
 

            

 
Raport z II etapu konsultacji społecznych dokumentu pn. Kierunki 

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

 
 

Śródmieście: 
Dzielnica I – Stare Miasto, Dzielnica II – Grzegórzki, Dzielnica III – Prądnik 

Czerwony 
 

Miejskie Centrum Dialogu, ul. Bracka 10, 14 czerwca 2016, godz. 17.30 

 
Uczestnicy spotkania:  

 
Liczba uczestników spotkania: 22 osoby, w tym przedstawiciele 
instytucji miejskich – 7 osób (ZZM – 2 osoby, Zespół Roboczy Kierunków 
WS UMK – 3 osoby, Miejskie Centrum Dialogu – 2 osoby) 

Szacowany wiek 
uczestników:  

 

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

Płeć uczestników: 
 

Mężczyźni: 10 osób 
Kobiety: 11 osób 

 

W pierwszej części spotkania koordynatorka projektu dokonała prezentacji roboczej wersji 

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

II i III. Przedstawiono też sposób rozpatrzenia postulatów priorytetowych, ustalonych w czasie spotkań 

I etapu konsultacji społecznych w poszczególnych Dzielnicach. Ponadto, przedstawiciele Zarządu 

Zieleni Miejskiej omówili aktualne działania podejmowane przez Zarząd, w zakresie dotyczącym 

zgłoszonych postulatów.  



W drugiej części spotkania uczestnicy dyskutowali o potrzebach Dzielnic I, II i III, 

przedstawionej koncepcji rozwoju terenów zieleni oraz sposobie rozpatrzenia dotychczas zgłoszonych 

postulatów. Zgłoszono następujące postulaty do Kierunków: 

1) Otwarcie Ogrodu Botanicznego dla mieszkańców Dzielnicy II/otwarcie dodatkowego wejścia 

od ul. Powstania Warszawskiego wciąż pozostaje jednym z najważniejszych postulatów. 

Aktualnie instytucje miejskie rozpoczęły rozmowy z Ogrodem Botanicznym; temat pozostaje 

otwarty, i zostanie uwzględniony w Kierunkach.  

2) Odnośnie Parku Grzegórzki przy ulicy Skrzatów, Zespół Roboczy przedstawił zawartą w 

Kierunkach koncepcję przeznaczenia na park i tereny sportowe obszaru wojskowego o łącznej 

powierzchni 8 ha, zgodnie z dotychczasowymi postulatami mieszkańców. Omawiano kwestię 

budowy Centrum Muzyki na tym terenie, podniesiono kwestię ewentualnej wymiany terenów 

pomiędzy wojskiem i miastem. Mieszkańcy poinformowali, że w ostatnią niedzielę 

zorganizowali piknik popularyzujący ideę założenia parku, i zbierali podpisy pod petycją do 

PMK w tej sprawie. Podpisy są nadal zbierane; po zakończeniu akcji petycja zostanie złożona 

do UMK.  

3) Zgłoszono postulat wykonania szczegółowej inwentaryzacji istniejącego drzewostanu na 

terenie postulowanego Parku Grzegórzki, celem wyznaczenia drzew do objęcia ochroną jako 

pomniki przyrody. Postulat wykonania inwentaryzacji zostanie uwzględniony w Kierunkach.  

4) Jeden z uczestników wstępnie nakreślił założenia projektu społecznego, w którym uczestniczy, 

a który ma na celu tworzenie „Skwerów sportowych” w mieście, we współpracy z Wojskiem 

Polskim i PKP (w zakresie wykorzystania gruntów tych instytucji). Bliższych szczegółów nie 

podano. Ustalono, że grupa zajmująca się tym projektem zgłosi go pisemnie do instytucji 

miejskich.  

5) Wskazano, że w planowanym Parku Rzecznym Prądnika główną barierę stanowią ogrodzenia 

terenów Plivy oraz Urzędu Celnego, uniemożliwiające przejście wzdłuż rzeki. Postuluje się 

likwidację/zmianę położenia tych ogrodzeń w związku z uchwałą krajobrazową tak, aby 

udostępnić przejście. Szczególnie po stronie Urzędu Celnego istnieje pas zieleni, który mógłby 

być udostępniony publicznie. Jako drugą istotną barierę dla ludzi i migracji zwierząt wskazano 

ulicę Mogilską. W rejonie przecięcia z rzeką Prądnik brak przejścia dla pieszych.  

6) Zgłoszono postulat utworzenia skweru przy ul. Śniadeckich.  

7) 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. 


