Adaptacja 

układu zieleni na terenie TV Kraków (odgrodzenie terenu).  

 

5) Postulat kompleksowego traktowania całości Krzemionek, opracowania całościowej koncepcji 

tego rejonu. Postulat uwzględnienia w opracowaniu szerokiej listy pozycji literaturowych dot. 

Krzemionek i wskazań w nich zawartych.  

 

6) Powrót do koncepcji z lat 50-tych w zakresie kształtowania systemu terenów zieleni Krakowa 

(koncepcje Ptaszyckiej, kliny Bogdanowskiego jako kanwa systemu).  

 

7) Wskazana jest korekta mpzp Stare Podgórze – Krzemionki w zakresie rezerwy terenowej pod 

poszerzenie Cmentarza Podgórskiego Nowego. Nie powinno się poszerzać cmentarza ze 

względu na skaliste podłoże. Teren przeznaczyć dla rekreacji.  

 

8) Włączenie terenów zbiorników wodnych MPWiK do przyszłego parku na Krzemionkach. 

Postulat niemożliwy do realizacji ze względu na przepisy ustawy Prawo Wodne (jest to teren 

zamknięty).  

 

9) Poprawa stanu darni na Kopcu Krakusa.  

 

10) Utworzenie Parku na Zabłociu, przedłużenie Bulwaru Podolskiego do Portu Płaszów. Przed 

rozbudową bulwaru, wykonanie prostego połączenia ścieżki rowerowej na Bulwarze 

Podolskim przez parking przy ul. Zabłocie.  Obecnie brak ciągłości, przejazd przez parking 

utrudniony. Teren jest gminny.  

 



11) Umieszczenie planowanej mariny jachtowej w Porcie Płaszów.  

 

12) Remont wałów, utworzenie ścieżki rowerowej od Bulwaru Podolskiego dalej na wschód.  

 

13) Wprowadzenie zadrzewień alejowych na ulice Przemysłową, Romanowicza, Lipową, 

uwzględnienie pasa dawnego torowiska przy Przemysłowej jako skweru/zieleńca.  Deptak na 

ul. Lipowej, ciąg pieszy w zieleni na Dekerta.  

 

14) Wykup terenów kolejowych pod obecnie budowanymi wiaduktami i zagospodarowanie na 

zieleń.  

 

15) Zachowanie niezabudowanych korytarzy ekologicznych po zewnętrznej stronie wałów. 

Postulat rezygnacji z zabudowy wielorodzinnej w obowiązującym mpzp w rejonie ul. 

Koszykarskiej, zachowanie łąk, utworzenie ścieżki edukacyjnej na tym terenie.  

 

16) Postulat ograniczenia uciążliwości sieci drogowej w mieście, szczególnie zmniejszenie 

znaczenia II obwodnicy. Ukrycie ul. Powstańców Śląskich w tunelu i połączenie Krzemionek 

zielenią ze Starym Podgórzem.  Program minimum: zastąpienie istniejącej kładki pieszo-

rowerowej połączeniem typu ekodukt. Przedstawiciele miasta zwrócili uwagę na ogromne 

koszty takiego rozwiązania, w kontekście posiadanego budżetu i planowanych wydatków na 

pozyskanie terenów zieleni i inwestycje.  

 

17) 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. 


