
 

 

           

 

 
Raport z II etapu konsultacji społecznych dokumentu pn. Kierunki 

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

 
 

Podgórze: 
Dzielnica VIII Dębniki, Dzielnica IX Łagiewniki – Borek Fałęcki,  

Dzielnica X - Swoszowice 
 

Kinoteatr Wrzos, ul. Zamoyskiego 50 
23 czerwca 2016, godz. 18.30 

 
Uczestnicy spotkania:  

 
Liczba uczestników spotkania: 15 osób, w tym przedstawiciele instytucji 
miejskich – 4 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): 15 
Osoby starsze (> 65 lat): 0 

Płeć uczestników: 
 

Mężczyźni: 9 osób 
Kobiety: 6 osób 

 

W pierwszej części spotkania koordynatorka projektu dokonała prezentacji roboczej wersji 

koncepcji systemu terenów zieleni Krakowa ze szczególnym uwzględnieniem problematyki Dzielnic 

VIII, IX, X. 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 pozwolenia na budowę wydawane w latach wcześniejszych 

niż rok 2014. Obecnie w rejonie Klinów są budowane budynki, na które udzielono pozwoleń 

we wcześniejszych latach – które zmniejszają dostępną powierzchnię zieleni. 

 

2) Roślinność istniejąca na łąkach trzęślicowych w rejonie Klinów cechuje się dużą 

różnorodnością; występują tam liczne gatunki chronione (wymieniono mieczyk dachówkowaty 

oraz mieczyk błotny objęty ochroną ścisłą). RDOŚ wydał zezwolenie na przeniesienie cennych 

roślin, ale nie zostało to wykonane przez inwestora. Roślinność ta jest niszczona w związku  

z trwającymi budowami. Trwa postępowanie wyjaśniające w RDOŚ odnośnie tej kwestii. 

  

3) Tereny łąk w Klinach postuluje się objąć prawnymi formami ochrony przyrody i wyłączyć  

z zabudowy ze względu na fakt, że są to tereny o najwyższej wartości przyrodniczej wg 

Waloryzacji Przyrodniczej (powołano się na Mapę Roślinności Rzeczywistej i publikacje prof. 

Dubiela), oraz ze względu na kanał przewietrzania miasta. Nie należy dopuszczać do dalszego 

obniżania poziomu wód gruntowych na łąkach przez zabudowę, oraz niszczenia stanowisk 

roślin i zwierząt, w tym motyli. W planowaniu terenów zieleni należy uwzględniać stanowiska 

roślin chronionych.  

 

4) Park Maćka i Doroty połączyć ciągami pieszo-rowerowymi z fortami.  

 

5) Teren Szpitala w Kobierzynie ma duży potencjał rekreacyjny, jeżeli chodzi o jazdę na rowerach 

i nartach biegowych. Powinna być też możliwość objazdu terenu Szpitala od południa do Tyńca 

i połączenie Klinów z rejonem Czerwonych Maków, gdzie jest ścieżka rowerowa.  

 

6) Fragmentu terenu leśnego przy ul. Żywieckiej i Jagodowej (Polana Żywiecka) nie objęto 

granicami mpzp, obecnie inwestor planuje tam budowę i wycinkę 141 drzew. Tereny zieleni 

należy obejmować planami w całości.  

 

7) Las Borkowski częściowo przekształcono na park leśny zgodnie z Budżetem Obywatelskim 

2015. Obecnie w BO 2016 proponuje się połączenie ul. Obozowej i Żywieckiej duktem szer.  

3,5 m wysypanym tłuczniem. Mieszkańcy sądzą, że ten teren powinien pozostać lasem, ścieżki  

i pozostałe elementy zagospodarowania powinny być dostosowane do charakteru leśnego.  

3,5 m to zbyt duża szerokość duktu, a także tłuczeń jest nieodpowiednim materiałem. 

Postuluje się, żeby Budżet Obywatelski był podporządkowany zasadom ustalonym  

w Kierunkach.  

 

8) Południowa część Białych Mórz (na południe od ul. Podmokłej) powinna być terenem  

o półnaturalnym charakterze roślinności, dostępnym publicznie, urządzonym dla rekreacji.  

Nie należy go grodzić ani przeznaczać na inwestycje niedostępne dla mieszkańców, jak 

planowane pole golfowe w części płn. Teren Białych Mórz powinien mieć powiązania pieszo-

rowerowe i zielonymi alejami z innymi terenami zieleni, a także osiedlami - np. Kurdwanowem.  



9) Trzeba zweryfikować możliwość przeprowadzenia ciągu pieszo-rowerowego przez płn. część 

Białych Mórz (pole golfowe będzie ogrodzone).  

 

10) Otoczenie zabytkowego kościółka pw. św. Bartłomieja na Os. Podwawelskim należy włączyć 

do terenów zieleni miejskiej i objąć utrzymaniem ZZM. Teren przykościelny należy do Skarbu 

Państwa. Żywopłoty od lat nie były cięte, trawa nie jest koszona. Wokół znajduje się cenny 

starodrzew, który należy zachować. Nie dopuszczać wykonania drogi budowalnej do 

planowanych w pobliżu budów. Teren otwarty aż do Wilgi przeznaczyć na park publicznie 

dostępny (uwaga: zróżnicowana struktura własności).  

 

11) Park rzeczny Wilgi powinien być terenem o półnaturalnym charakterze roślinności. 

Przedstawiony na innych spotkaniach projekt studenta PK od ulicy Brożka na południe nie 

spełnia tych oczekiwań, jest tam zbyt dużo elementów urządzonych, a nawet fontanna, zaś 

półnaturalna roślinność stanowi niewielką enklawę. Nie gwarantuje to zachowania siedlisk 

zwierząt ani obecnych walorów przyrodniczych i krajobrazowych tego terenu. Parki rzeczne 

ogólnie powinny mieć półnaturalny („półdziki”), ekologiczny charakter, urządzony  

w mniejszym stopniu niż typowy park miejski.  

 

12) Pas zadrzewień wzdłuż Potoku Rzecznego pomiędzy ul. Zawiłą i ul. Krygowskiego, oddzielający 

osiedle od betoniarni – do zachowania. Sprzeciw dla planowanej w tym miejscu budowy drogi 

i skanalizowania Potoku oraz wycinki drzew. Jest to niezbędny dla mieszkańców pas zieleni 

izolacyjnej od strefy przemysłowej.  

 

13) Postulat korekty przebiegu ciągu pieszo-rowerowego w rejonie Parku Maćka i Doroty, Orlika, 

wokół Fortu i do istniejącej ścieżki. Postulat naniesiono na mapę w czasie spotkania. 

 

 

14) Omówiono sens zakładania szkółek miejskich, i kwestię nasadzeń kompensacyjnych oraz 

możliwości rozmieszczania nasadzeń zastępczych.  

 

15) Postuluje się, aby stale monitorować rozwój zabudowy, i wyznaczać tereny zastępcze, jeżeli 

któregoś z terenów zieleni wyznaczonych w Kierunkach nie uda się zrealizować z powodu 

wkraczającej zabudowy (Kierunki nie ograniczają deweloperów). 

 

16) Stworzenie ciągu pieszo-rowerowego łączącego południową część Białych Mórz z Borkiem 

Fałęckim. 

 

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. 


