KIERUNKI ROZWOJU I ZARZĄDZANIA TERENAMI ZIELENI NA LATA 2017-2030
ROZPATRZENIE POSTULATÓW Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH II ETAPU
ID

Warstwa:

Dzielnica:

Teren/ obiekt:

Postulat:

477

P

V - Krowodrza

Teren zieleni pomiędzy ul. Łokietka a ul.
Składową i Oboźną

Utworzenie parku

478

479

480

P

brak

V - Krowodrza

VI - Bronowice

P

Jednostka wojskowa przy ul.
Głowackiego

Teren przy ul. Przybyszewskiego

brak

Przeznaczenie w
MPZP/ SUiKZP:

Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia, uwagi:

Uwzględniony

ZP/ZU

Postulat zgodny z projektem mpzp i ustaleniami Studium

Nieuwzględniony

brak/teren
zamknięty

Brak mpzp przeznaczającego teren jednostki na teren zieleni
publicznej. Jednostka jest czynna i funkcjonuje. Patrz postulat nr
100 w I etapie

Uwzględniony

ZP/ZU

Postulat zgodny z obowiązującym mpzp i ustaleniami Studium

Uwzględniony

mpzp w toku/ZR

Mpzp w toku

nd

Zniesienie decyzji o WZ jako procedury jest możliwe tylko na
drodze zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. W przypadku pojedynczych deyzji, realizacja
postulatu możliwa tylko poprzez uchwalenie mpzp obejmującego
dany teren, o ile wcześniej nie wydano prawomocnej decyzji o
pozwoleniu na budowę na podstawie danej WZ

Uwzględniony

nd

W ramach ustaleń niniejszego dokumentu opracowano
harmonogram rzeczowo-finansowy i etapowanie realizacji zadań
inwestycyjnych, w tym koniecznych wykupów gruntów

Uwzględniony

nd

Postulat zgodny z ustaleniami Studium

Wykup terenów przez miasto i utworzenie
parku

Teren znajdujący się w korytarzu
przewietrzania miasta jest zagrożony wysoką
zabudową deweloperską

Rejon Tonie – Łąki
Konieczność opracowania MPZP i wykupu
terenów łąkowych

IV - Prądnik Biały

481

Sposób rozpatrzenia
postulatu:

VI - Bronowice

Miasto Kraków

Zniesienie decyzji WZ

Bez rozpatrzenia

482

brak

VI - Bronowice

Miasto Kraków

483

brak

VI - Bronowice

Miasto Kraków

Opracowanie listy hierarchicznej i
harmonogramu wykupu terenów do
pozyskania przez miasto i zarezerwowanie
odpowiednich środków w budżecie
Tereny obrzeżne miasta powinny pozostać
niezabudowane, ponieważ muszą one
równoważyć ubytek powierzchni biologicznie
czynnej w centrum spowodowany gęstą
zabudową

Ławki do parków powinny być tańsze i
przede wszystkim trwałe, odporne na
zniszczenie, krajowej produkcji

484

brak

V - Krowodrza

Park Krakowski

nd

Ławki poza wymienionymi cechami powinny być ergonomiczne i
estetyczne. Każdorazowo dobór elementów małej architektury jest
określany w projekcie zagospodarowania i powinien być spójny z
całym wyposażeniem terenu zieleni. Nie można odgórnie narzucić
producenta ławek.

Częściowo uwzględniony

nd

Kwestie usuwania drzew reguluje ustawa o ochronie przyrody.
Zgodnie z przepisami, zwolnienie z opłat jest możliwe w zamian za
dokonanie nasadzeń zastępczych, o ile przez 3 lata zachowają one
żywotność.

Uwzględniony

nd

Częściowo uwzględniony

nd

Uwzględniony

nd

Uwzględniony
Bez rozpatrzenia

nd
nd

Trasa istnieje, są tablice informacyjne w terenie

Uwzględniony

nd

Zaproponowano trasy wychodzące m.in. w kierunku Zabierzowa i
Ojcowa. Postulat należy kierowac także do Oficera Rowerowego
ZIKIT; konieczna współpraca z ościennymi gminami

Uwzględniony

nd

Uwzględniony

nd

Częściowo uwzględniony
Ochrona istniejącej zieleni. Nie zwalnianie
deweloperów z opłat za wycinkę
485

486

487

brak

L

L

Miasto Kraków

VI - Bronowice

VI - Bronowice

VI - Bronowice

Bateria amunicyjna i źródełko wody
pitnej
Bronowice Małe – Mydlniki

Włączenie w system ścieżek baterii
amunicyjnej oraz źródełka wody pitnej.
Projekt trasy turystyczno-kulturowej

VI - Bronowice

Miasto Kraków

VI - Bronowice

489

L

VI - Bronowice

490

L

491

L

493

494

P

P

Nowy ciąg wzdłuż ulicy

Połączenie terenów zieleni

L

L

ul. Godlewskiego

Park Tetmajera, fort w Mydlnikach,
Rudawa

488

492

Rudawa i ul. Majora Łupaszki

Połączenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż
Rudawy z ul. Majora Łupaszki

VI - Bronowice

VII - Zwierzyniec

VII - Zwierzyniec

Bronowice - Zwierzyniec

Wzgórze św. Bronisławy

Wesoła Polana

Wyprowadzenie ciągów pieszo-rowerowych
za miasto, np. do Zabierzowa
Wprowadzenie połączeń pieszych i pieszorowerowych Bronowic ze Zwierzyńcem

Postulat uwzględniony na odcinku od ul. Balickiej do torów

Usunięcie drzew wyrosłych z samosiewu, aby
odzyskać punkty i ciągi widokowe ukazujące
panoramę Krakowa, oraz udrożnienie
istotnych szlaków spacerowych
Następuje zarastanie łąk lasem. Konieczne
odsłonięcie punktu widokowego poprzez
usunięcie podrostu do 10 lat, koszenie łąki,
aby ograniczyć zarastanie. Wykup działek
prywatnych przez miasto
Częściowo uwzględniony

nd

Koszenie i usunięcie podrostu możliwe na działkach gminnych.
Wykup gruntów jest możliwy tylko w przypadku zapisu o
publicznym przeznaczeniu terenu zieleni w mpzp

495

496

497

498

P

VII - Zwierzyniec

brak

Teren po Motelu Krak

Miasto Kraków

brak

Miasto Kraków

brak

Utworzenie Parku Radzikowskiego. Ok. 500
sztuk drzew do zachowania, należy natomiast
usunąć dzikie samosiewy,
Uwzględniony
Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego m.
Krakowa
Poza zakresem Kierunków
Poprawa sposobu informowania o
organizowanych konsultacjach, szersze
propagowanie informacji w mediach.
Potrzebne są plakaty umieszczane na klatkach
schodowych budynków.
Uwzględniony
Określenie w dokumencie parametrów
nasadzeń zastępczych i materiału do nasadzeń
w mieście, kontrolowanie przestrzegania
standardów. Postulat sadzenia drzew
starszych, np. 20-letnich.

nd

Postulaty w tym zakresie należy składać do Rady Miasta i
Prezydenta

nd

Przekazano do Miejskiego Centrum Dialogu. Plakaty rozmieszczali
radni dzielnic.

nd

Określono standardy materiału do nasadzeń w mieście. Parametry
nasadzeń zastępczych ujmuje odrębny dokument, który
konsultowano w ramach Kierunków. Nie zawsze jednak sadzenie
drzew starszych jest wskazane, ponieważ gorzej się przyjmują w
warunkach miejskich. Dobór należy każdorazowo dostosować do
warunków siedliska.

Poza zakresem Kierunków

nd

Przekazano do ZZM, zadania są wykonywane w ramach bieżącej
pielęgnacji. Konkretne potrzeby można zgłaszać do inspektorów
utrzymania zieleni ZZM

Jasne określenie kryteriów wycinki drzew
Poza zakresem Kierunków
Zwiększenie środków budżetowych na
coroczne utrzymanie i pielęgnację zieleni
Uwzględniony
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.

nd

Miasto Kraków

Częściowo uwzględniony

499

500

P

brak

XVIII - Nowa Huta

XVIII - Nowa Huta

501

brak

XVIII - Nowa Huta

502

brak

XVIII - Nowa Huta

503

504

brak

P

XVIII - Nowa Huta

XVIII - Nowa Huta

Osiedla Nowej Huty

P
XV - Mistrzejowice

Prześwietlanie koron drzew na osiedlach w
celu zmniejszenia zacienienia oraz usuwanie
samosiewów, ewentualnie drzew rosnących
zbyt blisko budynków

Osiedla Nowej Huty

Miasto Kraków

Miasto Kraków

Miasto Kraków

Kopiec Wandy

Fort Mistrzejowice
505

U/U, UH

nd

Kwestie zasad usuwania drzew reguluje ustawa o ochronie
przyrody
Zaproponowano zwiększenie środków na utrzymanie o 70% w
pierwszym etapie realizacji niniejszego dokumentu

Uwzględniony

nd

Uwzględniony

nd

Uwzględniony

brak/ZU

Poza wymienionymi postulatami, zalecono też wpisanie Kopca
Wandy do Rejestru Zabytków

Poza zakresem Kierunków

nd

Dotyczy bieżącego utrzymania, przekazano zgłoszenie do ZZM

Przyjęcie i egzekwowanie jednolitych
standardów utrzymania terenów zieleni dla
wszystkich dzielnic Krakowa
Naprawa kopca i poprawa utrzymania, aby był
w takim samym standardzie, jak inne
krakowskie kopce. Poprawa standardu
zagospodarowania terenu wokół kopca
Fort Mistrzejowice zdewastowany przy
koszeniu

506

P

XVIII - Nowa Huta

Osiedla Nowej Huty

Konieczność każdorazowego wskazania
jednostki odpowiedzialnej za późniejsze
utrzymanie elementów realizowanych z BO,
związanych z obsadzaniem pnączami altan
śmietnikowych

507

P

XVIII - Nowa Huta

Plac Centralny, al. Jana Pawła II, al. Gen.
Andersa

Zwiększenie ilości nasadzeń, w tym drzew.
Odtworzenie Alei Andersa

508

509

510

P

brak

P

XIV - Czyżyny

XIV - Czyżyny

Park Lotników Polskich

Teren pasa startowego na Czyżynach

XIV - Czyżyny
Park w rejonie ul. Stella - Sawickiego,
obok zabytkowego hangaru

511

512

513

brak

L

P

XIV - Czyżyny

XIV - Czyżyny

np.ul. Wieczysta, ul. Kocmyrzowska

ul. Kocmyrzowska

Bulwary Wisły

nd

Jednostką odpowiedzialną za utrzymanie elementów wykonanych
z Budżetu Obywatelskiego jest zarządca terenu, na którym te
elementy się znajdują. W przypadku osiedli mogą to być np.
spółdzielnie mieszkaniowe.

Częściowo uwzględniony

nd

Uwzględniony w zakresie nasadzeń przyulicznych. W sprawie Placu
Centralnego Konserwator Zabytków zajmuje stanowisko, że
zagospodarowanie musi być zgodne z projektem z czerwca 2004
roku.

Uwzględniony

ZP/ZU

Patrz postulat 119 w I etapie

Częściowo
uwzględniony/Poza
zakresem Kierunków

nd

Zagadnienie ogrodzeń osiedli objęte zakresem Uchwały
Krajobrazowej - w opracowaniu przez Biuro Planowania
Przestrzennego. Postulat zakazu grodzenia pasa startowego ujęty
w Kierunkach

Uwzględniony

brak/U

Patrz postulat 122 w I etapie

Częściowo uwzględniony

nd

Uwzględniony

Doposażenie Parku Lotników w małą
architekturę, rewaloryzacja parku. Utworzenie
parku miejskiego w płn cz. Parku Lotników, na
terenie dawnego fortu. Mieszkańcy
protestują przeciwko skateparkowi/torom
rowerowym w tym rejonie, chcą korzystać z
parku.
Postulat odgrodzenia osiedli grodzonych i
zakazu grodzenia pasa startowego w
Czyżynach

Utworzenie Parku na Czyżynach na terenie
gminnym w miejscu obecnej szkoły jazdy –
Budżet Obywatelski 2016, projekt nr 65
Ograniczenie/rezygnacja z budowy ekranów
dźwiękochłonnych wzdłuż ulic w gęstej
zabudowie miejskiej, sadzenie zieleni
izolacyjnej, Obsadzanie ekranów pnączami i
opiniowanie rozmieszenia, wysokości, formy i
kolorystyki ekranów przez Miejskiego
Architekta Krajobrazu. Zmniejszanie ilości
pasów na niektórych ulicach (np. Wieczysta),
poszerzanie chodników

Remont chodnika. Podniesienie jakości
projektowania ulic i poprawa koordynacji
inwestycji
Poza zakresem Kierunków
Remont Bulwarów Wiślanych, wymiana koszy
i ławek. Kosze i ławki na niektórych odcinkach
są po stronie ścieżki rowerowej -> zmiana
Uwzględniony
lokalizacji ścieżki.

nd

Postulaty do ZIKIT

ZP/ZU

Patrz postulat 29 w I etapie

514

brak

XVIII - Nowa Huta

Nowa Huta - Przylasek Rusiecki

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.

515

L

XVIII - Nowa Huta

Kopiec Wandy - Dolina Dłubni

Powiązanie Kopca Wandy ciągami pieszorowerowymi z Doliną Dłubni – Wprowadzenie
kładek na tracie S7 w zależności od przebiegu
trasy.

516

P

XVIII - Nowa Huta

Parki podworskie w Łuczanowicach i w
Wadowie

Utworzenie publicznego parku w rejonie
Łuczanowic i Wadowa.

Miasto Kraków

Poprawa stanu utrzymania istniejących
terenów zieleni.

517

brak

518

brak

Miasto Kraków

519

brak

Miasto Kraków

520

521

522

brak

P

P

Miasto Kraków

XII - Bieżanów- Prokocim

Częściowo uwzględniony
Uwzględniony

Uwzględniono postulowane powiązanie, jednak jego ostateczny
przebieg zależeć będzie od tego, jak zostanie on rozwiązany w
ramach węzła autostradowego S7 Kraków Nowa Huta (projekt
nd
GDDKiA)
Uwzględniony w zakresie parku w Wadowie. Park w Łuczanowicach
w większości zwrócony w ramach reprywatyzacji. Patrz postulaty
343 i 345 w I etapie
brak, ZP, U/ZU
nd

Określono nowe standardy utrzymania terenów zieleni

Miasto może opublikować standardy utrzymania terenów zieleni
jako podręcznik dobrych praktyk dla właścicieli nieruchomości i
prowadzić w tym zakresie akcję edukacyjną, ale nie może
finansować utrzymania prywatnych działek

Częściowo uwzględniony

nd

Należy ująć w "Kierunkach" standardy
ilościowe zieleni na mieszkańca i standardy
dostępności terenów zieleni jako wytyczne do
planowania przestrzennego, a także standardy
utrzymania.

Uwzględniony

nd

Uwzględniony

nd

Uwzględniony

brak/ZU, U

Patrz postulat 239 i 250 w I etapie

Uwzględniony/Poza
zakresem Kierunków

brak/ZU

Uwzględniono zachowanie ogródków, ale niniejszy dokument nie
ma wpływu na decyzje Polmosu

Uwzględnienie kanałów przewietrzania miasta
w Kierunkach.

Zachowanie ogrodów działkowych d.
zakładów Polmosu na Bieżanowie.
Ogródki działkowe na Bieżanowie

Uwzględniony

ZP/ZU, ZR

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?

Dwór Czeczów, teren KS Bieżanowianka Rewaloryzacja parku wokół Dworu Czeczów,
połączenie z terenem KS Bieżanowianka i
terenem szkoły w jeden zespół parkowy.

XII - Bieżanów- Prokocim

Częściowo uwzględniony

Uwzględniono w zakresie zagospodarowania terenu Przylasku.
Postulat dot. komunikacji autobusowej kierować do MPK za
pośrednictwem Rady Dzielnicy

523

P

XIII - Podgórze

Park Bednarskiego

Rewaloryzacja Parku Bednarskiego
(podkreślono wyjątkowość tego parku zgodnie
z projektem sprzed 20 lat, utrzymanie
połączenia z terenami KS Korona jako
sportowym dopełnieniem parku. Utworzenie
ciągu pieszego wzdłuż stadionu Korony w
rejonie dawnego bastionu Twierdzy Kraków.
Uwzględnienie kamieniołomu przy ul.
Redemptorystów jako terenu parkowego
Adaptacja układu zieleni na terenie TV Kraków
(odgrodzenie terenu).
Uwzględniony/Poza
zakresem Kierunków

524

525

526

527

brak

XIII - Podgórze

brak

brak

P

XIII - Podgórze

XIII - Podgórze

brak

XIII - Podgórze

529

P

XIII - Podgórze

531

P

L

Uwzględniony

ZP/ZU

W dokumencie zapisano rekomendację do szybkiego powołania
różne kategorie, Parku Kulturowego Krzemionek Podgórskich. Patrz postulat 263 w I
etapie
ZP/ZU

Miasto Kraków

528

530

Krzemionki

Postulat kompleksowego traktowania całości
Krzemionek, opracowania całościowej
koncepcji tego rejonu.

Postulat uwzględniony w zakresie rewaloryzacji Parku (patrz
postulat nr 263 w I etapie). Zagadnienie ogrodzeń objęte zakresem
Uchwały Krajobrazowej - w opracowaniu przez Biuro Planowania
Przestrzennego.

XIII - Podgórze

XIII - Podgórze

Częściowo uwzględniony

nd

Postulat uwzględniony w takim zakresie, w jakim to było możliwe
w obecnych uwarunkowaniach i zgodnie z obowiązującymi
dokumentami planistycznymi - w dokumencie trzeba brać pod
uwagę aktualny stan rozwoju miasta, a nie sprzed ponad 60 lat

Poza zakresem Kierunków

ZC/ZC

Postulat zmiany planu należy zgłaszać do Rady Miasta i Prezydenta

Włączenie terenów zbiorników wodnych
MPWiK do przyszłego parku na Krzemionkach

Nieuwzględniony

IW/ZU

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

Kopiec Krakusa

Poprawa stanu darni na Kopcu Krakusa.

Uwzględniony

ZP/ZU

Postulat dotyczący bieżącego utrzymania, przekazano do ZZM

Zabłocie, Bulwar Podolski

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

Uwzględniony

ZP/B/ZU, KD

Patrz postulaty 267 i 307 w I etapie

Uwzględniony/Poza
zakresem Kierunków

WS/U

Inicjatywa bardzo dobra, ale wykracza poza kwestie kształtowania
terenów zieleni. Postulat zgłaszać do ZIS i radnych

Częściowo uwzględniony

ZP/B/ZU

Remont wałów pozostaje w gestii ich zarządcy - RZGW. Ścieżka
rowerowa uwzględniona

Cmentarz Podgórski Nowy, Krzemionki

Krzemionki

Port Płaszów

Bulwary Wiślane

Powrót do koncepcji z lat 50-tych w zakresie
kształtowania systemu terenów zieleni
Krakowa (koncepcje Ptaszyckiej, kliny
Bogdanowskiego jako kanwa systemu).
Korekta mpzp Stare Podgórze – nie powinno
się poszerzać cmentarza ze względu na
skaliste podłoże Krzemionek. Teren
przeznaczyć dla rekreacji

Umieszczenie planowanej mariny jachtowej w
Porcie Płaszów.

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

532

533

534

535

L

XIII - Podgórze

brak

P

L

ul. Przemysłowa, Romanowicza,
Lipowa, Dekerta

Miasto Kraków

XIII - Podgórze

XIII - Podgórze

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.

Wykup terenów kolejowych pod obecnie
budowanymi wiaduktami i zagospodarowanie
na zieleń.

Uwzględniony

Nieuwzględniony

rejon ul. Koszykarskiej

ul. Powstańców Śląskich

Zachowanie korytarzy ekologicznych po
zewnętrznej stronie wałów, rezygnacja z
zabudowy wielorodzinnej w obowiązującym
mpzp, zachowanie łąk, utworzenie ścieżki
edukacyjnej na tym terenie.
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.

Częściowo uwzględniony

Nieuwzględniony/Poza
zakresem Kierunków

nd

Patrz postulat 308 w I etapie

nd

Tereny kolejowe podlegają przepisom odrębnym (ustawa o
transporcie kolejowym i rozporządzenia Ministra Infrastruktury).
Zgodnie z obowiązującymi przepisami drzewa lub krzewy mogą być
usytuowane w odległości nie mniejszej niż 15m od osi skrajnego
toru kolejowego, zaś te rosnące bliżej mogą być usuwane przez
kolej nawet bez zgody właściciela terenu. Tereny pod wiaduktami
nie są zaś dobrym stanowiskiem dla roślin ze względu na suszę
(osłonięcie przed opadami i silne wysuszające wiatry) oraz
ocienienie. Są to tereny dobre na parkingi i obiekty usługowe, ew.
ścieżki rowerowe

Zachowano tereny zieleni zgodnie z obowiązującym mpzp,
zaproponowano Park Rzeczny Wisły po wewnętrznej stronie
wałów. Rezygnacja z zabudowy wielorodzinnej nieuzasadniona,
wokół są realizowane tereny zieleni (Park Rzeczny Ogród Płaszów
etap I, II, i III) oraz zachowano wystarczające w stosunku do
zapotrzebowania rezerwy terenowe pod kolejne tereny zieleni
publicznej, w tym Park Rzeczny i powiązanie Ogrodu Płaszów z
Parkiem Rzecznym Wisły. Program edukacyjny może być
realizowany w Parku Rzecznym. Zaproponowano ścieżkę
edukacyjną i małe, płytkie stawy dla traszek i żab. Uwaga - na
ZP, MW/ZU, MW
stawy konieczna zgoda RZGW jako zarządcy wałów

KDG,TK/KD,KK

Tunel lub zamiana kładki na ekodukt typu stosowanego nad
autostradami nieuzasadnione ekonomicznie w kontekście
koniecznych w mieście inwestycji w zakresie zieleni - koszt
pojedynczego ekoduktu to ok. 20 mln złotych, a tutaj musiałby być
ekodukt podwójny - trzeba przekroczyć zarówno drogę główną, jak
i podwójne tory kolejowe. Ok. 20 mln zł wynosi w 2016 r. roczny
budżet na inwestycje w terenach zieleni w całym Krakowie.
Postulaty z zakresu zmian układu drogowego kierować do ZIKIT.
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Miasto Kraków

VIII - Dębniki, X - Swoszowice

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.
Roślinność istniejąca na łąkach trzęślicowych
w rejonie Klinów cechuje się dużą
różnorodnością; występują tam liczne gatunki
chronione. RDOŚ wydał zezwolenie na
przeniesienie cennych roślin, ale nie zostało to
wykonane przez inwestora. Roślinność ta jest
niszczona w związku z trwającymi budowami.

Kliny
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Kliny
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IX - Łagiewniki- Borek Fałęcki

IX - Łagiewniki- Borek Fałęcki

IX - Łagiewniki- Borek Fałęcki

IX - Łagiewniki- Borek Fałęcki

Park Maćka i Doroty

Teren wokół Szpitala w Kobierzynie

Objęcie łąk w Klinach prawnymi formami
ochrony przyrody i wyłączenie z zabudowy ze
względu na fakt, że są to tereny o najwyższej
wartości przyrodniczej wg Waloryzacji
Przyrodniczej, oraz ze względu na kanał
przewietrzania miasta

nd

Brak kompletnych danych w wersji elektronicznej za lata
wcześniejsze niż 2014. Analiza wielu tysięcy pozwoleń w wersji
papierowej (wydaje się ich ok. 300 miesięcznie) jest nierealna ze
względów czasowych

Częściowo uwzględniony

ZP, MU, MN,
MWU, U/ZP,
MW, U, UM

Zróżnicowana struktura własności, wyznaczone w mpzp pasmo
parkowe ulega zabudowie na mocy uprzednio wydanych decyzji o
warunkach zabudowy. Jeszcze dostępne, najcenniejsze tereny
zostały wskazane do objęcia ochroną przyrody jako użytki
ekologiczne - jednak istnieje zagrożenie przebudową linii
wysokiego napięcia. Konieczna zmiana mpzp na większym z
terenów proponowanych użytków. Patrz postulaty 199 i 391 w I
etapie

Częściowo uwzględniony

jw.

jw.

Uwzględniony

brak/ZU

Patrz postulat nr 200 w I etapie

Uwzględniony

nd

jw.

Uwzględniony

brak/ZU

Wskazany teren jest objęty aktualnie opracowywanym planem
miejscowym

Bez rozpatrzenia

ZL/ZR

Projekt zrealizowany z BO

Nieuwzględniony

Park Maćka i Doroty połączyć ciągami pieszorowerowymi z fortami

Wykorzystanie potencjału rekreacyjnego jeżeli
chodzi o jazdę na rowerach i nartach
biegowych. Możliwość objazdu terenu Szpitala
od południa do Tyńca i połączenie Klinów z
rejonem Czerwonych Maków, gdzie jest
ścieżka rowerowa.
Objęcie terenu leśnego przy ul. Żywieckiej i
Jagodowej (Polana Żywiecka) w całosci MPZP

Polana Żywiecka

Las Borkowski

Połączenie ul. Obozowej i Żywieckiej duktem
szer. 3,5 m wysypanym tłuczniem.
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IX - ŁagiewnikiBorek Fałęcki

Białe Morza, teren przy ul. Podmokłej

Część Białych Mórz 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,
powinien mieć powiązania pieszo-rowerowe i
zielonymi alejami z innymi terenami zieleni, a
także osiedlami - np. Kurdwanowem.

Trzeba zweryfikować możliwość
przeprowadzenia ciągu pieszo-rowerowego
przez płn. część Białych Mórz (pole golfowe
Białe Morza, teren przy ul. Podmokłej
będzie ogrodzone).
Teren 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
Teren wokół kościółka pw. św.
dopuszczać wykonania drogi budowalnej do
Bartłomieja na Os. Podwawelskim
planowanych w pobliżu budów. Teren otwarty
aż do Wilgi przeznaczyć na park publicznie
dostępny (uwaga: zróżnicowana struktura
własności).

VIII - Dębniki
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Park rzeczny Wilgi

P

548

brak

L

IX - Łagiewniki- Borek Fałęcki

IX - Łagiewniki- Borek Fałęcki

ul. Zawiła i ul. Krygowskiego

Park Maćka i Doroty

Częściowo
uwzględniony/inne
rozwiązanie

Pas zadrzewień wzdłuż Potoku Rzecznego
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.

brak/ZU

brak/ZU

Ze względu na ogrodzenie pola golfowego i brak możliwości
przejścia przez ul. Herberta na wysokości ul. Żaka i Św. Brata
Alberta zaproponowano ciągi pieszo-rowerowe wzdłuż najbliższych
ulic

Uwzględniony

Sprawę przejęcia i utrzymania skierowano do ZZM

Uwzględniony

Opracowano standardy urządzania i utrzymania terenów zieleni, w
tym terenów ekologiczno-krajobrazowych, i projekty
zagospodarowania powinny zostać im podporządkowane. Podobny
postulat - 192 w I etapie

Uwzględniony

Występuje konflikt z zapisami obowiązującego mpzp. Zalecono
zmianę planu. Teren objęty także postulatem nr 204 z I etapu

Uwzględniony

Patrz postulat nr 539 wyżej oraz nr 200 w I etapie

Park rzeczny Wilgi powinien być terenem o
półnaturalnym charakterze roślinności.
Przedstawiony projekt nie spełnia tych
oczekiwań, jest tam zbyt dużo elementów
urządzonych, półnaturalna roślinność stanowi
niewielką enklawę. Nie gwarantuje to
zachowania siedlisk zwierząt ani obecnych
walorów przyrodniczych i krajobrazowych
tego terenu.

VIII - Dębniki, IX - Łagiewniki - Borek Fałęcki
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Częściowo uwzględniony

Projekt pola golfowego znajduje się w trakcie realizacji.
Południową część terenu przeznaczono na publiczny teren zieleni
zgodnie z postulatem. Patrz postulat 187 w I etapie

Dokonanie korekty przebiegu ciągu pieszorowerowego w rejonie Parku, Orlika, wokół
Fortu i do istniejącej ścieżki.
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Uwzględniony

W zasadach aktualizacji Kierunków przewidziano monitoring
pozwoleń na budowę i decyzji o WZ

Uwzględniony/zmiana
lokalizacji

Zaproponowano połączenie z Klinami Borkowskimi (rejon skweru
przy ul. Gumowskiego); konieczność przejazdu odcinkiem ul.
Kąpielowej od torów do Zakopiańskiej w ruchu ogólnym

IX - Łagiewniki- Borek Fałęcki

Borek Fałęcki, Białe Morza

551

Konieczny jest stały monitoring rozwoju
zabudowy, i wyznaczanie terenów
zastępczych, jeżeli któregoś z terenów zieleni
wyznaczonych w "Kierunkach" nie uda się
zrealizować z powodu wkraczającej zabudowy

II - Grzegórzki

Ogród Botaniczny, ul. Powstania
Warszawskiego

Stworzenie ciągu pieszo-rowerowego
łączącego południową część Białych Mórz z
Borkiem Fałęckim
Otwarcie Ogrodu Botanicznego dla
mieszkańców Dzielnicy II/otwarcie
dodatkowego wejścia od ul. Powstania
Warszawskiego

Powstanie parku Grzegórzki, i budowa
Centrum Muzyki na tym terenie

Częściowo uwzględniony

Otwarcie dodatkowego wejścia wymaga zatrudnienia pracownika kasjera i budowy kasy od strony al. Powstania Warszawskiego. Do
rozważenia darmowy wstęp z Krakowską Kartą Miejską. Wymaga
uzgodnienia z MPK jako zarządcą systemu Karty Miejskiej i
Ogrodem Botanicznym
Uwzględniony w zakresie parku. Teren objęty postulatem nr 35 w I
etapie

Wykonanie szczegółowej inwentaryzacji
istniejącego drzewostanu na terenie
postulowanego Parku Grzegórzki, celem
wyznaczenia drzew do objęcia ochroną jako
pomniki przyrody.

Uwzględniony

Do realizacji w ramach projektu parku

Projekt społeczny utworzenia „Skwerów
sportowych” w mieście, we współpracy z
Wojskiem Polskim i PKP (w zakresie
wykorzystania gruntów tych instytucji)

Uwzględniony

Uwzględniony/inne
rozwiązanie
552
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Park Grzegórzki ul. Skrzatów
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Park Grzegórzki ul. Skrzatów
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II - Grzegórzki

II - Grzegórzki

Park rzeczny Prądnika, ul. Mogilska

ul. Śniadeckich

nd

Możliwa współpraca mieszkańców z ZZM w ramach "Inkubatora
Zielonych Inicjatyw"

Częściowo uwzględniony

nd

Uwzględniony w zakresie udostępnienia terenu Urzędu Celnego. W
sprawie przejścia dla pieszych konieczna analiza w ZIKIT, czy jest to
możliwe ze względu na organizację ruchu

Nieuwzględniony

brak/U

Brak dostępnego terenu, nieruchomości należą do szpitali

Likwidacja/zmiana położenia ogrodzeń
terenów Plivy oraz Urzędu Celnego w
projektowanym parku Rzecznym Prądnika
tak, aby udostępnić przejście. Istnieje pas
zieleni, który mógłby być udostępniony
publicznie. Przejście dla pieszych w rejonie
przecięcia ul.Mogilskiej z rzeka Prądnik

Utworzenie skweru przy ul. Śniadeckich

