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I. CZĘŚĆ FORMALNA 

I.1. PODSTAWA OPRACOWANIA, CELE I ZAŁOŻENIA DOKUMENTU 
 

I.1.1. Podstawa opracowania 

 
Podstawą opracowania Kierunków rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2019-

2030 jest Program Ochrony Środowiska dla miasta Krakowa na lata 2012-2015 z uwzględnieniem zadań 
zrealizowanych w 2011 roku oraz perspektywą na lata 2016-2019 wraz z załącznikami, przyjęty Uchwałą Nr 
LXI/863/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2012 r. oraz Zarządzenie Nr 2320/2015 Prezydenta 
Miasta Krakowa z dnia 28.08.2015 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. Opracowania Kierunków 
Rozwoju i Zarządzania Terenami Zieleni w Krakowie na lata 2017-2030. Z uwagi na czas wprowadzenia w 
życie dokument przyjmuję nazwę „Kierunki Rozwoju i Zarządzania Terenami Zieleni w Krakowie na lata 2019-
2030”. Dokument realizuje także założenia Krajowej Polityki Miejskiej w odniesieniu do projektów ulepszania 
systemów zieleni miejskiej. 
 

I.1.2. Cele i założenia dokumentu 

 
Zgodnie z zapisami Programu Ochrony Środowiska (2012) niniejszy dokument ma charakter 

koncepcyjny i dotyczy kształtowania systemu terenów zieleni publicznej miasta Krakowa. Jest to dokument 
perspektywiczny, wyprzedzający w stosunku do zapisów nowych dokumentów planistycznych, takich jak 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krakowa lub miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego. Uwzględnia on ustalenia miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego obowiązujących i wyłożonych do publicznego wglądu na maj 2019 r. oraz Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krakowa (2014). Ponadto wskazuje on 
tereny zieleni nie ujęte w w/w dokumentach, a istniejące lub wskazane do utworzenia. Te dodatkowe, wskazane 
do utworzenia tereny stanowią kierunki rozwoju zalecane dla Gminy Miejskiej Kraków na przyszłość, szczególnie 
na obszarach, na których brak planów miejscowych. 

Ustalenia powyższych dokumentów zostały również zweryfikowane ze stanem faktycznym i z 
niniejszego opracowania wykluczono te tereny zieleni wyznaczone w dokumentach planistycznych, które zostały 
już zabudowane lub na które uzyskano prawomocne decyzje pozwolenia na budowę w latach 2014 – 2016 lub 
prawomocne decyzje o warunkach zabudowy. 

Dlatego też, kierując się założeniami niniejszego opracowania oraz stanem zagospodarowania 
przestrzennego miasta Krakowa, nie było zatem możliwe uzyskanie całkowitej zgodności z zapisami 
dokumentów planistycznych. 

Przyjęto jednocześnie, że wyznaczenie w „Kierunkach…….” terenów zieleni na obszarach inwestycyjnych 
wskazanych w Studium bądź planach miejscowych lub planowanych do zbycia przez Gminę, nie pozostaje z nimi 
w sprzeczności, gdy jest to funkcja dopuszczalna w ramach określonej dla danego terenu powierzchni 
biologicznie czynnej. 

Niniejszy dokument nie stanowi też aktu prawa miejscowego, ani nie zmienia istniejących dokumentów 
planistycznych. Ustalenia dotyczące lokalizacji i przeznaczenia poszczególnych terenów zieleni w niniejszym 
opracowaniu stanowią bowiem wskazania do wykorzystania przy aktualizacji i zmianach obowiązujących 
dokumentów planistycznych oraz do nowo sporządzanych planów miejscowych lub planowanej sprzedaży 
danego terenu. Ostateczne przesądzenia dotyczące lokalizacji i wielkości poszczególnych terenów zieleni 
nastąpią w planach miejscowych, właściwych uchwałach Rady Miasta Krakowa lub decyzjach związanych z 
gospodarką nieruchomościami.  

Kierunki wyznaczają obszary, które należy rozumieć jako przestrzeń w których istnieje zapotrzebowanie 
na zachowanie lub utworzenie terenów zielonych, a działania związane z planowaniem przestrzennym i 
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gospodarką zasobami gruntowymi gminy winny być ukierunkowane na podejmowanie prób spełnienia tego 
zapotrzebowania. 

 
Niniejszy dokument stanowi natomiast zasadę polityki ramowej w zakresie kształtowania systemu 

terenów zieleni publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem terenów zieleni charakterze rekreacyjnym oraz 
ochrony wartości przyrodniczych.   

 

 
Cel nadrzędny opracowania: 

 
Określenie spójnej, planowej i długoterminowej polityki rozwoju terenów zieleni w Krakowie 

 

 
Polityka rozwoju terenów zieleni publicznej, rozumiana jako tworzenie warunków do zaspokajania 

potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie zieleni należy do zadań własnych gminy, nałożonych przez 
ustawę o ochronie przyrody oraz ustawę o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z Art. 78 ustawy o 
ochronie przyrody1 „Rada gminy jest obowiązana zakładać i utrzymywać w należytym stanie tereny zieleni i 
zadrzewienia”. Wydzielanie gruntów pod publicznie dostępne, samorządowe parki, ciągi piesze, promenady 
lub bulwary, a także ich urządzanie, w tym budowa lub przebudowa, są zaś jedną z kategorii celu 
publicznego, ujętą w ustawie o gospodarce nieruchomościami2. 

O kształcie lokalnej polityki rozwoju terenów zieleni decydują wszelkie działania, decyzje i plany 
przyszłych przedsięwzięć, zmierzające do zaspokojenia potrzeb członków wspólnoty samorządowej, przy 
maksymalnym uwzględnieniu lokalnych uwarunkowań przyrodniczych, kulturowych, krajobrazowych, 
demograficznych, urbanistycznych, infrastrukturalnych, finansowych i techniczno-organizacyjnych.  

 
Równorzędne cele szczegółowe opracowania: 

 Integracja rozproszonej struktury zieleni w ciągły system terenów powiązanych ciągami pieszo-
rowerowymi i ciągami zieleni; 

 Zachowanie, rozwój i tworzenie nowych terenów zieleni publicznej spełniających potrzeby 
społeczne; 

 Ochrona terenów cennych przyrodniczo, czyli przestrzenne i ekologiczne zrównoważenie rozwoju 
miasta oraz racjonalna gospodarka zasobami środowiska, w tym zasobami wodnymi; 

 Ochrona zabytkowych terenów zieleni, ważnych dla jakości krajobrazu kulturowego; 

 Podniesienie standardów utrzymania, zakładania i pielęgnacji terenów zieleni; 

 Usprawnienie zarządzania terenami zieleni w Krakowie. 

 
 Założenia: 

Niniejsze opracowanie zakłada wyznaczenie systemu terenów zieleni publicznej, które są 
ogólnodostępne dla użytkowników niezależnie od stanu własności i władania, lub są wskazane w niniejszym 
dokumencie jako teren przeznaczony do publicznego udostępnienia, w tym także pozyskania przez Gminę 
Miejską Kraków (dalej: GMK), co wynika z potrzeby uzyskania lub utrzymania ciągłości systemu lub braku 
terenów zieleni na danym obszarze. 

 Kierunki… mają umożliwiać planowanie, przygotowanie i realizację inwestycji w terenach zieleni, z ich 
odpowiednim przyporządkowaniem funkcjonalnym i przestrzennym w ramach systemu terenów zieleni w 
Krakowie, stosownie do potrzeb społecznych i walorów przyrodniczo-krajobrazowych. Ustalenia dokumentu 
mają dać podstawę do dokonywania zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym i Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Miasta Krakowa oraz do planowania przyszłych Budżetów Miasta w zakresie wydatków na zieleń. 

                                                 
1
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 1614. 

2
 Ustawa z dnia 21 sierpnia  1997 r. o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity  Dz. U. 2018 poz. 2204. 
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Mieścić się w nich będzie pozyskanie gruntów, realizacja inwestycji z zakresu zagospodarowania nowych i 
rewaloryzacji istniejących terenów zieleni, a także wdrażanie nowych standardów utrzymania, pielęgnacji i 
zasad zarządzania. 

Opracowanie zawiera bazy danych przestrzennych usystematyzowane tak, by można było prowadzić 
na ich podstawie dalsze analizy i wykorzystać je m.in. w pracy Zarządu Zieleni Miejskiej (dalej: ZZM) i 
Wydziału Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa (dalej: BP) oraz w opracowywanych bądź 
aktualizowanych dokumentach planistycznych (Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego – dalej: SUiKZP, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego – dalej: mpzp lub 
plany miejscowe), i innych opracowaniach branżowych. Opracowanie może też mieć charakter opiniotwórczy 
i pomocniczy w wydawaniu decyzji i opinii przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Krakowa 
(dalej: UMK) i miejskie jednostki organizacyjne. 
 Realizatorem zadań wskazanych w dokumencie będą właściwe miejskie jednostki organizacyjne, w 
tym przede wszystkim ZZM.  
 
 
 
 
 

I.2. ZAKRES OPRACOWANIA DOKUMENTU 
 

I.2.1. Zakres terytorialny 

Zakres terytorialny opracowania obejmuje cały obszar w granicach administracyjnych miasta Krakowa, 
wraz ze wskazaniem powiązań przyrodniczych i funkcjonalnych w celu ochrony ciągłości zasobów 
przyrodniczych i stworzenia powiązań w zakresie rekreacji z gminami sąsiednimi.  
 
 

I.2.2. Zakres merytoryczny  

Zakres opracowania dokumentu określa szczegółowo Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2320/2015 
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28.08.2015 r. W sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. 
Opracowania Kierunków Rozwoju i Zarządzania Terenami Zieleni w Krakowie na lata 2017-2030. 

Zgodnie z w/w Zarządzeniem, opracowanie Kierunków obejmuje następujące części: 
I. Część formalna, 
II. Rozpoznanie uwarunkowań rozwoju terenów zieleni, 
III. Konsultacje społeczne etap I, 
IV. Waloryzacja terenów zieleni, synteza oraz określenie celów i priorytetów opracowania, 
V. Opracowanie koncepcji rozwoju i zarządzania terenami zieleni, 
VI. Konsultacje społeczne etap II, 
VII. Opracowanie finalnej wersji kierunków, dokumentacji służącej wdrożeniu opracowania,  
oraz uzyskanie uzgodnień. 

 

I.2.3. Zakres czasowy  

Dokument jest opracowany do roku 2030. Przyjęto trzy etapy realizacji zapisów dokumentu: 
 

 I etap obejmujący lata do roku 2020 

 II etap obejmujący lata 2021-2025 

 III etap obejmujący lata 2026 -2030 
 
Zakłada się: 
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 aktualizację dokumentu w zakresie baz danych przestrzennych GIS w formacie SHP zawierających 
rekordy z uporządkowanymi i wypełnionymi tematycznie atrybutami według wskazań zawartych w 
Cz. VIII, w rozdziale 5.11.; 

 coroczną weryfikację, tj. ocenę stanu realizacji dokumentu; 

 okresową aktualizację ustaleń: 
- po trzech latach obwiązywania; 
- w połowie okresu jego obowiązywania. 

 

I.2.4. Skala i dokładność opracowania 

 
 Dokładność opracowań mapowych nie jest tożsama ze szczegółowością dokumentów planistycznych. 
Opracowania te mają służyć wyznaczaniu trendu dla danego obszaru. Jako podstawę wyznaczania przebiegu 
granic obszarów objętych kierunkami przyjęto: granice wyznaczone w obowiązujących planach 
zagospodarowania przestrzennego, granice przeznaczenia terenów wyznaczone w obowiązującym studium, 
granice działek ewidencyjnych, struktura własności oraz inne szczególne uwarunkowania. Dlatego też 
ostateczne granice obszarów wyznaczonych w „Kierunkach…” są wypadkową powyższych uwarunkowań. 

 

 Pliki w formie rastrowej – arkusze w skali 1:25 000;  

 Bazy danych przestrzennych (opracowane w systemach informacji przestrzennej) – skali nie określa 
się.  

 

 

 

 

 

I.3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBSZARU OBJĘTEGO OPRACOWANIEM W KONTEKŚCIE 
OBSZARÓW SĄSIADUJĄCYCH  

  
Kraków zajmuje poczesne miejsce wśród miast pięknych i malowniczych, posiadających wyróżniające się 

cechy przestrzeni i genius loci. Położenie w dolinie Wisły, zróżnicowany układ topograficzny (wysokości od 
187 m n.p.m. dla ujścia Potoku Kościelnickiego do Wisły do 383 m n.p.m. dla kopca Piłsudskiego), 
urozmaicone pokrycie i lokalizacja w miejscu zbiegu kilku krain geograficznych – Bramy Krakowskiej, Kotliny 
Oświęcimskiej, Kotliny Sandomierskiej, Pogórza Zachodniobeskidzkiego i Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej 
– składają się na unikatowe wartości przyrodnicze i krajobrazowe miasta.   
 

Budowanie struktury terenów zieleni wspierają elementy kształtujące system przyrodniczy, m.in. 
topografia i układ hydrograficzny, tworzące podstawową kanwę kompozycji. Dolina Wisły stanowi wydłużoną 
oś na kierunku wschód-zachód. Na terenie miasta znajdują się ujścia dopływów Wisły: Rudawy, Wilgi, 
Białuchy (dolny bieg Prądnika), Dłubni, Drwiny Długiej i Potoku Kościelnickiego, oraz mniejszych potoków (np. 
Sanki, Potoku Pychowickiego) oraz kanałów.  Ważnym elementem struktury przyrodniczej miasta jest 
stanowiący jego część i przenikający poza Kraków Zespół Jurajskich Parków Krajobrazowych oraz łączący się z 
Krakowem doliną Wisły kompleks leśny, jakim jest Puszcza Niepołomicka. Poprzez system dolin rzecznych 
Kraków ma powiązania: od północy z Dłubniańskim Parkiem Krajobrazowym oraz doliną Potoku 
Kościelnickiego; od północnego-zachodu: z Ojcowskim Parkiem Narodowym, Parkiem Krajobrazowym Dolinki 
Krakowskie; od zachodu z Tenczyńskim Parkiem Krajobrazowym i doliną Rudawy oraz Bielańsko-Tynieckim 
Parkiem Krajobrazowym; od południowego-zachodu z doliną Wisły i Rudniańskim Parkiem Krajobrazowym; 
od południa: z doliną Wilgi; od wschodu: z doliną Wisły i Puszczą Niepołomicką.  
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Powierzchnia miasta wynosi 327 km2, a jego rozciągłość – z południa na północ – 18 km i z zachodu 
na wschód – 31 km3. Wg Atlasu pokrycia terenu i przewietrzania Krakowa (Bajorek-Zydroń, Wężyk (red.) 
2016) powierzchnie o najwyższych i wysokich walorach przyrodniczych zajmują łącznie ok. 10% powierzchni 
miasta, tereny cenne (do których zaliczają się także parki miejskie) – ok. 15%, zaś ok. 75% powierzchni 
stanowią obszary o przeciętym walorze przyrodniczym i silnie przekształcone. Pokrycie terenu zielenią 
wchodzącą w skład systemu przyrodniczego Krakowa wynosi ogółem około 62,3% powierzchni miasta. 
Obejmuje ono: 

 tereny o najwyższej wartości przyrodniczej, w tym tereny chronione: rezerwaty, użytki ekologiczne, 
obszary Natura 2000 i lasy, doliny rzek i potoków, a także inne tereny otwarte i zieleń nieurządzoną: 
użytki rolne (pola, łąki, sady), otoczenie cieków i zbiorników wodnych, wody otwarte, nieużytki, 
ugory i odłogi oraz tereny dawnych kamieniołomów. ` 

 tereny zieleni urządzonej: parki miejskie, parki podworskie, skwery, zieleńce, kopce, zieleń 
przyuliczną, zieleń osiedlową, zieleń przy obiektach użyteczności publicznej, ogrody: botaniczny i 
zoologiczny, tereny sportowe, zieleń forteczną, ogrody działkowe i przydomowe, ogrody klasztorne i 
kościelne, cmentarze.  

I.4. METODYKA OPRACOWANIA 
 

Metodyka opracowania zakłada etapowe tworzenie dokumentu: 
 

 
 
Ryc. 1. Schemat metodyki opracowania 

 
Poszczególne części wskazane w Cz. I, rozdziale 2.2. Zakres merytoryczny stanowiły zatem kolejne 

etapy pracy nad dokumentem. Przyjęta metoda prac we wszystkich etapach miała charakter partycypacyjno-
ekspercki, co oznaczało: 

- opracowanie dokumentu przez Zespół Roboczy w Wydziale Kształtowania Środowiska przy udziale 
innych Wydziałów i jednostek organizacyjnych UMK merytorycznie właściwe w sprawie – w ramach 
powołanego w UMK Zespołu Zadaniowego; 

- współpracę przy opracowaniu z Zespołem Ekspertów reprezentujących różne specjalności: 
architektury krajobrazu, dendrologii i ogrodnictwa, ochrony przyrody, ekohydrologii oraz komunikacji 
społecznej i zrównoważonego rozwoju; 

- szeroki udział (partycypację) społeczności miasta Krakowa poprzez konsultacje w formie otwartych 
warsztatów i spotkań dyskusyjnych przeprowadzonych we wszystkich dzielnicach pomocniczych, a także 
zbieranie i rozpatrywanie zgłoszeń pisemnych od mieszkańców. 

Każdy z etapów pracy nad dokumentem obejmował opracowanie odpowiednich baz danych 

                                                 
3
 http://www.krakow.pl/biznes/1140,artykul,liczby_o_krakowie.html, dostęp 05.2019 

http://www.krakow.pl/biznes/1140,artykul,liczby_o_krakowie.html
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przestrzennych GIS w formacie SHP, zawierających rekordy z uporządkowanymi i wypełnionymi tematycznie 
atrybutami. Warstwy graficzne map (z uzgodnioną z MSIP stylistyką, plikami konfiguracyjnymi i 
projektowymi) zostały wykonane w obowiązującym układzie współrzędnych - PUWG 2000 strefa 7, 
umożliwiającym integrację z Miejskim Systemem Informacji Przestrzennej (MSIP).   

Metodyka objęła też określenie definicji podstawowych pojęć i standardów przyjętych w niniejszym 
opracowaniu. 
 
 

I.4.1. Rozpoznanie uwarunkowań rozwoju terenów zieleni (analizy) 

Część analityczna miała na celu identyfikację zasobów oraz rozpoznanie uwarunkowań planowania i 
kształtowania systemu terenów zieleni4 Krakowa. Wielokryterialne analizy stanowiły podstawę do 
opracowania kompleksowej waloryzacji istniejących terenów zieleni oraz oceny ich potencjału rozwojowego, 
a następnie wskazania kierunków ich dalszego rozwoju.  

W pierwszej kolejności opisano historię planowania terenów zieleni w Krakowie. Następnie, 
przeanalizowano zapisy dokumentów o charakterze nadrzędnym, wiążących się z przedmiotem opracowania 
(określających uwarunkowania istniejące oraz wynikające z przyjętych kierunków rozwoju regionu i miasta). 
Przeanalizowano też dostępne źródła literaturowe dotyczące szczególnych uwarunkowań zagospodarowania 
terenów zieleni w skali całego miasta.  
 

 Analizy przyrodnicze objęły: 
- ogólną charakterystykę uwarunkowań hydrograficznych, meteorologicznych oraz 

hydrogeologicznych terenu Krakowa; 
- opis aktualnego stanu ochrony przyrody i krajobrazu, w tym identyfikację obszarów chronionych i 

cennych przyrodniczo;  
- identyfikację przebiegu korytarzy ekologicznych; 
- charakterystykę uwarunkowań dotyczących przewietrzania miasta. Rozdział ten opracowano na 

podstawie danych zawartych w opracowaniu eksperckim (Błażejczyk 2008), będącym częścią opracowania 
ekofizjograficznego sporządzonego na potrzeby zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego, oraz wyników projektu MONIT-AIR. 

 

 Analizy dotyczące dziedzictwa, w tym krajobrazu kulturowego opracowano w zakresie: 
- identyfikacji obiektów i obszarów dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem 

terenów i zespołów zieleni wpisanych do rejestru zabytków – na podstawie Studium Uwarunkowań i 
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz we współpracy z Biurem Miejskiego Konserwatora 
Zabytków, w oparciu o Rejestr Zabytków Nieruchomych;  

- identyfikacji powiązań widokowych, w tym punktów, ciągów i obszarów widokowych – na podstawie 
materiałów zamieszczonych w SUiKZP w części dotyczącej uwarunkowań, archiwalnej dokumentacji 
planistycznej5 oraz własnych badań terenowych i zgłoszeń mieszkańców.  

 

 Analizy funkcjonalno-przestrzenne objęły: 
- identyfikację istniejących terenów zieleni i terenów otwartych oraz połączeń między nimi – „zielonych 

korytarzy”, wraz z ich klasyfikacją – na podstawie dostępnych baz danych przestrzennych, analizy pokrycia 
terenu na ortofotomapach z roku 2015, zapisów ewidencji gruntów i budynków, obowiązujących ustaleń 
planistycznych oraz własnych badań terenowych; 

- określenie powierzchni (ha) terenów zieleni o charakterze rekreacyjnym w poszczególnych dzielnicach 
pomocniczych; 

                                                 
4
 Definicja terenów zieleni podana jest w Cz. I, rozdz.5.2. 

5
 W szczególności Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego m. Krakowa, Uchwała Nr VII/58/94 Rady Miasta 

Krakowa z dnia 16 listopada 1994 r. https://www.bip.krakow.pl/index.php?sub_dok_id=49209, dostęp 08.2015. 

https://www.bip.krakow.pl/index.php?sub_dok_id=49209
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- identyfikację istniejących obiektów i obszarów rekreacji, stanowiących ofertę wypoczynkową powiązaną 
z terenami zieleni – na podstawie danych udostępnionych przez ZZM i Zarząd Infrastruktury Sportowej (dalej: 
ZIS), analiz pokrycia terenu na ortofotomapach oraz wizji lokalnych; 

- określenie aktualnego stanu ciągłości korytarzy parków rzecznych; 
- identyfikację obszarów cennych przyrodniczo oraz obiektów i obszarów dziedzictwa kulturowego w 

okolicach Krakowa, a także opisu powiązań pomiędzy tymi obszarami, a terenami zieleni w Krakowie 
(istniejące szlaki turystyczne). 

 

 Analizy społeczno-demograficzne objęły: 
- określenie standardu powierzchni terenów zieleni, jaka powinna przypadać na mieszkańca Krakowa;  
- określenie aktualnego zapotrzebowania na tereny zieleni w poszczególnych dzielnicach (w ha 

powierzchni) oraz wykonanie bilansu stanu istniejącego w stosunku do zapotrzebowania; 
- określenie rozkładu przestrzennego zapotrzebowania na tereny zieleni w mieście, w oparciu o dane 

dotyczące koncentracji ludności ogółem, koncentracji ludności w grupach wiekowych 0-17 lat i osób starszych 
(>60 lat K, >65 lat M) oraz rozmieszczenia obszarów ubóstwa mierzonych koncentracjami liczby klientów 
MOPS i liczby bezrobotnych; 

- określenie dostępności aktualnie istniejących terenów zieleni dla mieszkańców, w zasięgu pieszego 
dojścia;  

- określenie prognozowanego zapotrzebowania na tereny zieleni; 
- identyfikację obszarów deficytowych w zakresie terenów zieleni. 
Zapotrzebowanie aktualne określono na podstawie danych demograficznych pochodzących z 

Raportu o Stanie Rozwoju Miasta 2014, z uwzględnieniem podziału na dzielnice pomocnicze oraz przyjętych 
w niniejszym opracowaniu standardów powierzchni zieleni urządzonej, przypadającej na mieszkańca.  

Rozkład przestrzenny zapotrzebowania określono na podstawie istniejących koncentracji ludności. 
Dostępność określono na podstawie danych przestrzennych z Ewidencji Ludności i rozmieszczenia 

terenów zieleni zidentyfikowanego w ramach analiz funkcjonalno-przestrzennych. Wzięto przy tym pod 
uwagę występowanie barier i kolizji funkcjonalno-przestrzennych w skali miasta. W efekcie określono obszary 
miasta objęte dostępem oraz procentowy udział mieszkańców posiadających dostęp do terenów zieleni. 

Kolejno, określono prognozowane zapotrzebowanie społeczne na tereny zieleni (w ha powierzchni), 
które oszacowano w skali całego miasta, porównując aktualne dane demograficzne z prognozą 
demograficzną GUS do roku 2050, a także z potencjałem rozwojowym miasta określonym ramowo w Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.  

W oparciu o dane przestrzenne nt. rozmieszczenia planowanych terenów i zespołów zabudowy 
wielorodzinnej (na podstawie ustaleń Studium, planów miejscowych oraz decyzji o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu i pozwoleń na budowę), określono też obszary potencjalnego wzrostu 
zapotrzebowania na tereny zieleni w związku z rozwojem miasta.  

Na podstawie powyższych analiz określono istniejące i potencjalne obszary deficytowe w zakresie 
terenów zieleni. 

 
W zakresie wartości społecznych, opracowano zestawienie tabelaryczne i mapowe: 
- wszystkich projektów dotyczących terenów zieleni, zgłoszonych przez mieszkańców w ramach 

Budżetów Obywatelskich w latach 2014, 2015 i 2016; 
- wyników geoankiety „Licz na zieleń” przeprowadzonej przez Fundację Sendzimira w roku 2014, 

dotyczącej badań potrzeb i opinii mieszkańców odnośnie zieleni; 
- ustaleń Jednolitej Listy Rankingowej inwestycji miejskich w zakresie zieleni; 
- dotychczasowych konsultacji społecznych prowadzonych w poszczególnych dzielnicach w ramach 

innych projektów, m.in. „Dzielnice Planują” oraz działań rewitalizacyjnych.  
Kolejno, opracowane zestawienie przeanalizowano pod kątem zbieżności ze zgłoszeniami 

dokonanymi w ramach konsultacji społecznych niniejszego dokumentu.  
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 Analizy formalno-prawne wykonano w zakresie: 
- identyfikacji uwarunkowań wynikających z przyjętych kierunków rozwoju miasta, ze szczególnym 

uwzględnieniem rozwoju tras komunikacji tramwajowej i metra, kolei, sieci drogowych, ścieżek rowerowych i 
ciągów pieszych – na podstawie obowiązujących dokumentów miejskich, w tym Wieloletniego Programu 
Inwestycyjnego;  

- ustaleń planistycznych w zakresie ogólnych i szczegółowych zasad kształtowania systemu 
przyrodniczego miasta oraz wyznaczenia terenów zieleni w SUiKZP;  

- stanu planistycznego oraz ustaleń w zakresie przeznaczenia gruntów na tereny zieleni w planach 
miejscowych, łącznie z określeniem stopnia aktualności tych ustaleń pod kątem obecnego stanu 
zagospodarowania ocenionego na podstawie ortofotomapy z 2015 roku i wizji lokalnych;6 

- identyfikacji terenów zieleni urządzonej wyznaczonych w SUiKZP oraz publicznych terenów zieleni 
(parków i skwerów) wyznaczonych w mpzp, utraconych w wyniku presji inwestycyjnej i szczególnie 
zagrożonych tą presją. Analizy dokonano na podstawie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla nowych 
obiektów zabudowy wielorodzinnej, jednorodzinnej i usługowej oraz decyzji o pozwoleniach na budowę 
wydanych w latach 2014, 2015 i w I połowie 2016 roku w tym samym zakresie. Wyniki prac pozwoliły 
zdefiniować, które tereny należy objąć w pierwszej kolejności planami miejscowymi, a także wskazać tereny, 
które zostały zabudowane i nie mogą być już zagospodarowane na zieleń zgodnie z przeznaczeniem 
określonym w mpzp. 7 

Należy w tym miejscu wyjaśnić, że przy opracowywaniu dokumentu kierowano się przede wszystkim 
obowiązującym stanem prawnym – zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (stan na 
dzień 22.05.2019). Zapisy planów zweryfikowano ze stanem faktycznym i z opracowania wykluczono te tereny 
zieleni wyznaczone w mpzp, które zostały już zabudowane, lub na które uzyskano prawomocne pozwolenia 
na budowę w latach 2014-2016. Na terenach, gdzie nie obowiązują miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego, kierowano się ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego, jako dokumentu wiążącego dla nowych planów. Analogicznie jak poprzednio, z opracowania 
wyłączono te tereny zieleni wyznaczone w Studium, które zostały już zabudowane, lub na które uzyskano 
prawomocne decyzje o pozwoleniach na budowę lub warunkach zabudowy (które nie muszą być zgodne ze 
Studium).   

 
Kolejno, dokonano: 
- określenia stanu własnościowego gruntów, przeznaczonych wg SUiKZP na zieleń urządzoną (ZU)8;  
- określenia stanu własnościowego gruntów, przeznaczonych wg obowiązujących planów 

miejscowych na publiczne tereny zieleni – parki i skwery.9 
Analizy własnościowe zostały wykonane na podstawie danych z MSIP10 celem wyznaczenia terenów: 
- które mogą być zagospodarowane bez przeszkód w ramach inwestycji miejskich w pierwszej 

kolejności; 
- w stosunku do których należy przeprowadzić procedury zmierzające do wyjaśnienia ich stanu 

własnościowego lub przejęcia;  
- w przypadku których należy pozyskać grunty.  

 

 Analizy organizacyjno-ekonomiczne: 
Przeanalizowano kwestie związane z zarządzaniem terenami zieleni, tj.: 
- obecny sposób zarządzania zielenią w Krakowie; 
-  stan formalno-prawny terenów zieleni; 
- stan dokumentacji dotyczącej terenów zieleni; 

                                                 
66

 Stan na 2015 r. 
7
 Stan na przełom 2015/2016 

8
 Stan na ostatni kwartał 2015 

9 Stan na ostatni kwartał 2015 
10

 Wg stanu na 2016 r. 
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- stan zagospodarowania terenów zieleni i potrzeby inwestycyjne; 
- strukturę wydatków na kształtowanie i utrzymanie terenów zieleni; 
Ponadto zidentyfikowano bariery utrudniające zarządzanie i efektywną współpracę międzysektorową 

oraz opisano przykłady dobrych praktyk w zakresie dotyczącym niniejszego dokumentu. 
 

I.4.2. Konsultacje społeczne – etap I  

Konsultacje społeczne etapu I miały na celu: 
1) poinformowanie społeczności Krakowa o przystąpieniu przez Gminę Miejską Kraków do 

sporządzenia Kierunków rozwoju i zarządzania terenami zieleni, przedstawienie celów i najważniejszych 
danych zebranych w trakcie opracowania pierwszej części tj. rozpoznania uwarunkowań. 

2) zebranie informacji na temat oczekiwań i potrzeb mieszkańców poszczególnych dzielnic w 
zakresie: 

 zagospodarowania terenów zieleni oraz ich pielęgnacji i potrzeb rewaloryzacji; 

 zapotrzebowania społeczności lokalnej na nowe tereny zieleni; 

 oczekiwanego programu funkcjonalnego terenów zieleni i preferowanych form rekreacji; 

 dostępności istniejących terenów zieleni; 

 występujących barier i kolizji przestrzennych; 

 poczucia bezpieczeństwa na terenach zieleni; 
oraz informacji na temat wartości, jaką mają poszczególne tereny zieleni dla społeczności Krakowa. 

3) zebranie wniosków, uwag, opinii w zakresie standardów utrzymania i kształtowania terenów 
zieleni w Krakowie; 

4) zebranie informacji na temat gotowości mieszkańców, organizacji pozarządowych i innych 
podmiotów, do podjęcia współpracy z władzami Miasta na rzecz utrzymania i rozwoju terenów zieleni; 

5) określenie we współpracy z interesariuszami priorytetowych kierunków rozwoju zieleni oraz 
zarządzania terenami zieleni. 
 

Konsultacje zostały przeprowadzone przez moderatorów w formie warsztatów otwartych (dla 
wszystkich chętnych), o charakterze interaktywnym. Wszystkie uwagi, pomysły i postulaty zgłoszone w trakcie 
konsultacji zostały zebrane w raportach stanowiących aneks do niniejszego opracowania. 

Zespół Roboczy przyjął także szereg zgłoszeń w formie pisemnej i elektronicznej, składanych 
osobiście, drogą pocztową i za pośrednictwem Internetu. Wykaz tych zgłoszeń znajduje się w aneksie dot. 
konsultacji społecznych. W końcowej części aneksu zamieszczono tabelę zbiorczą, zawierającą sposób 
rozpatrzenia poszczególnych zgłoszeń. 
 

I.4.3. Diagnoza stanu oraz określenie priorytetów rozwoju terenów zieleni 

Jako podsumowanie analiz opracowana została analiza SWOT11. Pozwoliła ona dokonać diagnozy 
stanu istniejącego terenów zieleni w Krakowie, a w szczególności ich zagospodarowania, funkcjonowania, 
ciągłości i zarządzania. Na podstawie diagnozy określono priorytety i ustalono cele rozwoju i zarządzania 
terenami zieleni. 

 

I.4.4. Waloryzacja 

Wynikające z analiz i konsultacji wnioski posłużyły również do dokonania waloryzacji zasobów 
poszczególnych terenów zieleni.  Kompleksowa waloryzacja terenów zieleni zidentyfikowanych w ramach 
analiz objęła: 

- wartości krajobrazowe; 
- wartości przyrodnicze; 

                                                 
11

 SWOT – skrót od ang. Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats – silne i słabe strony, szanse i zagrożenia; technika analityczna 
stosowana we wszystkich obszarach planowania strategicznego.  
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- wartości kulturowe; 
- rolę w strukturze funkcjonalno-przestrzennej miasta (statusu lokalnego i ponadlokalnego);  
- wartości społeczne.  
Dla wszystkich kryteriów oceny przyjęto tę samą wagę: 1. W wyniku waloryzacji każdy teren zieleni 

zaklasyfikowano do jednej z sześciu stref. Pozwoliło to na syntezę uwarunkowań w odniesieniu do 
poszczególnych terenów oraz: 

 określenie kierunków rozwoju i wskazań pod kątem ich przyszłego zagospodarowania i utrzymania;  

 określenie w koncepcji działań koniecznych dla utrzymania i rozwoju systemu terenów zieleni, 
odnoszących się do konkretnego terenu. 

 

I.4.5. Koncepcja systemu terenów zieleni miasta Krakowa  

Koncepcja systemu terenów zieleni Krakowa została opracowana na podstawie przyjętych celów, 
diagnozy stanu terenów zieleni, ich waloryzacji oraz priorytetów wypracowanych partycypacyjnie w trakcie I 
etapu konsultacji społecznych. Koncepcja określa: 

 strukturę przestrzenną systemu terenów zieleni w podziale na strefy i typy terenów zieleni; 

 wskazanie terenów wymagających objęcia formami ochrony przyrody (szczegółowo opisanych w 
opracowaniu eksperckim12), formami ochrony zabytków oraz terenów do zalesienia; 

 program funkcjonalny terenów zieleni, tworzący ofertę rekreacyjno-wypoczynkową dla mieszkańców; 

 wskazanie zielonych korytarzy – ciągów pieszo-rowerowych w zieleni.  
 
 
 
Koncepcja wskazuje też obszary, w których niezbędne są przekształcenia w celu stworzenia powiązań 

pomiędzy terenami zieleni i poprawy ich dostępności. Zawiera ponadto propozycje rozbudowy systemu 
ciągów pieszo-rowerowych w celu lepszego połączenia poszczególnych terenów zieleni.  

 
W koncepcji niejednokrotnie wyznaczono istniejące i potencjalne tereny zieleni, które nie występują 

w dokumentach planistycznych, ale pełnią lub mogą pełnić istotną rolę w spełnieniu społecznego 
zapotrzebowania na tereny zieleni lub kształtowaniu ciągłości systemu. Nie jest przy tym możliwe ominięcie 
terenów prywatnych, ponieważ stanowią one większość obszaru Krakowa.  

Kierując się powyższymi założeniami i aktualnym stanem zagospodarowania przestrzennego miasta, 
nie było zatem możliwe uzyskanie całkowitej zgodności z zapisami dokumentów planistycznych.  

Jednocześnie przyjęto, że wyznaczenie w „Kierunkach…” terenów zieleni na obszarach inwestycyjnych 
wskazanych w Studium bądź planach miejscowych nie pozostaje z nimi w sprzeczności, gdy jest to funkcja 
dopuszczalna w ramach określonej dla danego terenu powierzchni biologicznie czynnej. W treści dokumentu 
podkreślono także, że ostateczne decyzje dotyczące przeznaczenia poszczególnych terenów i ich granic 
zostaną podjęte na etapie opracowania mpzp. „Kierunki…” nie są bowiem aktem prawa miejscowego, nie 
zmieniają ustaleń obowiązujących dokumentów planistycznych, a jedynie – jako koncepcja rozwoju terenów 
zieleni w Krakowie - stanowią wskazania do ich sporządzania i aktualizacji. 

 
W przypadkach, gdy zapisy dokumentów planistycznych się od siebie różnią (dotyczy to najczęściej 

planów miejscowych opracowanych przed zmianą Studium w 2014 r., a taka jest zdecydowana większość 
planów obowiązujących w Krakowie), tzn. w planach miejscowych występuje wiele terenów zieleni, które nie 
są wyznaczone w Studium, lub występują tereny zieleni wyznaczone w Studium, których nie ma w starszych 
planach miejscowych, przyjęto, że przy aktualizacji planów do obowiązującego Studium, należy w miarę 
możliwości zachowywać tereny zieleni wyznaczone w obecnie obowiązujących mpzp, a także uwzględniać 
istniejące tereny, w szczególności zieleni osiedlowej, przyulicznej lub izolacyjnej nawet wtedy, gdy mają 
niewielkie powierzchnie. Ma to na celu równoważenie zabudowy i terenów otwartych w mieście.  

                                                 
12

 Aneks II - Ochrona przyrody 
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W koncepcji nie brano pod uwagę ogrodów przydomowych, jako terenów prywatnych zupełnie 

pozbawionych publicznej dostępności, a zatem nie stanowiących elementów systemu terenów zieleni 
publicznej, co zostało wyjaśnione w rozdziale Klasyfikacja terenów zieleni. Ponadto, na tych terenach znacznie 
ograniczone są możliwości publicznej kontroli i wpływu na sposób zagospodarowania, wraz z liberalizacją 
zasad wycinki drzew. Podobnie, nie brano pod uwagę terenów zieleni położonych na gruntach należących do 
wspólnot mieszkaniowych, gdyż są to tereny prywatne, przynależne do konkretnych budynków i na ogół 
niedostępne dla osób postronnych (lub wspólnota ma możliwość wprowadzenia takich ograniczeń). Dlatego 
powyżej opisane tereny zostały konsekwentnie potraktowane jako zieleń na działkach budowlanych 
odpowiednio w zabudowie jedno- lub wielorodzinnej, nie rozpatrywana w niniejszym dokumencie.  

 
Z kolei przebieg dróg planowanych w Studium nie był traktowany jako całkowicie ostateczny (ze 

względu na różnice w zakresie ich przebiegu i szerokości występujące w Studium w stosunku do planów 
miejscowych), dlatego nie usuwano wszystkich istniejących tam terenów zieleni, pozostawiając tę kwestię 
przyszłym, szczegółowym rozstrzygnięciom. 

 
Natomiast dla wszystkich terenów cennych przyrodniczo proponowanych w „Kierunkach…” do objęcia 

formami ochrony przyrody wskazano konieczność wyłączenia z zabudowy, gdyż w innym przypadku zostaną 
one zniszczone. Postępująca zabudowa jest bowiem największym zagrożeniem dla wciąż zachowanych 
walorów przyrodniczych w Krakowie. W takich przypadkach zasugerowano rozważenie możliwości zmiany 
ustaleń istniejących dokumentów planistycznych. Wszystkie tereny wskazane do ochrony zostały szczegółowo 
opisane w Aneksie II – Ochrona przyrody, gdzie zawarte jest uzasadnienie dla wyznaczenia każdego z 
obszarów. 

 
Dla poszczególnych terenów zieleni w zależności od strefy, do której należą, typu i indywidualnie 

występujących uwarunkowań określone zostały: 

 kierunki planowania przestrzennego; 

 kierunki działań z zakresu zarządzania; 

 kierunki działań inwestycyjnych; 

 kierunki działań ochronnych, 
wraz z ich etapowaniem.  

Dla poszczególnych stref i typów terenów określono ponadto standardy zakładania, utrzymania i 
pielęgnacji wraz z zasadami kompensacji przyrodniczej, a także zasady retencji wód opadowych.  

Wyżej opisane wytyczne, standardy i zasady będą mogły znaleźć zastosowanie również w nowych 
inwestycjach prywatnych, stanowiąc podręcznik dobrych praktyk dla inwestorów.  
 

Koncepcja przedstawiona w niniejszym dokumencie została w fazie roboczej zweryfikowana w 
oparciu o wyniki II i III etapu konsultacji społecznych, a następnie jako ukończony dokument uzgodniona z 
organami urzędowymi oraz organizacjami pozarządowymi właściwymi w sprawie.  

 
 

I.4.6. Konsultacje społeczne - etap II i III 

Konsultacje społeczne II etapu miały formę otwartych spotkań informacyjno-dyskusyjnych13. Ich 
celem było przedstawienie wstępnie opracowanej, roboczej wersji koncepcji oraz omówienie sposobu 
uwzględnienia postulatów z I etapu konsultacji, a także zebranie dalszych uwag mieszkańców. Wszystkie 
uwagi zostały zebrane w raportach stanowiących aneks do niniejszego opracowania. Uwagi do 
przedłożonego materiału zbierano także w formie pisemnej i elektronicznej, przez miesiąc od dnia 

                                                 
13

 Spotkania prezentacyjno-informacyjne połączone z dyskusją i przyjęciem uwag trwały po ok. 1,5 – 2 godziny każde. 
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rozpoczęcia II etapu konsultacji. W końcowej części aneksu zamieszczono tabelę zbiorczą, zawierającą 
sposób rozpatrzenia poszczególnych zgłoszeń. 

Celem III etapu konsultacji było zaprezentowanie mieszkańcom projektu całego dokumentu. W tym 
celu odbyło się spotkanie, w trakcie którego zaprezentowano dokument, rozdano broszury stanowiące 
streszczenie „Kierunków…” i dyskutowano na temat przyjętych w dokumencie rozwiązań. 
 

I.4.7. Strategia zarządzania i wdrażania dokumentu   

Opracowano strategię zarządzania i wdrażania niniejszego dokumentu poprzez: 
- wskazanie koordynatora wdrażania, monitorowania i aktualizacji Kierunków oraz podmiotów 

współodpowiedzialnych za ich realizację – koordynatorów zadań budżetowych; 
- określenie wskaźników realizacji Kierunków, z podziałem na etapy wdrażania, wraz z określeniem: 
a) wartości wskaźnika w roku bazowym; 
b) miejsca pozyskiwania danych do obliczenia wskaźnika; 
c) oczekiwanego trendu zmian w wyniku wdrażania Kierunków. 
 
Realizacja ustaleń niniejszego dokumentu będzie odbywała się w kolejności określonej na 

zaktualizowanej Liście Rankingowej, która została rozszerzona i podzielona na typy zadań i etapy realizacji. 
Obejmuje ona: 

- etapowanie realizacji inwestycji, w tym rewaloryzacji istniejących i zakładania nowych terenów 
zieleni oraz wprowadzania zalesień;  

- etapowanie pozyskiwania nowych terenów pod zieleń; 
- etapowanie planowania przestrzennego na terenach, gdzie brak planów lub wskazana jest zmiana 

ustaleń planistycznych; 
- etapowanie wprowadzania form ochrony przyrody i form ochrony zabytków. 
Ponadto wskazano szereg działań z zakresu zarządzania terenami zieleni, które należy wykonywać 

równolegle z realizacją pozostałych ustaleń.  
 

I.5. DEFINICJE I STANDARDY POWIERZCHNIOWE 
 

W niniejszym rozdziale przedstawiono odniesienie poruszanej w opracowaniu problematyki do 
szerszego kontekstu, klasyfikację i typologię terenów zieleni oraz definicje pojęć przyjęte dla celów 
niniejszego opracowania, a także wyjaśnienia skrótów stosowanych w treści dokumentu.  
 

I.5.1. System terenów zieleni w odniesieniu do systemu przyrodniczego miasta  

 
System przyrodniczy miasta (dalej: SPM) traktuje miasto jako fizjocenozę, specyficzny zbiór różnej 

rangi systemów ekologicznych (układ ponadekosystemalny, istniejący na administracyjnie wydzielonej 
przestrzeni, jednak powiązany ekologicznie z terenami otaczającymi). W niniejszym opracowaniu przyjęto 
zatem, że system przyrodniczy obejmuje całe miasto, a nie jest jedynie jego wyodrębnioną częścią „zieloną” 
(Walasz, 2009). W myśl tej definicji w skład SPM wchodzą więc nie tylko tereny zieleni urządzonej, tereny o 
przeznaczeniu rolniczym, nieużytki różnego pochodzenia np. tereny poprzemysłowe, porolne oraz tereny o 
charakterze naturalnym lub półnaturalnym jak doliny rzek, potoków, zbiorniki wodne wraz z otoczeniem, lasy i 
zadrzewienia. W skład systemu przyrodniczego miasta wchodzą także tereny zabudowane – jak tereny 
mieszkalne, przemysłowe, usługowe, tereny infrastruktury drogowej, kolejowej i inne. Na całym terenie 
miasta bez względu na klasyfikację wyżej wymienioną, pojawiają się w sposób naturalny rośliny, grzyby i 
zwierzęta. Usiłują zasiedlać te tereny i w zależności od przeznaczenia danego terenu, mogą na nim wytworzyć 
lokalne populacje lub są usuwane (np. z przestrzeni transportowych). Szereg gatunków zwierząt, np. ptaków, 
właśnie na terenach zabudowanych znajduje jedyne odpowiednie dla ich przeżycia siedliska, przypominające 
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ich siedliska naturalne.  

System terenów zieleni publicznej, którego dotyczy niniejsze opracowanie, jest integralną częścią 
SPM. „Kierunki…” odnoszą się do kształtowania systemu terenów zieleni, ze szczególnym uwzględnieniem 
terenów zieleni o charakterze rekreacyjnym oraz terenów chronionych, na tle pozostałych terenów 
otwartych miasta Krakowa traktowanych jako tereny wspomagające.  

Omawiane w opracowaniu tereny zieleni wchodzą zatem w skład systemu przyrodniczego miasta, 
który składa się z odpowiednio dobranych geokompleksów i pełni nadrzędne funkcje przyrodnicze (głównie 
klimatyczną, hydrologiczną, biologiczną) oraz podporządkowane im funkcje pozaprzyrodnicze (np. 
mieszkaniową, wypoczynkową, estetyczną). SPM składa się z obszarów węzłowych i węzłów (czyli źródeł 
zasilania) oraz korytarzy i sięgaczy (czyli dróg zasilania), powiązanych ze sobą oraz z regionalnym systemem 
przyrodniczym procesami wymiany materialno-energetycznej (Szulczewska, Kaftan, 1996, Kaliszuk 2005). 

W niniejszej pracy dążono do uwzględnienia wszystkich kryteriów budowy systemu terenów zieleni miejskiej 
w ujęciu materialnym i przestrzennym, mechanizmu funkcjonowania i użyteczności  dla obszarów 
objętych szczegółowym opracowaniem. Ważna jest koncepcja systemu ciągłego, sieciowego, stabilnego, dla 
zapewnienia ciągłości, bioróżnorodności i spełnienia warunku funkcjonalności i dostępności dla użytkowników 
(Przewoźniak 2009; Walasz 2009; Szulczewska, Kaftan, 1996, Szulczewska, Kaliszuk, 2005). 

 

I.5.2. Klasyfikacja terenów zieleni 

 
Tereny zieleni publicznej  
Tereny zieleni pełnią w mieście różnorodne funkcje przyrodnicze oraz pozaprzyrodnicze (np. 

społeczne, rekreacyjne, estetyczne), a także towarzyszą innym terenom i obiektom, do których dostępność z 
różnych powodów może być ograniczona. W związku z celami i założeniami niniejszego opracowania 
sformułowano definicję terenów zieleni publicznej14 w oparciu o art. 5 pkt 21 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 
o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1614): 

 

 
„Tereny zieleni publicznej są to tereny urządzone wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami 

funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte roślinnością, pełniące funkcje publiczne”. 
 

 
Żeby obszar uznać za teren zieleni publicznej, muszą być zatem spełnione jednocześnie 3 warunki: 
a) teren musi być urządzony (przynajmniej częściowo), lub wskazany do urządzenia w niniejszym 

dokumencie; 
b) teren musi być pokryty roślinnością; 
c) teren musi pełnić funkcję publiczną, lub zostać wskazany do pełnienia takiej funkcji w niniejszym 

dokumencie. 
 
Na potrzeby niniejszego dokumentu zdefiniowano dla terenów zieleni pojęcia: urządzenia, pokrycia 

roślinnością i pełnienia funkcji publicznych. 
 
Teren uznaje się za urządzony, jeżeli spełnia oba poniższe warunki: 

 posiada ukształtowany układ funkcjonalno-przestrzenny i kompozycyjny; 

 posiada niezbędną infrastrukturę, umożliwiającą wykorzystanie tego terenu przez użytkowników: ciągi 
komunikacyjne - wyznaczone i pokryte odpowiednią do przyjętego sposobu zagospodarowania 
terenu nawierzchnią, wyposażenie w postaci ławek, koszy na odpadki, ewentualnie innych 

                                                 
14

 Przyjęta definicja jest zmieniona w stosunku do zawartej w POŚ ze względu na nowelizację w 2015 r. Ustawy o ochronie przyrody, 
która nastąpiła po uchwaleniu POŚ, i wprowadzenie do przepisów pojęcia pełnienia funkcji publicznych przez tereny zieleni.  
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elementów małej architektury, wyposażenia i form przestrzenno-plastycznych oraz oświetlenia.  
W przypadku, gdy teren posiada niektóre z w/w elementów, uznaje się go za częściowo urządzony.  
W przypadku, gdy teren nie posiada żadnego z w/w elementów, uznaje się go za nieurządzony. 

Niektóre tereny zieleni obecnie nieurządzone są wskazane w niniejszym dokumencie do urządzenia.  
 

Teren uznaje się za pokryty roślinnością, jeżeli: 

 posiada powierzchnię biologicznie czynną większą niż 50%. Typ roślinności powinien być adekwatny 
do przyjętego sposobu zagospodarowania terenu (antropogeniczny, półnaturalny, naturalny).  

 
Teren uznaje się za pełniący funkcje publiczne, jeżeli: 

 jest ogólnodostępny15 dla wszystkich, daje możliwość odpoczynku, a przez to zaspokojenia 
podstawowych potrzeb dla podtrzymania ustalonego komfortu życia. Dostępne tereny publiczne 
należą do takich, gdzie każdy może przyjść, podziwiać je oraz na większości poza np. pasami 
drogowymi, ma możliwość podjęcia wielu różnych czynności związanych z wypoczynkiem i rekreacją 
(Kachniarz, Niewiadomski, 1994; Lau, Chiu 2003; Pasaogullari., Doratli 2004). Oznacza to, że dostęp 
do takich terenów jest bezpłatny i nie ograniczony do żadnych grup użytkowników oraz, że mają one 
wielofunkcyjny charakter; 

 leży na gruncie stanowiącym własność Gminy Miejskiej Kraków (dalej: GMK) lub Skarbu Państwa 
(dalej: SP), pozostaje w zarządzie lub utrzymaniu GMK, jej jednostek organizacyjnych lub innych 
jednostek administracji państwowej, lub na etapie koncepcji w niniejszym dokumencie jest wskazany 
jako teren przeznaczony do publicznego udostępnienia lub pozyskania przez GMK, co wynika z 
potrzeby utrzymania ciągłości systemu lub braku terenów zieleni na danym obszarze.  Tereny zieleni 
publicznej mogą mieć zatem różnych właścicieli lub zarządców, pod warunkiem, że są udostępniane 
wszystkim zainteresowanym.  
 
Do terenów zieleni publicznej zaliczono istniejące lub planowane w niniejszym dokumencie: 

 parki o różnym charakterze, w tym także np. planty, parki rzeczne, parki położone na terenach 
Twierdzy Kraków, parki uzdrowiskowe; 

 kopce; 

 błonia; 

 bulwary; 

 skwery; 

 zieleńce i zieleń przyuliczną w pasach drogowych; 

 tereny zieleni osiedlowej, które można zidentyfikować i wyodrębnić z przestrzeni osiedli jako 
ogólnodostępne parki lub skwery; 

 lasy i parki leśne komunalne i państwowe; 

 zieleń towarszyszącą zabytkowym fortyfikacjom Twierdzy Kraków;  

 tereny dawnych kamieniołomów. 
 

Tereny wspomagające16 
Pozostałe tereny zieleni wymienione w ustawie, a pełniące inne funkcje podstawowe niż parki, np. 

tereny towarzyszące różnego rodzaju budynkom użyteczności publicznej, cmentarze, ogrody działkowe, a 
także takie, do których dostępność publiczna jest ograniczona poprzez konieczność wnoszenia opłat, 
zaliczono do terenów wspomagających. Podobnie inne tereny, które są pokryte roślinnością, ale nie spełniają 
któregokolwiek z opisanych w definicji kryteriów – nie pełnią funkcji publicznych, są i mają pozostać prywatne 

                                                 
15

 Wyróżnia się tereny zieleni miejskiej ogólnie dostępnej, o ograniczonej dostępności i niedostępne dla publiczności (Kachniarz, 
Niewiadomski, 1994).  
16

 Kategoria terenów wspomagających została zaczerpnięta z Programu Ochrony Środowiska (POŚ 2012-2019), z uwzględnieniem 
kryterium pełnienia funkcji publicznych, które zostało wprowadzone do ustawy o ochronie przyrody po uchwaleniu POŚ. 
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lub nieurządzone jako zieleń publiczna, również zaliczają się do kategorii terenów wspomagających. 
 
Tereny wspomagające stanowią znaczące uzupełnienie systemu terenów zieleni publicznej, ponieważ 

zawierają istotne elementy systemu przyrodniczego Krakowa. Są to tereny w wielu przypadkach cenne 
przyrodniczo, stanowiące siedliska gatunków chronionych, ale o zróżnicowanym stanie własności i władania, z 
przewagą własności prywatnej, lub należące do różnych instytucji. Niektóre tereny w stanie istniejącym 
identyfikowane jako wspomagające, są na etapie koncepcji w niniejszym dokumencie wskazane do 
urządzenia, publicznego udostępnienia lub pozyskania przez GMK, co wynika z potrzeby zapewnienia 
ciągłości systemu lub braku terenów zieleni publicznej na danym obszarze oraz potrzeby ochrony terenów 
cennych pod względem przyrodniczym i krajobrazowym.  

 
Do terenów wspomagających zaklasyfikowano następujące tereny urządzone:  

 tereny zieleni towarzyszące obiektom użyteczności publicznej, o funkcjach związanych przede 
wszystkim z tymi obiektami, udostępniane publicznie pod określonymi warunkami, takie jak np. 
towarzyszące placówkom oświatowym, uczelniom wyższym, szpitalom, obiektom kultu religijnego, 
klubom sportowym;  

 ogrody edukacyjne i parki tematyczne z płatnym wstępem, np. Ogród Botaniczny Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Ogród Zoologiczny, Ogród Doświadczeń im. St. Lema na terenie Parku Lotników 
Polskich, teren ekspozycji Muzeum Lotnictwa Polskiego; ogrody muzealne, np. Ogród Profesorski przy 
Muzeum UJ, ogród wokół Muzeum „Rydlówka” w Bronowicach Małych, ogród przy Muzeum 
Archeologicznym, ogród wokół Muzeum  - Dworku Jana Matejki w Krzesławicach; 

 cmentarze komunalne i wyznaniowe;  

 ogrody klasztorne;  

 ogrody działkowe; 

 zieleń osiedlową stanowiącą bezpośrednie otoczenie budynków, nie dającą się wyodrębnić z 
przestrzeni osiedli jako ogólnodostępne parki i skwery;  
 
oraz tereny otwarte17 i leśne:  

 uprawy rolne, łąki, sady, użytki zielone wraz z obudową biologiczną cieków i zbiorników wodnych;  

 nieużytki, ugory i odłogi pokryte roślinnością, w tym rezerwy terenów inwestycyjnych wyznaczone w 
SUiKZP i mpzp, które do czasu docelowego zagospodarowania pokryte są roślinnością; 

 lasy na gruntach innej własności niż gminna i państwowa. 
 

Do terenów wspomagających zaliczono też ogrody prywatne (przydomowe) wyznaczone w 
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego jako zieleń (ze względu na duże działki i z reguły 
występujący zakaz nowej zabudowy), ale już nie tereny zabudowy jednorodzinnej. Terenów zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej wyznaczonych w dokumentach planistycznych nie 
klasyfikowano; znajdującą się na nich zieleń przyjęto jako powierzchnię biologicznie czynną na działkach 
budowlanych (za wyjątkiem wyodrębnionych z przestrzeni osiedli ogólnodostępnych parków i skwerów).  
 

Przestrzenie publiczne z zielenią 
Wyznaczono też odrębną kategorię przestrzeni publicznych z zielenią. Są to tereny urządzone, 

pełniące funkcje publiczne, ale nie pokryte zielenią w stopniu pozwalającym zaklasyfikować je do terenów 

                                                 
17

 Tereny otwarte w mieście obejmują obszary niskiej lub średniowysokiej zieleni nieurządzonej, wód otwartych oraz obszary 
pełniące funkcję rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Tereny otwarte charakteryzują się niskim stopniem ingerencji, co pozwala na 
funkcjonowanie ekosystemów i zachowanie charakterystycznych cech krajobrazu naturalnego, lub zbliżonego do naturalnego - w 
przeciwieństwie do terenów zieleni, które cechują się miejskim zainwestowaniem. Podobne rozumienie zostało zaprezentowane w 
Nowej Karcie Ateńskiej (2003), która obok parków, skwerów wymienia także tereny otwarte, rolnicze i powierzchnie wodne. W 
Karcie wskazano na zanik terenów otwartych w miastach i poza nimi, jako na jeden z głównych czynników prowadzących do 
niekorzystnych zmian dla środowiska życia ludzi (Gałecka-Drozda 2014).  
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zieleni (najczęściej utwardzone). Pełnią one jednak istotną rolę wspomagającą (jako powiązania pomiędzy 
terenami zieleni) oraz estetyczną, wpływającą na kreowanie wizerunku miasta. Wg definicji ustawowej 
przestrzenie publiczne18 to obszary o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy 
jakości ich życia i sprzyjające nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na ich położenie oraz cechy 
funkcjonalno-przestrzenne. Przestrzenie publiczne z zielenią są to zatem: rynki, place, ciągi piesze i 
pieszojezdne, na których punktowo występuje roślinność. Projektowanie, realizacja i utrzymanie zieleni w 
przestrzeniach publicznych pozostaje w gestii ZZM, dlatego zagadnienie to zostało szerzej rozwinięte w 
niniejszym opracowaniu. 
 

I.5.3. Typologia terenów zieleni Krakowa 

W ramach terenów zieleni publicznej i terenów wspomagających wyróżniono kilkanaście typów 
terenów zieleni w zależności od pełnionych funkcji i sposobu zagospodarowania, dostępności publicznej i 
możliwości zarządzania przez jednostki miejskie. Przyjęta w niniejszym dokumencie typologia ma charakter 
indywidualny19, odpowiadający specyfice terenów zieleni Krakowa, i na niej oparto dalsze prace i ustalenia. 
Dla poszczególnych typów przyjęto własny zestaw oznaczeń jednolity w skali całego miasta, ponieważ 
klasyfikacja stosowana w SUiKZP ma charakter ogólny20, a oznaczenia typów terenów zieleni używane w 
obowiązujących planach miejscowych są bardzo zróżnicowane21. Zgodnie z ustaleniem z Biurem Planowania 
Przestrzennego (obecnie Wydziałem Planowania Przestrzennego), katalog używanych oznaczeń może być 
dostosowany do specyfiki Kierunków, i nie musi być tożsamy z nazewnictwem i określeniami przyjętymi w 
planach miejscowych.  
 

Typy terenów zieleni Krakowa przyjęte w niniejszym dokumencie: 
 

Oznaczenie: Nazwa: 

 
Status terenu: Opis: 

ZP Park 

 
 
 
 
 
 
 
Tereny zieleni 
publicznej/Tereny 
wspomagające 

Ogólnodostępny teren zieleni, pełniący publiczne, złożone 
funkcje rekreacyjne i estetyczne oraz funkcje ekologiczne. Są 
to tereny posiadające obecnie status parku miejskiego (objęte 
odpowiednią uchwałą RMK) oraz utrzymywane przez ZZM jako 
parki publiczne, a także parki na terenach osiedlowych, dające 
się wyodrębnić z przestrzeni osiedli jako samodzielne tereny 
zieleni. Z reguły powierzchnia istniejącego parku przekracza 2 
ha (poza nielicznymi wyjątkami). Istnieją też parki niedostępne 
publicznie (np. reprywatyzowane parki podworskie). 

ZPB Błonia  

 
Tereny zieleni 
publicznej 

Szczególny, charakterystyczny dla Krakowa typ parku. Łąka 
publiczna, pełniąca wiodącą funkcję społeczną, a w drugiej 
kolejności przyrodniczą; 

ZK Zieleń kopców 

 
Tereny zieleni 
publicznej 

Tereny kopców krakowskich: Wandy, Krakusa, Kościuszki i 
Piłsudskiego; 

                                                 
18

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Dz.U. 2017 poz.1073.  
19

 W przepisach aktualnie obowiązujących w Polsce, jak i w Europie, brak jednolitego systemu klasyfikacji terenów zieleni. W 
literaturze przedmiotu występują różnorodne metodologie ich identyfikacji oraz obliczania powierzchni poszczególnych typów 
terenów zieleni w badanych miastach. Ten stan utrudnia prowadzenie analiz i porównań, wykonywanie zestawień powierzchniowych 
oraz opracowanie wskaźników monitorowania zmian. 
20

 W SUIKZP wyróżniono dwie kategorie: ZU – zieleń urządzoną i ZR – zieleń nieurządzoną – por. Cz. III, rozdz. 5.2. Ustalenia Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego w zakresie terenów zieleni, s. 175 
21

 Por. Cz. III, rozdz. 5.3. Ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie terenów zieleni, s. 186 
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ZPS Skwer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tereny zieleni 
publicznej/Tereny 
wspomagające 

Ogólnodostępny  teren zieleni o powierzchni <2ha, pełniący 
lokalne funkcje rekreacyjne i estetyczne oraz ekologiczne; 
program to np.: place zabaw i inne urządzenia rekreacyjne – 
siłownie plenerowe, małe boiska, psie wybiegi, miejsca do 
siedzenia, dekoracyjna zieleń urządzona, a także ochrona 
pomników przyrody, jeżeli występują, pomniki i miejsca 
pamięci narodowej. Teren nie posiada statusu parku 
określonego uchwałą RMK; wzięto pod uwagę również skwery 
na terenach osiedlowych, dające się wyodrębnić z przestrzeni 
osiedli jako samodzielne tereny zieleni. Istnieją też skwery 
niedostępne publicznie (np. na terenach należących do 
wspólnot mieszkaniowych). 

ZZ 
Zieleńce, zieleń 
przyuliczna 

 
 
 
 
Tereny zieleni 
publicznej 

Zieleń w pasach drogowych, o roli przede wszystkim 
estetycznej i zapewnienia ciągłości systemu terenów zieleni. 
Zieleń parkingów. Zieleńce  - ogólnodostępne tereny zieleni o 
powierzchni na ogół poniżej 2000m

2
, nie pełniące funkcji 

rekreacyjnych; 

ZPF 
Park na terenie 
fortecznym 

 
 
 
Tereny zieleni 
publicznej 

Parki wykorzystujące historycznie ukształtowaną zieleń 
Twierdzy Kraków wraz z obiektami fortecznymi, ich ruinami i 
pozostałościami; 

ZF  
Zieleń forteczna 
poza parkami 

 
Tereny zieleni 
publicznej / 
Tereny 
wspomagające Zieleń nieurządzona w otoczeniu obiektów fortecznych, drogi 

rokadowe wraz z zielenią; 

ZPR  Park rzeczny 

 
 
 
Tereny zieleni 
publicznej 

Parki o charakterze linearnym, obejmujące obszary położone 
wzdłuż osi dolin rzek i cieków wodnych stanowiących ich 
dopływy; służą one realizacji funkcji ochrony przyrody, 
przewietrzania miasta, rekreacyjnych, edukacyjnych, 
przeciwpowodziowych i wodochronnych; park rzeczny ma 
charakter półnaturalny;  

ZL Las 

 
 
 
 
Tereny zieleni 
publicznej / 
Tereny 
wspomagające  

Las komunalny - ogólnodostępny las nie stanowiący własności 
Skarbu Państwa, zarządzany i utrzymywany przez jednostki 
miejskie (ZZM, MPIOZ), Las Państwowy - las stanowiący 
własność Skarbu Państwa, zarządzany przez PGL Lasy 
Państwowe (Nadleśnictwo Myślenice)/lasy na gruntach innej 
własności, niedostępne publicznie, lub o ograniczonej 
dostępności publicznej; 

ZLP Park leśny 

 
 
 
 
 
 
 
Tereny zieleni 
publicznej 

Las komunalny urządzony celem udostępnienia dla ogólnej 
rekreacji; na terenie parku leśnego szata roślinna ma 
wielowarstwowy charakter leśny, ale występują w nim 
urządzenia typowe dla parków takie jak alejki, ławki, kosze, 
ławostoły, wiaty piknikowe/altany i obiekty związane z 
gospodarką leśną. Na terenie parków leśnych mogą znajdować 
się istniejące dotychczas obiekty inne, niż wyżej wymienione. 
W parkach leśnych nie można realizować obiektów innych niż 
wyżej wymienione. Park leśny nie pełni funkcji produkcyjnych 
w rozumieniu Ustawy o lasach. Park leśny może być 
ustanowiony uchwałą Rady Miasta Krakowa.  
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ZŁ Łąka 

Tereny zieleni 
publicznej 

Teren pokryty roślinnością łąkową, pełniący funkcje 
przyrodnicze, z możliwością realizacji funkcji publicznych w 
ograniczonym zakresie (w formie ekstensywnej);  

ZUP 

Zieleń przy 
obiektach 
użyteczności 
publicznej 

 
 
Tereny 
wspomagające  

Zieleń towarzysząca obiektom użyteczności publicznej, tereny 
zieleni o specjalnym przeznaczeniu;  

ZS 
Zieleń terenów 
sportowych 

Tereny zieleni 
publicznej/ 
Tereny 
wspomagające 

Zieleń terenów sportowych znajdujących się w 
parkach/towarzysząca obiektom o podstawowej funkcji 
sportowej (kluby sportowe); 

ZC Cmentarz 

 
Tereny 
wspomagające 
/Tereny zieleni 
publicznej 

Teren służący pochówkowi zmarłych (cm. komunalne, 
wyznaniowe), cmentarze zamknięte (cm. wojenne, mogiły 
zbiorowe związane z epidemiami chorób); 

ZOK 
Ogród klasztorny/ 
kościelny 

 
Tereny 
wspomagające  Tereny ogrodów należących do zakonów i parafii; 

ZD Ogród działkowy 

 
 
 
Tereny 
wspomagające  

Teren ogrodów działkowych składający się z działek i terenu 
ogólnego, służącego do wspólnego korzystania, wraz z 
infrastrukturą ogrodową. Wzięto tu pod uwagę wszystkie 
ogrody działkowe, nie tylko działające w ramach ROD. 

ZR 

Tereny upraw 
rolnych i użytków 
zielonych 

 
 
Tereny 
wspomagające 

Pola orne, użytki zielone np. pastwiska z zadrzewieniami 
śródpolnymi, sady, ogrody. 

ZW 

Obudowa 
biologiczna cieków 
i zbiorników 
wodnych 

 
Tereny zieleni 
publicznej / 
Tereny 
wspomagające 

Zieleń nieurządzona stanowiąca naturalną obudowę 
zbiorników i cieków wodnych, bez elementów rekreacyjnych; 
może występować na publicznych terenach zieleni lub na 
terenach prywatnych, w tym rolnych.   

ZN 
Zieleń 
nieurządzona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tereny zieleni 
publicznej / 
Tereny 
wspomagające 

Tereny otwarte niezagospodarowane pokryte roślinnością 
spontaniczną o różnym stopniu naturalności (opuszczone 
tereny rolnicze: ugory, odłogi, nieużytki, łąki nieużytkowane 
rolniczo), zadrzewienia nie będące lasami, zakrzewienia, 
zarośla, tereny nieurządzone towarzyszące zabudowie różnego 
typu lub jej pozostałościom, tereny poprzemysłowe, 
powojskowe, po dawnych ogródkach działkowych, dawne 
wyrobiska i kamieniołomy; rezerwy terenów inwestycyjnych 
wyznaczonych w mpzp i SUiKZP, obecnie niezabudowane i 
pokryte zielenią, o ile nie wydano na nie decyzji o 
pozwoleniach na budowę w latach 2014 – 2016; 

ZOM 

Zieleń 
towarzysząca 
zabudowie 
mieszkaniowej 

Tereny 
wspomagające 

Skwery i zieleńce towarzyszące zabudowie mieszkaniowej 
wielorodzinnej oraz ogrody przydomowe towarzyszące 
zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej 
niskiej intensywności.  

ZPP 
Zieleń przestrzeni 
publicznych  

Przestrzenie 
publiczne Zieleń występująca punktowo na placach, rynkach, deptakach.  

ZI Zieleń izolacyjna 

Tereny zieleni 
publicznej / 
Tereny 

Zieleń o charakterze wielowarstwowym, oddzielająca tereny i 
obiekty uciążliwe dla otoczenia, o funkcji bariery widokowej, 
przeciwhałasowej, przeciwdziałającej zapyleniu itp. 
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wspomagające 

Z 

Istniejące 
zbiorowiska do 
zachowania 

Tereny zieleni 
publicznej 

Cenne zbiorowiska roślinne o najwyższych i wysokich 
walorach przyrodniczych, objęte lub wskazane do objęcia 
formami ochrony przyrody 

ZPE Park ekologiczny 

Tereny zieleni 
publicznej 

Zieleń o charakterze wielowarstwowym, oddzielająca tereny i 
obiekty uciążliwe dla otoczenia, o funkcji bariery widokowej, 
przeciwhałasowej, przeciwdziałającej zapyleniu itp. 

ZPG Geopark 

Tereny zieleni 
publicznej 

Odmiana parku ekologicznego, park zlokalizowany w dawnym 
kamieniołomie, służy w szczególności ochronie i prezentacji 
walorów dziedzictwa geologicznego (georóżnorodności). 

 

 

I.5.4. Standardy powierzchni terenów zieleni publicznej dla Krakowa 

 
W przepisach aktualnie obowiązujących w Polsce, jak i w Europie, brak powszechnie obowiązujących, 

jednolitych uregulowań prawnych w zakresie powierzchni publicznych terenów zieleni, jaka powinna 
przypadać na każdego mieszkańca miasta lub gminy. W Polsce jest to spowodowane brakiem obowiązujących 
prawnie standardów urbanistycznych, a w Europie  - stosowaniem zróżnicowanych, nie zawsze 
obligatoryjnych standardów w poszczególnych krajach członkowskich Unii.   

Jedyne regulacje dotyczące powierzchni terenów zieleni w polskim prawie zwarte są w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie22. Odnoszą się one jednak tylko do działek budowlanych, 
przez co nie wyczerpują kwestii zapewnienia publicznych terenów zieleni dostępnych dla wszystkich.   
 

Brak obowiązujących przepisów i standardów w zakresie opracowania niniejszej analizy stwarza 
konieczność przyjęcia indywidualnych, zalecanych ustaleń dotyczących powierzchni terenów zieleni 
publicznej o charakterze rekreacyjnym na mieszkańca. Wynika to z celu niniejszego opracowania, jakim jest 
m.in. spełnienie potrzeb społecznych. W niniejszym opracowaniu oparto się przede wszystkim na 
wielkościach zalecanych w Poradniku Urbanisty (Dylewski, Nowakowski, Szopa, 2003). Zalecono tam, aby 
ogólna powierzchnia terenów zieleni rekreacyjnej w miastach (z wyłączeniem rekreacji najbliższej w 
obszarach zabudowy mieszkaniowej, przez co rozumie się tereny zieleni na działkach budowlanych) nie była 
mniejsza niż 10 m2 zieleni wypoczynkowej23 na mieszkańca. W miastach dużych (ponad 100 tys. 
mieszkańców) należy ponadto przewidywać większe parki ogólnomiejskie. 

W Poradniku Urbanisty (Dylewski, Nowakowski, Szopa, 2003) określono też standardy dla terenów 
sportu powszechnego (zespołów boisk, sal gimnastycznych, pływalni), które jednak nie stanowią przedmiotu 
niniejszego opracowania. Są to funkcje rekreacyjne mogące wzbogacać ofertę wypoczynkową terenów zieleni 
i ich stan istniejący omówiono w Cz. III, rozdziale 3.2. 

W innych pozycjach literaturowych zaleca się podobne standardy dla terenów zieleni, jak w Poradniku 
Urbanisty (Dylewski, Nowakowski, Szopa, 2003) – np. w dokumencie „Normy, wskaźniki i informacje na 

                                                 
22

 Tekst jednolity: Dz. U. z dnia 18.09.2015r. poz. 1422 z późn. zm., §3 ust. 22 - teren biologicznie czynny - należy przez to rozumieć 
teren o nawierzchni urządzonej w sposób zapewniający naturalną wegetację roślin i retencję wód opadowych, a także 50% 
powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią oraz innych powierzchni zapewniających naturalną wegetację roślin, o 
powierzchni nie mniejszej niż 10 m

2
 , oraz wodę powierzchniową na tym terenie; Rozdz. 8 „Zieleń i urządzenia rekreacyjne”, §39: Na 

działkach budowlanych, przeznaczonych pod zabudowę wielorodzinną, budynki opieki zdrowotnej (z wyjątkiem przychodni) oraz 
oświaty i wychowania co najmniej 25% powierzchni działki należy urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego, jeżeli inny 
procent nie wynika z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. § 40 ust. 1: w zespole budynków wielorodzinnych 
objętych jednym pozwoleniem na budowę należy, stosownie do potrzeb użytkowych, przewidzieć place zabaw dla dzieci i miejsca 
rekreacyjne dostępne dla osób niepełnosprawnych, przy czym co najmniej 30% tej powierzchni powinno znajdować się na terenie 
biologicznie czynnym, chyba, że przepisy odrębne stanowią inaczej. 
23

 W niniejszym opracowaniu tereny zieleni wypoczynkowej traktowane są jako równoznaczne z terenami zieleni rekreacyjnej. 
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potrzeby planowania przestrzennego” opracowanym w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej w 
Warszawie (Nowakowski, 1987) wskazano, że: „Dla całości terenów zieleni wypoczynkowej w mieście zaleca 
się przyjmowanie wskaźnika od 8-15m2 na jednego mieszkańca.” Przyjęty parametr mieści się w tych 
wskazaniach.  
 

Pomocniczo, przy ustalaniu standardów powierzchni terenów zieleni posłużono się też danymi z 
innych miast i krajów. Zostały one wykorzystane do celów porównawczych. Przykładowo:  

 w Berlinie (Niemcy) dąży się do zapewnienia 13m2 terenów zieleni na osobę24, 

 w Lipsku (Niemcy) dąży się do zapewnienia 10m2  terenów zieleni na osobę 25; 

 w Gandawie (Ghent, Belgia) standardem jest minimum 10m2 terenów zieleni na osobę (Kabish i inni, 
2016); 

 w Gdyni przyjmuje się min. 10m2 terenów zieleni osiedlowej i ogólnomiejskiej na osobę26. 
 
Na podstawie zaleceń z Poradnika Urbanisty (Dylewski, Nowakowski, Szopa, 2003) i powyżej opisanej 

analizy literatury przedmiotu przyjęto dla Krakowa minimalne zapotrzebowanie na tereny zieleni publicznej o 
funkcji rekreacyjnej na poziomie 10m2/mieszkańca. Oznacza to, że do kalkulacji powierzchni na osobę wliczane 
są wyłącznie urządzone parki i skwery, jako tereny, których podstawowym przeznaczeniem i celem jest 
funkcja rekreacyjna. Inne tereny zieleni publicznej, takie jak zieleńce przyuliczne, tereny zieleni towarzyszące 
różnym obiektom czy lasy komunalne nie mogą tu być brane pod uwagę, gdyż nie zapewniają właściwego 
dostępu do zieleni pozwalającego na rekreację, lub ich podstawowe funkcje są inne, a rekreacja pełni tylko 
rolę uzupełniającą. Przyjęty powyżej parametr jest spełniony w Krakowie na terenie założenia 
urbanistycznego „starej” Nowej Huty. Fakt ten omówiono szerzej w Cz. III. w rozdz. 4. 

Ustalono też, że realizacja większości codziennych potrzeb rekreacyjnych powinna mieć miejsce w 
zasięgu pieszego dojścia od miejsca zamieszkania. Zasięg pieszego dojścia zdefiniowano w Cz. III w rozdz. 4.3. – 
Dostępność terenów zieleni publicznej.  

 
Standardy powierzchniowe terenów rekreacyjnych odniesiono do liczby mieszkańców, a nie typów 

zabudowy, dlatego nie różnicowano zapotrzebowania w zależności od tego, czy w danej dzielnicy dominuje 
zabudowa jedno- czy wielorodzinna. Na terenach zabudowy jednorodzinnej mieszkańcy mogą co prawda w 
dużym stopniu zaspokoić swoje potrzeby rekreacyjne na terenie własnych ogrodów, jednak nie wszystkie 
funkcje mogą być w ten sposób realizowane (np. funkcje społeczne takie jak integracja mieszkańców, zabawy 
dzieci, wspólne uprawianie sportu, czy rekreacja indywidualna, jak spacery, wycieczki rowerowe). Z tego 
powodu na obszarach zabudowy jednorodzinnej publiczne tereny zieleni też są potrzebne. Natomiast 
zapotrzebowanie to będzie powierzchniowo mniejsze, ze względu na mniejszą liczbę mieszkańców związaną z 
niską gęstością zaludnienia. 

 

I.5.5. Wyjaśnienia pojęć i skrótów stosowanych w dokumencie 

 
W niniejszym opracowaniu stosowane są następujące skróty i pojęcia:  

 BDOT – Baza Danych Obiektów Topograficznych - baza danych przestrzennych o szczegółowości 
odpowiadającej mapie topograficznej w skali 1:10 000; 

 BP – Biuro Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa (obecnie Wydział Planowania 
Przestrzennego); 

                                                 
24

 Availability of Public, Near-Residential Green Space [edition 2013]. 
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/umweltatlas/eda605_01.htm (dostęp 08.04.2016). 
25

 Umweltqualitätsziele und -standards für die Stadt Leipzig. Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt. Lipsk 2013.  
26

 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gdyni, zatwierdzone uchwałą nr XVII/400/08 Rady Miasta 
Gdyni z dnia 27 lutego 2008 r., zmienione uchwałą nr XXXVIII/799/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 15 stycznia 2014 r., 
zmienione uchwałą nr XI/190/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 sierpnia 2015 r., Część II, s. 69. 

http://www.gdynia.pl/g2/2015_09/100857_fileot.pdf
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 GIS – (ang. Geographical Information Systems), systemy informacji geograficznej lub systemy 
informacji przestrzennej opierające się na bazach danych przestrzennych;  

 GMK – Gmina Miejska Kraków; 

 Infrastruktura społeczna - obiekty budowlane, w których są prowadzone usługi społeczne lub 
kulturalne, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa, oświaty i nauki, sportu, opieki społecznej i 
ochrony zdrowia, a także tereny zieleni publicznej;  

 Jednostka urbanistyczna – obszar miasta cechujący się zauważalną jednorodnością funkcjonalno-
przestrzenną, wyznaczony w obowiązującym na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m. Krakowa (patrz hasło: SUiKZP). W 
w/w dokumencie wyodrębniono 63 strukturalne jednostki urbanistyczne, a podziału dokonano w 
oparciu o indywidualne cechy struktury przestrzennej i zróżnicowane zagospodarowanie 
poszczególnych obszarów miasta.  

 JLR – Jednolita Lista Rankingowa27. Dotychczas funkcjonowała ona jako lista inwestycji miejskich w 
zakresie zieleni; w niniejszym dokumencie została rozszerzona także na inne zadania konieczne dla 
przeprowadzenia inwestycji (np. planowanie, pozyskanie gruntów);  

 MONIT-AIR - Monit – Air jest to „Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla 
poprawy jakości powietrza w Krakowie”28. Jest to strategia, która pozwala na takie planowanie 
przestrzeni, którego efektem będzie lepsza wymiana i regeneracja powietrza w Krakowie. Rezultatem 
projektu jest dostarczenie nowoczesnej bazy informacji przestrzennych, uzyskanych w wyniku 
monitoringu, kontroli i badań pomiarowych wykonanych z wykorzystaniem nowoczesnych 
technologii, w celu wspomagania procesu decyzyjnego zmierzającego do poprawy jakości życia 
mieszkańców, zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. 
Projekt objął następujące działania: 
1) „Ocena warunków przewietrzania Krakowa przy wykorzystaniu zaawansowanego systemu 

modelowania”  

2) „Inwentaryzacja niskiej emisji w zakresie czynnych pieców, kotłowni i kominków na paliwo stałe 

na terenie Krakowa oraz włączenie danych do Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennych”. 

3) „Kontrola likwidacji pieców na paliwa stałe w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji wraz 

ze wspomaganiem informatycznym.” 

4) „Mapa pokrycia terenu z przyporządkowaniem współczynników aerodynamicznej szorstkości 

terenu oraz ogólna inwentaryzacja terenów pokrytych roślinnością, ze szczególnym 

uwzględnieniem terenów zieleni miejskiej.” 

5) „Komputerowy system zarządzania zielenią i szczegółowa inwentaryzacja terenów zieleni – zakup 

oprogramowania, licencji, sprzętu komputerowego stacjonarnego i mobilnego.” 

6) „Promocja projektu – konferencje prasowe i seminaria.” 

Czas realizacji projektu to lata 2015-2016, równolegle ze sporządzeniem niniejszego dokumentu. 

 mpzp lub plan miejscowy - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;  

 MRR – Mapa Roślinności Rzeczywistej Miasta Krakowa29; 

 MZMiUW – dawniej: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych; jego kompetencje zostały 
przejęte przez PGW Wody Polskie na podst. Ustawy Prawo Wodne z dn. 20 lipca 2017r. (Dz. U. z 2017 
r., poz. 1566); 

 PGW Wody Polskie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie; 

 PnB – decyzja pozwoleniu na budowę wydawana w procesie inwestycyjnym na podstawie ustawy 

                                                 
27

 https://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=13595, dostęp 05.2019. 
28

 https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=60692, dostęp 05.2019; http://www.ekocentrum.krakow.pl/244,a,monitoring.htm 
29

 https://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=20495 dostęp do części materiałów 05.2019 (Dubiel E., Szwagrzyk J. (red nauk.) 2008), 
https://msip.um.krakow.pl 

https://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=13595
https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=60692
http://www.ekocentrum.krakow.pl/244,a,monitoring.htm
https://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=20495
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Prawo budowlane30;  

 POŚ – Program Ochrony Środowiska dla miasta Krakowa na lata 2012-2015 z uwzględnieniem zadań 
zrealizowanych w 2011 roku oraz perspektywą na lata 2016-2019, przyjęty uchwałą Nr LXI/863/12 
Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2012 r. 

 Presja inwestycyjna na tereny zieleni - zagrożenie zmniejszeniem powierzchni lub likwidacją 
istniejących terenów zieleni spowodowane postępującą zabudową; także zagrożenie zabudową 
rezerw terenowych pod zieleń publiczną wyznaczonych w dokumentach planistycznych;  

 Przygrodzenie – wyjście z ogrodzeniem nieruchomości poza jej granice, na teren innej nieruchomości, 
np. ogrodzenie działki prywatnej w taki sposób, że zajmuje ono część sąsiedniej działki gminnej;  

 RDOŚ – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska; 

 ROD – Rodzinne Ogrody Działkowe;  

 RMK – Rada Miasta Krakowa;  

 RZGW Kraków – dawniej: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, obecnie jednostka 
organizacyjna PGW Wody Polskie na podst. Ustawy Prawo Wodne z dn. 20 lipca 2017r. (Dz. U. z 2017 
r., poz. 1566); 

 SP – Skarb Państwa;  

 SUiKZP lub Studium – obowiązujące Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego miasta Krakowa31 obowiązujące na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu;  

 Uchwała krajobrazowa – projekt uchwały RMK ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów 
małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń32; 

 ULICP – decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; 

 UMK – Urząd Miasta Krakowa; 

 Ustawa o PiZP – ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym33;  

 WAiU – Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa; 

 WIOŚ – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska; 

 WS – Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa; 

 WZ – decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydawana w procesie 
inwestycyjnym na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

 ZIKIT – Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie (nieistniejący); 

 ZDMK – Zarząd Dróg Miasta Krakowa;  

 ZZM – Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. 
 

II. ROZPOZNANIE UWARUNKOWAŃ ROZWOJU TERENÓW ZIELENI 
PUBLICZNEJ 

II.1. HISTORIA PLANOWANIA TERENÓW ZIELENI W KRAKOWIE  

                                                 
30

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1202. 
31

 STUDIUM uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa – dokument ujednolicony (Uchwała 
Nr XII/87/03 z dnia 16 kwietnia 2003 r. zmieniona uchwałą Nr XCIII/1256/10 z dnia 3 marca 2010 r. zmieniona uchwałą 
Nr CXII/1700/14 z dnia 9 lipca 2014 r.); https://www.bip.krakow.pl/?id=48 
32

 https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=71173, dostęp 11.2016; Zarządzenie Nr 2542/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 
22 września 2015 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa 
w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej "Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic 
reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń". Wprowadzone jako skutek tzw. ustawy krajobrazowej - Ustawy z dnia 24 
kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, Dz.U. 2015 poz. 774, z póź. 
zmianami. 
33

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Tekst jednolity: Dz. U. 2017 poz. 1073. 

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=71173
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 Zanim w Krakowie zaczęto kształtować pierwsze znaczące elementy terenów zieleni takie jak ogrody 

rozrywkowe, Plantacje miejskie czy pierwsze parki publiczne, miasto miało już bogatą tradycję zakładania 
różnego rodzaju ogrodów. Była też strefa żywicielska wokół miasta, której ważny element stanowiły 
okoliczne wsie: Czarna i Nowa Wieś, Łobzów, Krowodrza, Gramatyka i Kawiory nazywane „ogrodnikami”, jako 
że zasłynęły z ogrodów warzywnych i dostarczały „najpiękniejsze ogrodowiny” mieszkańcom Krakowa 
(Kolberg 1976). 

 Patrząc na miasto z punktu widzenia sztuki ogrodowej, to mamy tu prezentowany pełny przekrój 
historycznych ogrodów począwszy od średniowiecznych, aż po współczesne. Te najstarsze o średniowiecznej 
proweniencji to głównie ogrody klasztorne np. franciszkanów czy cystersów. Wśród renesansowych są m.in. 
ogrody wawelskie, przy rezydencji w Łobzowie, przy willi Decjusza, na Białym Prądniku. Barok zaznaczył swą 
obecność m.in. w Łobzowie za czasów Sobieskiego, czy w niektórych ogrodach klasztornych. Ogrody 
krajobrazowe czy historyzujące o kompozycji złożonej reprezentują dawne założenia rezydencjonalne, np. 
przy willi Decjusza, park Jerzmanowskich czy ogród Lasockich na Dębnikach. Ogrody te są obecnie w różnym 
stanie zachowania i nie wszystkie publicznie dostępne, ale objęte wpisem do rejestru zabytków, co chroni 
ten rodzaj dziedzictwa kulturowego. 

 W ramach realizowanych na przełomie XVIII i XIX w. akcji konserwatorskich „upięknienia miasta” 
dozorowanych przez Senat Rządzący, znalazły się też tak ważne dla układu urbanistycznego przedsięwzięcia 
m.in. zniesienie szpecących miasto elementów lub ich „upięknienie”, regulacja planu miasta, niwelacja, 
rozszerzenie i wyprostowanie ulic, założenie plant i zieleńców (Ślesiński 1963). Początki powstawania 
krakowskich parków publicznych sięgają końca wieku XVIII. W 1783 r. został założony staraniem Akademii 
Krakowskiej najstarszy w Polsce ogród botaniczny. Na przełomie XVIII i XIX wieku dużą popularność zyskały, 
znajdujące się wewnątrz twierdzy, ogrody o charakterze rozrywkowym: m.in. Baumana, Szaura, 
Krzyżanowskiego i Angielski - wszystkie w dzielnicy Wesoła czy Kremerowski przy ulicy wiodącej do Łobzowa 
– dzisiaj już nieistniejące. Krakowskie „plantacye” pierwszy zespół zieleńców miejskich (1817-1822), 
przeznaczony dla szerokiej publiczności, szybko uznano za jedną z najpiękniejszych ozdób i osobliwości 
miasta jak pisał Karol Estreicher (1931). Lubiany był również Ogród Strzelecki, otwarty w 1837 r. Ostatnie 
dwudziestolecie XIX wieku to okres powstawania dużych miejskich parków publicznych poza centrum 
ówczesnego miasta. Nastąpiło to w okresie spadku popularności, a potem zabudowy znajdujących się 
wewnątrz twierdzy ogrodów rozrywkowych, tak wcześniej chętnie odwiedzanych. Założono wtedy trzy duże 
parki publiczne: Krakowski (1885, otwarty w 1887) na gruntach Czarnej i częściowo Nowej Wsi, Jordana 
(1888) na terenie Czarnej Wsi oraz Bednarskiego w położonym za Wisłą mieście Podgórzu (1896) (Zachariasz 
2016).  

 Niezbywalnym elementem publicznych terenów zieleni, a przede wszystkim panoram Krakowa, są 
cztery krakowskie kopce – pomniki. Odwołują się do legendarnych postaci Wandy i Krakusa. Tworzą kluczowy 
element tożsamości miasta. Tradycja sypania pomników zainspirowała w XIX i XX w. społeczeństwo do 
honorowania w taki sposób bohaterów narodowych – Kościuszki i Piłsudskiego. Kopiec Kościuszki usypano na 
Wzgórzu bł. Bronisławy w latach 1820-1823 r. Z projektem usypania Kopca Piłsudskiego wystąpiono w 1934 
r., a kopiec ukończono 9 lipca 1937 r.  

 Współczesna struktura przestrzenna publicznych terenów zieleni Krakowa ukształtowana została 
przez warunki naturalne i rozwój tkanki urbanistycznej, w czym szczególną rolę odegrały: akcja upięknienia 
Krakowa (od 1795), założenie Alej Trzech Wieszczów na wale kolei cyrkumwalacyjnej niwelacja 1911) i Plant 
Dietla w miejscu koryta starej Wisły oraz kolejne plany zagospodarowania przestrzennego, poczynając od 
roku 1910 (Böhm 1999, Bogdanowski 2000; Zachariasz 2014). 

 
W Krakowie wpisanych do rejestru i objętych ochroną konserwatorską jest ponad 160 zabytkowych 

ogrodów (Brzoskwinia, Dyba, Zabytki architektury… 2007) o różnym charakterze, publiczne - powszechnie 
dostępne i klasztorne – niedostępne, otwierane sporadycznie dla ogółu mieszkańców. Ponad 40 obiektów to 
ogrody dworskie i pałacowe, o różnym stopniu zachowania i różnej randze historycznej, kulturowej i 
przyrodniczej. Znacząca większość tych ogrodów stanowi dominantę podkrakowskich wsi, które z czasem 
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zostały wchłonięte przez miasto. Wpis do rejestru nie daje gwarancji przetrwania, czego przykładem jest 
niejeden krakowski ogród, np. królewski w Łobzowie i dworski w Kurdwanowie – podzielone i zachowane 
fragmentarycznie. Część z nich pełni obecnie funkcje parków publicznych, są to m.in. ogrody: przy willi 
Decjusza, biskupów krakowskich w Białym Prądniku, parki: Jerzmanowskich w Prokocimu, w Bieżanowie, 
Dębnikach, Swoszowicach, Ruszczy, Wadowie czy w Woli Duchackiej. Jest też grupa obiektów, która pozostaje 
w rękach prywatnych, np. Kościelniki, Olsza, a kilkanaście użytkowanych jest przez instytucje, np. Branice, 
Balice, Pleszów34, część z nich jest zamknięta i niedostępna. Z punktu widzenia krajobrazowego można mówić 
o pewnej prawidłowości lokowania założeń dworskich i pałacowych na wzniesieniu, w punktach 
eksponowanych widokowo (np. Dębniki na skarpie nadrzecznej, Branice i Pleszów na skarpie wyższej terasy 
wiślanej). W okresie najstarszym wybierano miejsca zapewniające bezpieczeństwo, często w najwyższym 
punkcie wzgórza – decydowały wówczas walory obronne (Bieżanów). Współcześnie komponowany krajobraz, 
jakim było założenie dworskie, w znacznej części został utracony. Przekształcenia krajobrazu i zmiany, 
szczególnie w mieście i jego najbliższym otoczeniu, są nieuniknione, ale obiekty te z racji swojej wyjątkowości 
stanowią ważny element systemu terenów zieleni publicznej. Stanowią też ważny element krajobrazu 
kulturowego dawnej wsi podkrakowskiej, wchłoniętego przez miasto, podlegającego procesowi urbanizacji. W 
wielu przypadkach jednak topografia i zwarta roślinność parku zabytkowego powoduje, że obiekty te nadal 
wywierają znaczący wpływ na otoczenie (Zachariasz 2015).  

 
 Planowanie systemu terenów zieleni miasta to zadanie długofalowe i współcześnie tylko zapisy w 

miejscowych planach mogą sprzyjać tworzeniu zaprojektowanego modelu. W Krakowie problematyka ta 
pojawiła się w ogłoszonym w 1909 r. konkursie urbanistycznym na Plan regulacji Wielkiego Krakowa. W tym 
okresie zieleń w postaci obsadzeń ulic, skwerów i parków to stały element projektów regulacji i planowania 
miast. W warunkach konkursowych na plan wielkiego Krakowa proponowano strefowanie, nowoczesną jak na 
owe czasy koncepcję, czyli wyznaczenie w planie określonych rodzajów użytkowania terenu. Podano w nim 
zapis dotyczący terenów zieleni: „Stosownie do przyszłego wzrostu ilości mieszkańców Wielkiego Krakowa w 
projekcie znaleźć winny poczesne miejsce, rozszerzony park Jordana, place sportowe i place zabaw, możliwie w 
różnych częściach miasta i park ludowy. Projektować je należy na tanim gruncie budowlanym i odległym od 
ruchu ulicznego i to, o ile możności, należącym do gminy m. Krakowa, względnie do c.k. Skarbu wojskowego, 
lub na większych obszarach prywatnych” (za: Program i warunki Konkursu…, 1910 ). Na rysunku widoczny jest 
pierścień Plant i zarysowany drugi niepełny opierający się na Alejach i Plantach Dietlowskich. Zielone są też 
tereny nad Wisłą, wzdłuż Młynówki i Rudawy. W Galicji (na obszarze zaboru austriackiego) 
zagospodarowywaniu bulwarów nadrzecznych sprzyjała austriacka ustawa o popieraniu kultury krajowej 
związanej z budowlami wodnymi, która przyczyniła się do budowy zabezpieczeń przeciwpowodziowych m.in. w 
Krakowie. 

 

                                                 
34

 W dzielnicy Nowa Huta zlokalizowanych jest  kilka interesujących, o bogatej historii, zespołów dworskich z parkami, ważnych dla 
tamtejszego krajobrazu kulturowego, obecnie o różnej własności i przeznaczeniu (Bogdanowski 1966; Dubiel, Gawroński, Walasz 
2005). 
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Ryc. 2. Plan regulacji Wielkiego Krakowa z 1910 r. autorstwa J. Czajkowskiego, W. Ekielskiego, T. Stryjeńskiego, L. 
Wojtyczki i K. Wyczyńskiego – I nagroda w konkursie, MHmK 161/T/VIIIa 
 

 Przedwojenny plan Krakowa opracowany w latach 1935-1938 pod kierunkiem Kazimierza 
Dziewońskiego pokazuje dość rozproszoną formę systemu terenów zieleni, w której postać wyrazistą mają 
elementy, m.in. Planty, parki miejskie, cmentarze, podmiejskie duże obszary rekreacyjne, wyróżniają się też 
niektóre tereny nadrzeczne np. wzdłuż Rudawy, Białuchy, Drwinki. Błonia natomiast posiadają przeznaczenie – 
tereny mieszkaniowe wiejskie.  
 Niemiecki plan z okresu wojny (Krakau Grüngürtel und Krakau Grüngürtel und Verkehrsplanung 1939-
1941) pokazuje próbę stworzenia zewnętrznego szerokiego pierścienia terenów zieleni (Degórska 2015) i 
nawiązuje do koncepcji proponowanej w 1829 r. dla Londynu przez Johna C. Loudona, która później jako tzw. 
green belt wdrożona została w miastach angielskich.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ryc. 3. Kraków – pierścień zieleni i plan komunikacji miasta; 
Krakau Grüngürtel und Verkehrsplanung, Stadt Krakau, 26, 
Oktober 1939–1941 (Degórska 2015) 

 
 Po II wojnie światowej problematyka tworzenia systemu terenów zieleni Krakowa pojawiła się szerzej 

w działalności planistycznej i publikacjach Anny Ptaszyckiej. Była ona w latach 1955-59 kierownikiem Miejskiej 
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Pracowni Urbanistycznej i pracowała wówczas nad planem ogólnym Krakowa, a szczególnie nad jego 
podmiejską strefą wypoczynkową i kształtowaniem systemu terenów zieleni. Dla Ptaszyckiej nie była to 
problematyka nowa, co pokazuje wydana w 1950 r. książka Przestrzenie zielone w miastach (Ptaszycka 1950). 
Doświadczenia te dały jej doskonały punkt wyjścia do działań planistycznych i projektowych. W artykule Zieleń 
przyszłego Krakowa (Ptaszycka 1955) pisała: „Specjalny nacisk kładziemy w mieście na wzajemne powiązanie 
zieleni i wody, wiedząc przecież dobrze, jak ogromnie efektowne skojarzenia można w tej dziedzinie 
osiągnąć/…/ Ostatnie okresy rozwoju Krakowa nie wykorzystały niestety wielkich możliwości krajobrazowych, 
jakie wynikają z jego położenia nad Wisłą i wpadającymi do niej potokami./…/ Na załączonym rysunku widać 
przeprowadzoną w sposób schematyczny koncepcję zazielenienia miasta przez stworzenie wielkich obszarów 
otwartych, które zbliżają się jakby klinami do śródmieścia i łączą się z otaczającym stare miasto pierścieniem 
Plant. Kliny zieleni łączą się ze sobą koncentrycznie w stosunku do miasta. Drugim postulatem 
zagospodarowania jest poruszony już problem wody: wzbogacenie zielenią ciągów wodnych Wisły oraz 
potoków Rudawy, Wilgi, Białuchy i Dłubni”. Zamieszczony w tekście plan pokazuje mozaikę terenów zieleni 
połączonych w dość drobne oczka sieci, system ciągły wykraczający daleko poza granice ówczesnego Krakowa. 

 

  
 
Ryc. 4.  Schemat układu terenów zieleni w planie Krakowa 
(Ptaszycka 1955) 
 

 
Ryc. 5. Schemat rozwoju przestrzennego Krakowa, idea 
układu promienisto-koncentrycznego terenów zieleni 
(Ptaszycka 1957)   

  
 Jednak najbardziej znany modelowy schemat klinowo-pierścieniowego systemu terenów zieleni dla 

Krakowa opublikowała Ptaszycka w artykule Oblicze urbanistyczne współczesnego Krakowa35 (Ptaszycka 1957). 
Tak opisuje „projektowaną sieć terenów zielonych”: „Wielka przestrzeń Błoń wprowadza do śródmieścia 
motyw wspaniałych perspektyw widokowych. /…/ Najcenniejszym dla miasta klinem zieleni jest zespół 
zachodni obejmujący Błonia, park Jordana, tereny sportowe i łączący się wzgórzem św. Bronisławy, z Lasem 
Wolskim, z szeroką przestrzenią doliny Rudawy. Są to tereny o wielkich możliwościach dla nowych założeń 
sportowych i parkowych”/…/ Od północy klin zieleni zaprojektowany jest wzdłuż Białuchy, rozszerza się on na 
terenach nie zabudowanych pomiędzy zabudową ul. Prądnickiej i koleją warszawską.” Ptaszycka uznała układ 
hydrograficzny za ważny element kompozycji: „Szczególne znaczenie w układzie zieleni Krakowa posiada 
dolina Wisły i ciągi małych potoków, jej dopływów. Wykorzystanie ich nabrzeży na cele zieleni, stworzenie 
wzdłuż Rudawy, Białuchy i Wilgi pasm i większych zespołów zieleni jest przedmiotem studiów naukowych i 
prac projektowych. Wadliwie przeprowadzona regulacja fragmentów Białuchy i Wilgi w formie sztywnego 
koryta musi być zastąpiona nowoczesną metoda regulacji potoków, polegająca na uwzględnieniu ich wielkich 
wartości krajobrazowych”./…/ „Projektowana sieć terenów zielonych Krakowa wiąże się z zaplanowaniem 
odpowiednich powierzchni terenów sportowych, parków i zieleńców, ogródków działkowych, cmentarzy oraz 
z właściwym rozmieszczeniem tych terenów w mieście, w sposób zapewniający łatwą dostępność dla 

                                                 
35

 W 1956 został opracowany Plan ogólny Krakowa, przez Miejską Pracownię Urbanistyczną pod kierunkiem A. Ptaszyckiej. 
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mieszkańców miasta” (Ptaszycka 1957). Przedstawiona w publikacji koncepcja wyróżnia się czytelnością 
kompozycji z wyraziście zakreślonymi pierścieniami zieleni dróg fortecznych. Tę postać zawdzięcza Januszowi 
Bogdanowskiemu, który powiązał projektowany model z układem pierścieni fortecznych twierdzy Kraków. 
Pisał „System zieleni w planie ogólnym Krakowa z połowy lat pięćdziesiątych z pierścieniem zieleni drogi 
rokadowej wygląda niemal jak plan idealny”, a dalej opisuje jak dobry plan zaczął być korygowany przez żywioł 
rozwoju miasta (Bogdanowski 1979).  

 Ważne też dla Krakowa było ustanowienie Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych w 198336. U 
podstaw ich powstania leży ochrona wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych oraz walorów 
krajobrazowych. 
 

 Zielone pierścienie w Krakowie nie spełniły swej podstawowej funkcji, jaka jest im przypisywana od 
czasu idei garden city E.Howarda (1898), czyli restrykcyjnego ograniczania niekontrolowanego 
rozprzestrzeniania się miast. W Krakowie koncepcja klinowo-pierścieniowa nie została wprowadzona na 
skutek trudności wynikających m.in. z podziału administracyjnego, gdyż w ówczesnych granicach droga 
forteczna była pocięta pomiędzy miastem a województwem oraz, jak pisze Bogdanowski, na skutek 
chaotycznego rozszerzania się nowych osiedli i zupełnie bezplanowego narastania niemal wszędzie zabudowy 
jednorodzinnej (Bogdanowski 1979). Kolejne plany tego nie zmieniły (plan z 1958), a w planie z 1966 brak jest 
już zielonych pierścieni (Ziobrowski 1996, Sykta 2008). Układ przypadkowy, plamowy, jak pisze o nim 
Bogdanowski „kaszowy” przypomina oderwane fragmenty, a nie czytelny system. W początku lat 70-tych w 
przygotowując kolejny plan ogólny Krakowa powrócono do idei drogi rokadowej (Bogdanowski 1979), ale 
nigdy nie było spójnej polityki kształtowania pierścieni.  

 Analiza kolejnych planów (1964, 1977) pokazuje, że pierścieniowo-klinowy system terenów zieleni 
Krakowa, opracowany przez Ptaszycką i Bogdanowskiego (1956, 1959), na podstawie istniejącego układu 
terenów zieleni, cieków wodnych, topografii i systemu pierścieni fortecznych (Ptaszycka 1957, Bogdanowski 
1979), nie został wprowadzony w życie (Bogdanowski 1997). Przyczyniły się do tego rozwój terytorialny 
miasta, jego współczesna wieloośrodkowość i zmieniający się kształt geometryczny, nieprzystające do zasad 
systemu promienisto-koncentrycznego. Także przerwy w ciągłości niektórych elementów tego systemu, 
struktura własnościowa (w przewadze tereny były prywatne), a co za tym idzie dostępność i stopień 
urządzenia, zasadniczo różniły kolejne plany od rzeczywistości. Bogdanowski (1997) pisał: „Niemniej paradoks 
polega na tym, że w Krakowie rewaloryzuje się pieczołowicie XIX w. wieniec Plant, równocześnie jednak dewastuje 
się skutecznie drugi – Aleje Trzech Wieszczów, wreszcie – mimo z górą połwieczenego jakże nieskutecznego 
planowania – rozrywa istniejący trzeci pierścień drogi rokadowej”. 

 Kolejne plany: ogólny zagospodarowania przestrzennego z 1988 i miejscowy zagospodarowania 
przestrzennego z 1994 wykonano pod kierunkiem Zygmunta Ziobrowskiego. W planie z 1988, w kierunkach 
polityki przestrzennej, za elementy krystalizujące układ miasta uznano m.in. wielofunkcyjne skupiska i ciągi 
aktywności miejskiej, historyczne obiekty i zespoły zabudowy, zespoły parkowo-dworskie, system fortyfikacji, 
dróg rokadowych, system zieleni publicznej oraz Wisły i jej dopływów. Zakładano, że zapewnienie 
przestrzennych warunków poprawy stanu środowiska przyrodniczego miało być realizowane przez m.in.: 
ochronę istniejących terenów zieleni urządzonej, lasów i zadrzewień, zwiększenie ogólnej powierzchni zieleni, 
a szczególnie rozbudowę systemu zieleni stanowiącego kontynuację korytarzy ekologicznych na terenach 
zewnętrznych oraz zorganizowanie systemu terenów otwartych wzdłuż rzek, cieków wodnych i obniżeń 
terenowych, wzrost terenów zieleni urządzonej w sąsiedztwie terenów mieszkaniowych oraz intensyfikację 
zagospodarowania zieleni na terenach niezabudowanych, ochronę przed dewastacją powierzchni ziemi i 
rekultywację obszarów zdewastowanych (Sykta 2008, Plan ogólny 1988).  
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 Utworzenie Bielańsko-Tynieckiego PK, Dłubniańskiego PK, PK Orlich Gniazd, Tenczyńskiego PK, PK Dolinki Krakowskie, 
Rudniańskiego PK nastąpiło 2.12.1981 r. 
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Ryc. 6. Kraków idea układu promienisto-
koncentrycznego terenów zieleni  
(J. Bogdanowski 1994) 

 
 
  Krakowski system parków rzecznych – plan, wdrażanie i perspektywy  

 Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa z 1994 roku stał się 
podstawą do opracowanej w 1996 roku koncepcji systemu parków rzecznych. W koncepcji oparto się na 
układzie hydrograficznym miasta. Analiza tego planu, która pokazała, że Wisła i jej dopływy, wraz z zielonymi 
strefami, o różnej szerokości, są faktycznie istniejącym czytelnym systemem zieleni publicznej, który niezależnie 
od skuteczności kolejnych planów zagospodarowania przestrzennego i zapisów prawa „obronił się sam”. Układ 
hydrograficzny formował promienisty system, a pierścienie ukształtowane w oparciu o system forteczny nie 
stanowiły czytelnej formy. Konstrukcja systemu parków rzecznych opiera się na Wiśle i jej dopływach (główne 
lewobrzeżne: Rudawa, Prądnik, Dłubnia, Potok Kościelnicki, główne prawobrzeżne: Wilga, Drwina z Serafą, 
Podłężanka). W przypadku Krakowa system zapewnia znakomite powiązania zewnętrzne, w kierunku wschód – 
zachód między Zespołem Parków Jurajskich a Puszczą Niepołomicką oraz liczne pasma ekologiczne w kierunku 
północ – południe (Böhm, Pawłowska, Zachariasz, 1996;  Böhm 2001)                                   
  W przygotowanej koncepcji określono działania w skali „makro”: ochrona istniejących zasobów zieleni 
przez egzekwowanie odpowiednich zapisów prawa powszechnego i lokalnego oraz rozwijanie form tejże 
ochrony oraz organizację systemu jako całości i w tym:  urządzenie „parków rzecznych” Wisły, Rudawy, 
Prądnika (z dopływami), Dłubni, Potoku Kościelnickiego, Wilgi, Malinówki (z dopływami), Serafy;  urządzenie 
„zachodnich klinów zielonych” prawo - i lewobrzeżnego;  budowa wewnętrznego systemu komunikacji 
rekreacyjnej, pieszej, rowerowej, wodnej wraz z urządzeniami;  ochrona powiązań systemu zieleni miejskiej z 
systemem ekologicznym regionu;  budowa powiązań komunikacji rekreacyjnej z atrakcyjnymi obszarami 
regionu. Sformułowano tam również działania w skali „mezo”: ochrona i urządzenie parków dzielnicowych dla 
wypoczynku codziennego, dla których proponuje się (do uzgodnienia z radami dzielnic pomocniczych) 
następujące obiekty: dzielnica I – Planty, dz. II – „ogród botaniczny” (po przeniesieniu ogrodu botanicznego 
do Pychowic w ramach III Kampusu UJ), dz. III – „stawy dominikańskie” (dzisiaj Park Zaczarowanej Dorożki, 
2010), dz. IV – Park W yspiańskiego i Park Krowoderski, dz. V – Park Krakowski, dz. VI –fort i tereny otaczające 
w Mydlnikach, dz. VII – Park Decjusza, dz. VIII – park „Zakrzówek”, dz. IX – park „Solvay”, dz. X – park leśny w 
Wróblowicach*37, dz. XI – park w rejonie ul. Białoruskiej, dz. XII – park Lilli Wenedy*, dz. XII – park „Płaszów”* 
(oraz sąsiedni teren sportowy ZS), dz. XIV – Park Lotników Polskich, dz. XV – otoczenie fortów Batowice i 
Mistrzejowice*, dz. XVI – teren między Oś.Wysokim a Oś. Na Lotnisku, dz. XVII – fort Krzesławice i tereny 
otaczające*, dz. XVIII – Przylasek Rusiecki. 
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 Część z parków już istnieje, a gwiazdką oznaczono parki znajdujące się na liście rankingowej w 2015 r. 
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Ryc. 7. System terenów zieleni Krakowa, tzw. system 
Parków Rzecznych oraz parki miejskie 
(Böhm, Pawłowska, Zachariasz, 1996) 

 
Ryc. 8. Krakowski system Parków Rzecznych i parki 
miejskie. Źródło: Wydział Kształtowania Środowiska, 2010  

 
 Propozycję „Parków Rzecznych” uwzględniono w różnych dokumentach dotyczących polityki rozwoju 

terenów zieleni publicznej i ochrony środowiska. System Parków Rzecznych znalazł się w kolejno 
przygotowywanych studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: z 2000 (gen. proj. 
Z. Ziobrowski, niezatwierdzone), z 2003 (gen. proj. R. Kuzianik), późniejsze opracowywane od 2008 (pod kier. 
J.M. Chmielewskiego, niezatwierdzone (Degórska 2010; Chmielewski (red.) 2013) oraz przyjętym w 2014 roku 
(koordynator prac nad zmianą E. Koterba, 2014).  

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa (2003) 
zakłada kształtowanie przede wszystkim ogólnodostępnych terenów otwartych w formie ogrodów i parków 
miejskich, a ich zasadniczym elementem są tzw. Parki Rzeczne. Ważne jest też zachowanie łączności 
przestrzennej ciągów pieszych i rowerowych ze szczególnym uwzględnieniem Parków Rzecznych oraz 
kształtowanie zespołów rekreacji nadwodnej na podstawie zbiorników wodnych w terenach 
poeksploatacyjnych38.  

 W Diagnozie stanu środowiska miasta Krakowa (2012)39 podkreślono potencjał Parków Rzecznych, 
który wynika z ich rozłożenia przestrzennego (układ promienisty). Skierowane do centrum miasta przecinają 
wszystkie dzielnice łącząc je ze sobą, spajają też wiele obszarów objętych ochroną. Założono, że układ 
hydrologiczny wraz z terenami przyległymi stanowi wymagający ochrony szkielet systemu zieleni miasta. 
Wyróżniono na ich obszarze strefę ochrony40 i strefę zagospodarowania. W Programie ochrony środowiska dla 
miasta Krakowa na lata 2012-2015 podkreślono, że koncepcja rozwoju terenów zieleni, musi wykorzystywać 
hydrologiczny system miasta do integracji terenów poprzez utworzenie systemu Parków Rzecznych. Zapisano, 
że „należy udostępnić tereny Parków Rzecznych poprzez utworzenie ścieżek pieszych i tras rowerowych oraz 
włączenie ich do istniejącego i projektowanego systemu miejskiego. Parki Rzeczne są naturalnymi korytarzami 
ekologicznymi. Po dokładnej analizie chłonności naturalnej siedlisk – mogą być wykorzystywane na cele 
rekreacyjne. Ich potencjał oprócz walorów przyrodniczych to bezkolizyjność z infrastrukturą miejską. W 
dokumencie określono powiązania systemu Parków Rzecznych w skali regionu: od północy: powiązanie z 
Dłubniańskim Parkiem Krajobrazowym; od północnego zachodu: powiązanie z Ojcowskim Parkiem 
Narodowym, Parkiem Krajobrazowym Dolinki Krakowskie, Tenczyńskim Parkiem Krajobrazowym i doliną 
Rudawy; od południowego zachodu: powiązanie z doliną Wisły i Rudniańskim Parkiem Krajobrazowym; od 
wschodu: powiązanie z doliną Wisły i Puszczą Niepołomicką oraz doliną Potoku Kościelnickiego; od południa: 
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 Strony internetowe miasta: Magiczny Kraków, Wrota Małopolski. 
39

 Diagnoza stanu środowiska miasta Krakowa – zał. do Programu ochrony środowiska dla miasta Krakowa na lata 2012-2015 z 
uwzględnieniem zadań zrealizowanych w 2011 roku oraz perspektywą na lata 2016- 2019, zał. nr 2. do Uchwały nr LXI/863/12 Rady 
Miasta Krakowa z 21.11.2012. 
40

 Ważne jest w niej określenie precyzyjnych standardów zagospodarowania terenu i ochrony przyrody. Strefa ta stanowi bufor 
ograniczenie oddziaływania miasta na wrażliwe tereny nadrzeczne, obejmuje osie korytarzy ekologicznych. 
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powiązanie z doliną Wilgi; od zachodu: powiązane z Bielańsko-Tynieckim Parkiem Krajobrazowym. 
 Tereny objęte Parkami Rzecznymi są stopniowo zabezpieczane zapisami w mpzp. Program ochrony 

środowiska przewiduje też podnoszenie jakości istniejących terenów poprzez stosowanie wysokich 
standardów zakładania i pielęgnacji, odtworzenie układów przyrodniczych szczególnie cennych oraz ich 
ochronę przez ustanawianie form ochrony przyrody41. Rozwój terenów zieleni miejskiej zakłada też 
rozbudowę programu funkcjonalnego z bogatym programem wypoczynkowym dla mieszkańców i turystów,  
po dokładnej analizie chłonności naturalnej siedlisk. Parki Rzeczne są naturalnymi korytarzami ekologicznymi. 
Ich potencjał oprócz walorów przyrodniczych to bezkolizyjność z infrastrukturą miejską. Ważna jest ciągłość 
użytkowania przestrzeni wzdłuż rzek dla spójności systemu terenów zieleni.  

 Koncepcja Parków Rzecznych jest stopniowo wdrażana. Zrealizowano Park Dębnicki przyległy do 
parku Wisły, fragment linearnego parku wzdłuż Młynówki Królewskiej, rozstrzygnięto przetargi na koncepcję 
programowo-przestrzenną zagospodarowania Parków Rzecznych Rozrywka i Drwinka (2005). Opracowano dla 
części terenów miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Plany te o charakterze ochronnym, 
obejmujące obszary włączone w system Parków Rzecznych i parków miejskich. Są to m.in. obowiązujące 
Bulwary Wisły (2013); trzyczęściowa Dolina Dłubni – Mogiła (2008) i Krzesławice (2008) oraz Bieńczyce - Park 
Rzeczny Dłubni (2013); Sudół Dominikański (2009); Park Rzeczny Drwinka (2009), a w 2016 r. podjęto kolejne 
dwa odcinki Park Rzeczny Drwinka Bochenka oraz Podedworze; Dolina Prądnika (2010); Przegorzały – Dolina 
Wisły (2011); Młynówka Królewska dla trzech obszarów Filtrowa, Zygmunta Starego, Zarzecze (2012) oraz 
Grottgera (2016)42. 

  Zapisy wyraźnie wskazują na ochronny charakter miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, przykładowo: „obowiązuje ochrona doliny potoku Drwinka wraz z jej obudową biologiczną, z 
zapewnieniem pasów ochronnych wzdłuż potoku o szerokości min. 15 m od linii brzegowej wyłączonych z 
zabudowy i zainwestowania, w tym także z wykluczeniem ogrodzeń. Dopuszcza się regulację koryta potoku, 
na zasadach określonych w przepisach odrębnych” czy „Plan ma na celu ochronę środowiska przyrodniczego 
i krajobrazu doliny potoku Sudół Dominikański (Rozrywka), stanowiącej jeden z obszarów systemu 
przyrodniczego tzw. Parków Rzecznych w obszarze Krakowa. Obszar objęty planem posiada warunki do 
utworzenia ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych, w powiązaniu z istniejącymi obiektami i terenami 
sportowo - wypoczynkowymi - ośrodkiem jazdy konnej, boiskami sportowymi, Parkiem Dominikańskim wraz 
z zespołem zabudowy "Żabiego Młyna", a także w powiązaniu z zespołem Fortu 47 ½ "Sudół"”43. Zapisy dla 
terenów zieleni to w większości wskaźnik terenu biologicznie czynnego – min. 90 %, rzadziej 80 %. Parki 
Rzeczne mają charakter linearny, stąd tak ważne dla ciągłości systemu zapisy dla terenów zieleni urządzonej 
publicznie dostępnej, gdzie jako dopuszczalne ustala urządzone ścieżki piesze, rolkowe i rowerowe, ścieżki 
dydaktyczne, trasy dla rowerów górskich, trasy konne i dla narciarstwa biegowego wraz z niezbędną 
infrastrukturą (nawierzchnie, elementy zabezpieczające takie jak balustrady, schody terenowe, oświetlenie). 
W niektórych przypadkach dopuszcza się też terenowe i nawodne elementy przystani kajakowej wraz z 
pomostem oraz inne urządzenia niezbędne dla uprawiania sportów wodnych i rekreacji.  

Zarząd Zieleni Miejskiej opracował i przystąpił do realizacji projektu „Wisła łączy”, który ma na celu 
rozszerzenie bulwarów Wisły o jej dopływy: Wilgę, Rudawę, Dłubnię, Prądnik oraz Białuchę. Dzięki stworzeniu 
nowych tras pieszo-rowerowych wzdłuż rzek, z każdej części miasta będzie można w szybki i przyjemny 
sposób przedostać się do centrum lub poznać nieodkryte dotąd tereny Krakowa. 
Miastotwórczy projekt Wisła Łączy opiera się na 3 filarach: 
Komunikacja:  
Stworzenie ponad 50 km tras pieszo-rowerowych oraz kajakowych wzdłuż Wisły i jej dopływów połączy w 
nowy sposób różne rejony Krakowa. Innowacyjne spojrzenie na komunikację – 6 stacji Park&Bike: budowa 
parkingów przy granicach miasta (w Tyńcu, Mydlnikach, Witkowicach, Batowicach, Wolicy oraz 
Zbydniowicach) oraz towarzyszącym im wypożyczalniom miejskich rowerów oraz kajaków. Wypożyczalnie 

                                                 
41

 Zapisano, że należy wskazać tereny, które trzeba chronić, a których utrzymanie wymaga stosowania zabiegów czynnej ochrony 
przyrody, np. koszenia (łąki, murawy kserotermiczne, starorzecza) 
42

 Stan aktualny por. na stronie BPP – https://www.bip.krakow.pl/?id=412 
43

 http://www.bip.krakow.pl, strona Wydziału Planowania Przestrzennego.  

http://www.bip.krakow.pl/
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rowerów oraz kajaków będą rozmieszczone równomiernie wzdłuż wszystkich bulwarów, tak, aby mieszkańcy 
mogli korzystać z rzek do szybkiego przemieszczania się. 
Ludzie: 
Tereny nadrzeczne stwarzają wiele możliwości wartych wykorzystania. Wisła i jej dopływy połączą 
mieszkańców dając nową przestrzeń do wspólnego spędzania czasu. Nowe bulwary to spełnienie marzeń 
Krakowian o zwróceniu się miasta ku rzekom. 
Zrównoważony rozwój: 
Podstawą koncepcji zagospodarowania jest zachowanie i wyeksponowanie walorów przyrodniczych Wisły i jej 
dopływów. 
Nowe zagospodarowanie będzie dostosowane do potrzeb mieszkańców, uwarunkowań przyrodniczych i 
funkcjonalnych – inaczej będą wyglądać reprezentacyjne bulwary Wisły, inaczej tereny cenne przyrodniczo. 
W ramach projektu Wisła Łączy zakłada się poprawę funkcjonalności, bezpieczeństwa oraz estetyki obecnego 
zagospodarowania brzegów Wisły poprzez: 
- rozdzielenie ruchu pieszego od rowerowego poprzez wprowadzenie pasa zieleni, 
- stworzenie nowych miejsc do wypoczynku z widokiem na Wisłę, 
- zastosowanie wysokiej jakości materiałów podkreślających prestiż tego wyjątkowego miejsca, 
- budowy dwóch kładek łączących Dębniki z Salwatorem oraz Ludwinów z Kazimierzem. 
Nowe bulwary wzdłuż Wilgi, Rudawy, Dłubni, Prądnika oraz Białuchy będą stanowić odpowiedź na potrzeby 
mieszkańców przy jednoczesnym zachowaniu ich bogatych walorów przyrodniczych. Dzięki stworzeniu 
ciągłych tras pieszo-rowerowych i kajakowych mieszkańcy będą mogli w sposób szybki i bezpieczny 
przemieszczać się po mieście. Ciągłość zostanie zapewniona poprzez budowę kilku kładek oraz przystani. 
Bogactwo przyrodnicze oraz stworzenie co 500 m kameralnych miejsc do wypoczynku zapewni mieszkańcom 
kojący i upragniony kontakt z naturą. 

 
 Jak pokazują różne dokumenty planistyczne Krakowa Parki Rzeczne wpisały się w proces tworzenia 

systemu terenów zieleni publicznej. Jednak gwarancją rozwoju koncepcji zielonej infrastruktury jest integracja 
polityki i planowania wielofunkcyjnego krajobrazu. Po wprowadzeniu spójnej polityki, koordynacja i 
zarządzanie napotykają znacznie więcej trudności i często stanowią najsłabszy punkt w rozwoju i 
kształtowaniu.  

 
 

II.2. SYNTEZA ZAPISÓW DOKUMENTÓW NADRZĘDNYCH 
 

W rozdziale zawarto wypisy z wiążących dla Kierunków dokumentów rangi krajowej i wojewódzkiej.  
Podsumowanie rozdziału stanowią wnioski do Kierunków wynikające z w/w dokumentów. 
 

 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 203044 
 
Jest to najważniejszy dokument dotyczący ładu przestrzennego Polski. Jego celem strategicznym jest 

efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej zróżnicowanych potencjałów rozwojowych do osiągnięcia 
konkurencyjności, zwiększenia zatrudnienia i większej sprawności państwa oraz spójności społecznej, 
gospodarczej i przestrzennej w długim okresie. W dokumencie: 

 przedstawiono wizję zagospodarowania przestrzennego kraju do 2030 roku, 

 określono cele i kierunki polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, 

 wskazano zasady, według których działalność człowieka powinna być realizowana w przestrzeni. 
 

                                                 
44

 Dokument przyjęty uchwałą Rady Ministrów RP w dniu 13 grudnia 2011 r. 
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Koncepcja jest też częścią nowego systemu zarządzania rozwojem Polski. Oznacza to, że KPZK 2030 
wraz z długo- i średniookresową Strategią Rozwoju Kraju oraz z dziewięcioma strategiami zintegrowanymi 
prezentują spójną wizję rozwoju Polski. 

Zgodnie z zapisami dokumentu, predyspozycje przyrodnicze i kulturowe terenu powinny być podstawą 
do kształtowania funkcji rozwojowych struktur przestrzennych. Polityka rozwoju ośrodków miejskich będzie 
promować rozwój budownictwa zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju (…). Na terenach ośrodków 
miejskich dążyć się będzie do wdrażania takich rozwiązań, które umożliwią zagospodarowanie wód 
opadowych w obrębie nieruchomości i ograniczą konieczność odprowadzania tych wód kanalizacją 
deszczową. W tym celu promowane będzie zwiększanie powierzchni zielonych w obrębie nieruchomości: 
budowa „zielonych” dachów, wprowadzanie zieleni towarzyszącej, zakładanie lokalnych oczek wodnych, 
parkingów zapewniających przesiąkanie wód opadowych do gruntu i innych nawierzchni przepuszczalnych. 

W ramach Celu 4: Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzymanie 
wysokiej jakości środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski stwierdza się natomiast, że 
infrastruktura zieleni obszarów zurbanizowanych z nielicznymi wyjątkami pozostaje poza systemem (ochrony 
przyrody – przyp. aut.), a rzeczywisty stopień (jej) ochrony nie odzwierciedla funkcji w ekosystemach miast i 
utrzymaniu dobrego stanu różnorodności biologicznej.   
 

 Strategia Rozwoju Kraju 202045 
 
Strategia stanowi kontynuację poprzedniego dokumentu o tym samym tytule, opracowanego na lata 

2007-201546. Zapisy Strategii w zakresie zapewnienia ładu przestrzennego odwołują się do ustaleń Koncepcji 
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Treści odnoszące się do kształtowania terenów zieleni ujęte są 
w Obszarze strategicznym I. Sprawne i efektywne państwo oraz celu I.1. Przejście od administrowania do 
zarządzania rozwojem: I.1.5. Zapewnienie ładu przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami dokumentu: 

 wprowadzony zostanie odpowiedni system regulacji i decyzji, pozwalający m.in. na kontrolowanie 
procesów suburbanizacji, planowanie na obszarach rozwojowych i stosowanie planowania 
funkcjonalnego, uwzględniającego również aspekt społeczny oraz ochronę krajobrazu kulturowego i 
przyrodniczego. W planowanych systemach regulacji i decyzji oraz monitoringu zjawisk 
przestrzennych utrzymana zostanie zasada uwzględniania aspektów ochrony środowiska. 

 w planowaniu przestrzennym zostanie położony większy nacisk na wzmocnienie partycypacji 
społecznej. Wspierane będzie tworzenie gminnego zasobu nieruchomości ułatwiającego wykup, 
wywłaszczanie i wymianę terenów, przeprowadzanie scaleń i wtórnych podziałów gruntów oraz 
przejmowanie przez gminę części wtórnie dzielonych terenów na cele urządzeń wspólnych (ulice, 
parkingi, urządzenia techniczne, zieleń uporządkowana). Ponadto bardziej efektywnemu 
wykorzystaniu przestrzeni zurbanizowanej służyć będą zachęty ekonomiczne. Zarządzający gruntami 
będą podejmowali działania służące zagospodarowaniu gruntów do tego przygotowanych z 
zaangażowaniem środków publicznych, a instrumenty ekonomiczne będą rekompensowały gminom 
wydatkowane środki oraz zachęcą je do sporządzania planów miejscowych. Zmiany te będą zachętą 
dla gmin do współdziałania na obszarach funkcjonalnych miast oraz na rozwojowych obszarach 
funkcjonalnych wskazanych w planach zagospodarowania przestrzennego województw. Jednym z 
ważniejszych wyzwań w tym obszarze jest zapewnienie właściwego gospodarowania wodami jako 
elementu różnorodności biologicznej, ale i podstawy rozwoju regionalnego i gospodarczego. 
Zrównoważone gospodarowanie wodami ma również znaczenie dla ochrony przeciwpowodziowej. 
Jest to kwestia mająca ścisłe powiązanie z polityką przestrzenną i zapewnieniem ładu przestrzennego. 

                                                 
45

 Dokument przyjęty uchwałą Rady Ministrów RP w dniu 25 września 2012 r. Oprac. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 
wrzesień 2012, s. 50 
46

 Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 - dokument przyjęty uchwałą Rady Ministrów RP w dniu 29 listopada 2006 r. Oprac. 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, listopad 2006. 

https://www.mr.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/zarzadzanie-rozwojem-kraju/czym-jest-zarzadzanie-rozwojem/
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 Krajowa Polityka Miejska 202347 
 
Krajowa Polityka Miejska jest to dokument stworzony w oparciu o dokumenty Unii Europejskiej: 

 Traktat Lizboński48 – wprowadza wymiar terytorialny jako równorzędny z gospodarczym i 

społecznym. 

 Strategię Europy 202049 – określa wymiar terytorialny i miejski. 

 Kartę Lipską50 – zawiera zapisy kierunkujące rozwój miast w stronę działań zrównoważonych. 

Dokument ten określa plany administracji rządowej dotyczące polityki miejskiej. Służy on celowemu, 
ukierunkowanemu terytorialnie działaniu państwa na rzecz zrównoważonego rozwoju miast oraz ich 
obszarów funkcjonalnych, a także wykorzystaniu ich potencjałów w procesach rozwoju kraju. Głównymi 
podmiotami i adresatami KPM są instytucje rządowe, jednostki samorządu terytorialnego, mieszkańcy miast i 
organizacje ich zrzeszające, podmioty należące do sfery biznesu, nauki, strefy pozarządowej oraz korporacje 
samorządowe i podmioty reprezentujące obszary funkcjonalne miast.  

 
W odniesieniu do zakresu niniejszego opracowania, Krajowa Polityka Miejska wskazuje na 

konieczność ograniczania ekspansji rozwojowej na obszarach otwartych, w szczególności cennych 
przyrodniczo. Intensywność użytkowania powinna bowiem rosnąć na terenach już zagospodarowanych lub 
zdegradowanych, które straciły swoje dotychczasowe funkcje. 

Zakłada się wprowadzanie pewnych rozwiązań legislacyjnych, informacyjnych i organizacyjnych, a 
także rozbudowę narzędzi i instrumentów, konieczne są do realizacji przedsięwzięć zaplanowanych w 
Krajowej Polityce Miejskiej. Do głównych kierunków wypracowania modelowych i efektywnych rozwiązań w 
nowych lub złożonych kwestiach związanych z rozwojem miast i ich obszarów funkcjonalnych, które wynikają 
z Krajowej Polityki Miejskiej zalicza się projekt pilotażowy p.n.: „Ulepszenie systemu zieleni miejskiej”51: 
 
Projekt: Ulepszenie systemu zieleni miejskiej 
Cel: Wypracowanie standardu rozwiązań w zakresie analizy dostępności, jakości i atrakcyjności terenów zieleni dla 
mieszkańców oraz konkretnych rozwiązań w celu utworzenia spójnego systemu terenów zieleni (z wykorzystaniem 
greenway, blueway) dostępnych, atrakcyjnych i chętnie użytkowanych przez mieszkańców miast. 
Zakres: Analiza obszaru miasta i wytypowanie obszarów niedostatecznie wyposażonych w tereny zieleni (o 
niedostatecznym stosunku terenów zieleni i powierzchni biologicznie czynnych do obszarów zabudowanych oraz liczby 
i potrzeb mieszkańców), uwzględniająca również kwestie dostępności, jakości, atrakcyjności tych terenów. 
Opracowanie koncepcji spójnego systemu terenów zieleni poprzez: 
· zwiększenie udziału terenów zieleni i powierzchni biologicznie czynnych z wykorzystaniem/uwzględnieniem 
zróżnicowanych warunków (w tym własności terenów) i z wykorzystaniem alternatywnych form zwiększenia udziału 
zieleni, 
· tworzenie powiązań funkcjonalno-przestrzennych pomiędzy terenami zieleni oraz zwiększenie ich dostępności, ze 
szczególnym uwzględnieniem interakcji z systemem komunikacyjnym miasta, 
· poprawy jakości oraz zwiększenia atrakcyjności terenów zieleni (nacisk na lokalny kontekst), 
· opracowanie wytycznych do zarządzania terenami zieleni. 
 
Koncepcja powinna zawierać/uwzględniać m. in.: 
· kontekst przyrodniczy, 

                                                 
47

 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów dnia 20.10.2015 r., Źródło: http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/krajowa-polityka-
miejska-2023/ 
48

 Umowa międzynarodowa zakładająca m.in. reformę instytucji Unii Europejskiej, podpisana 13 grudnia 2007 roku w Lizbonie. W 
Polsce obowiązuje od chwili ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, dnia 2 grudnia 2009 (Dz. U. z 2009 r. Nr 203, poz. 1569) 
49

 Długookresowa strategia rozwoju Unii Europejskiej na lata 2010-2020, zatwierdzona przez Radę Europejską dnia 17 czerwca 2010 r. 
50

 Dokument przyjęty w Lipsku, w dniach 24-25 maja 2007, na spotkaniu ministrów z państw Unii Europejskiej w sprawie rozwoju 
miast i ich spójności terytorialnej 
51

 Źródło: https://www.mr.gov.pl/media/10252/Krajowa_Polityka_Miejska_20-10-2015.pdf dostęp 09.2016 

http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/krajowa-polityka-miejska-2023/
http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/krajowa-polityka-miejska-2023/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Umowa_mi%C4%99dzynarodowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_Europejska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lizbona
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20092031569
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lipsk
https://pl.wikipedia.org/wiki/2007
https://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_Europejska
https://www.mr.gov.pl/media/10252/Krajowa_Polityka_Miejska_20-10-2015.pdf
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· jakość i trwałość (np. dobór gatunków, operat pielęgnacyjny) 
· użyteczność i dostępność dla mieszkańców (z uwzględnieniem lokalnych potrzeb), 
· zaangażowanie różnych uczestników (np. formy zachęt, akcji z udziałem 
mieszkańców, instytucji – na etapie formułowania potrzeb, koncepcji czy realizacji). 
 
Koncepcja powinna służyć wypracowaniu wskazań do pozostałych powiązanych dokumentów i aktów gminnych. 
Dla właściwej diagnozy i poszukiwania uniwersalnych rozwiązań projekt powinien obejmować tereny w trzech 
wariantach: 
· relatywnie ograniczony powierzchniowo obszar na terenie dużego miasta centralnego, 
· obszar obejmujący częściowo teren miasta centralnego i gminy podmiejskiej, 
· małe miasto – cały obszar. 
Wątki tematyczne:¨ Kształtowanie przestrzeni ¨ Partycypacja publiczna ¨ Ochrona środowiska i adaptacja do zmian 

klimatu ¨ Demografia ¨ Zarządzanie obszarami miejskimi¨ 
 

 

 Polityka ekologiczna państwa w latach 2009 – 2012 z perspektywą do roku 201652 
 

Dokument ma charakter strategiczny i jest narzędziem realizacji polityki ekologicznej państwa. 
Poruszono w nim następujące zagadnienia związane z zakresem niniejszego opracowania: 
 
Priorytety: 

 Działania na rzecz zapewnienia realizacji zasady zrównoważonego rozwoju. 

 Przystosowanie do zmian klimatu. 

 Ochrona różnorodności biologicznej. 

Kierunki działań systemowych: 

 Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska – akcje proekologiczne 
podejmowane przez wspólnoty społeczne, sprawowanie społecznej kontroli nad działaniami 
przedsiębiorstw i instytucji. 

 Aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym - konieczność egzekwowania wymogów ochrony 
przyrody w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzenie wszystkich 
obszarów Natura 2000, sporządzenie dla nich planów ochrony, wdrożenie koncepcji korytarzy 
ekologicznych, uwzględnienie obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi.  

Ochrona zasobów naturalnych:  

 Ochrona przyrody – zachowanie bioróżnorodności polskiej przyrody na poziomie 
wewnątrzgatunkowym, gatunkowym, ponadgatunkowym wraz z umożliwieniem 
zrównoważonego rozwoju gospodarczego kraju, który w sposób niekonfliktowy współistnieje z 
różnorodnością biologiczną. 

 Ochrona i zrównoważony rozwój lasów – zwiększenie udziału lasów liściastych, co wynika z potrzeby 
dostosowania składu gatunkowego do siedlisk. Dokument zaznacza możliwość rozwoju tzw. leśnych 
kompleksów promocyjnych. Ważnym zadaniem jest także zwiększenie lesistości powierzchni kraju 
do 30% w 2020r. oraz zadrzewianie korytarzy ekologicznych, łączące zespoły leśne. 

 Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi. 

 Ochrona powierzchni ziemi – rozpowszechnienie dobrych praktyk rolnych i leśnych zgodnych z 
zasadami zrównoważonego rozwoju, przeciwdziałanie degradacji terenów rolnych, łąkowych i 
wodno–błotnych przez czynniki antropogeniczne, zwiększenie skali rekultywacji gleb 
zdegradowanych i zdewastowanych, przywracanie im funkcji przyrodniczej, rekreacyjnej lub rolnej. 

                                                 
52

 Dokument przyjęty uchwałą Sejmu RP z dnia 22 maja 2009 r. Oprac. Ministerstwo Ochrony Środowiska RP, Warszawa 2008. 
Obecnie (stan na maj 2019) tworzona jest Polityka ekologiczna państwa 2030 – w fazie projektu. 
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Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego: 

 Środowisko a zdrowie – poprawa stanu zdrowotnego mieszkańców poprzez współdziałanie 
sektora ochrony środowiska z sektorem zdrowia. 

 Jakość powietrza. 

 Ochrona wód. 
 

 Projekt polityki wodnej państwa do roku 2030 (z uwzględnieniem etapu do roku 2016)53 
 
Jest to projekt dokumentu strategicznego, identyfikujący problemy uznane za najistotniejsze z punktu 

widzenia osiągnięcia celów, przed którymi stoi gospodarka wodna. Określa podstawowe kierunki reformy 
umożliwiającej skuteczniejsze realizowanie zadań/celów oraz wdrażanie dyrektyw Unii Europejskiej, a także 
realizację idei trwałego i zrównoważonego rozwoju gospodarowaniem zasobami wodnymi w Polsce. Jego 
nadrzędnym celem jest zapewnienie powszechnego dostępu ludności do czystej i zdrowej wody oraz 
ograniczenie zagrożeń występowania suszy i powodzi.  

Dokument zwraca uwagę na wykorzystanie wód m.in. do celów rekreacji. Kierunek ten opiera się na 
walorach przyrodniczo – krajobrazowych oraz kulturowych wód. Kluczowe jest zagwarantowanie czystości 
wód oraz ochrona walorów przyrodniczych. Dokument wskazuje też na potrzebę wspierania działań 

renaturyzacyjnych, takich jak przywrócenie dobrego stanu zdegradowanych ekosystemów zależnych od wód. 
 
Wymienia on też konwencje międzynarodowe, istotne dla gospodarki wodnej: 

 Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych – w sprawie zmian klimatu. 

 Konwencja Narodów Zjednoczonych – w sprawie zwalczania pustynnienia. 

 Konwencja o obszarach wodno – błotnych. 

 Konwencja o różnorodności biologicznej. 

 Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz siedlisk przyrodniczych 
(Konwencja Berneńska). 

 Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt (Konwencja Bońska). 

 Europejska Konwencja Krajobrazowa. 
 

 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego54 
 
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa określa uwarunkowania i kierunki rozwoju 

przestrzennego województwa małopolskiego oraz cele i kryteria organizacji struktury przestrzennej regionu. 
Uwzględniają one założenia polityki przestrzennej państwa, ujęte w dokumencie rządowym: Koncepcja 
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (Uchwała Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r.) oraz 
tworzą warunki przestrzenne do realizacji celów i programów zawartych w „Strategii rozwoju województwa 
małopolskiego na lata 2011-2020”, zatwierdzonej uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr 
XII/183/11 z dnia 26 września 2011 roku. 
 Cel generalny zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego formułuje się 
następująco: CELEM ROZWOJU PRZESTRZENNEGO DLA MAŁOPOLSKI JEST UTRZYMANIE, A W PEWNYCH 
ELEMENTACH NAWET POPRAWIENIE STANU ŚRODOWISKA I PODNIESIENIE JAKOŚCI KRAJOBRAZU I ZASOBÓW 
KULTURY, PRZY ZAPEWNIENIU WARUNKÓW DO STABILNEGO WZROSTU GOSPODARCZEGO I PODNIESIENIA 
STANDARDÓW JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW DROGĄ BARDZIEJ EFEKTYWNEJ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ. 

                                                 
53

 Projekt dokumentu Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej: 
http://kzgw.gov.pl/files/file/Programy/PPWP2030/Projekt_Polityki_wodnej_panstwa_do_roku_2030_z_uwzglednieniem_etapu_201
6.pdf 
54

 Dokument przyjęty uchwałą Nr XLVII/732/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 marca 2018 r. Oprac. Urząd 
Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Polityki Regionalnej,  https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1447524,plan-
zagospodarowania-przestrzennego-wojewodztwa-malopolskiego-2018.html 
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Celowi temu podporządkowane są kierunki działań wyznaczone w dokumencie. Zakresu niniejszego 
opracowania dotyczą działania w sferze ekologicznej i kulturowej.  
Priorytety w działaniach samorządu województwa na rzecz poprawy jakości środowiska przyrodniczego to: 

1. ochrona bioróżnorodności i ciągłości struktur przyrodniczych: 
a. ochrona Obszarów Węzłowych, jako obszarów o najwyższych wartościach środowiska 
przyrodniczego i krajobrazu, 
b. ochrona Korytarzy Ekologicznych, jako naturalnych powiązań pomiędzy ekosystemami i obszarami 
cennymi przyrodniczo 

2. zintegrowanie ochrony przyrody i krajobrazu poprzez ustanowienie parków krajobrazowych w 
obszarach o wysokich wartościach, nie objętych dotąd wystarczającą ochroną prawną 
3. obniżenie zanieczyszczeń powietrza, wód i gleb. 

 
Plan określa także szereg działań na rzecz jakości krajobrazu, architektury i ochrony środowiska kulturowego.  
Jednym z tych działań jest tworzenie parków kulturowych.  

Park kulturowy55 – jedna z czterech form ochrony zabytków w Polsce określonych w ustawie o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami (art. 7 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (2003). Chroni 
ona określony obszar krajobrazu kulturowego oraz wyróżniające się krajobrazowo tereny z zabytkami 
nieruchomymi, charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej. 
 Propozycje lokalizacji parków kulturowych dotyczą najcenniejszych zachowanych zespołów zabudowy 
oraz układów urbanistycznych wraz z zabudową. Park kulturowy może utworzyć na podstawie uchwały rada 
gminy, po zasięgnięciu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków. Proponuje się utworzenie dwóch 
parków kulturowych na terenie miasta Krakowa: Kazimierz-Stradom z Bulwarami Wisły oraz Stare Podgórze z 
Krzemionkami.  

Działania na rzecz jakości krajobrazu winny być wprowadzone poprzez regulacje w planowaniu 
miejscowym, a zwłaszcza poprzez wykorzystanie lokalnych przepisów urbanistycznych, w tym przede 
wszystkim uchwały o zasadach kształtowania przestrzeni w oparciu o ustalenia audytu krajobrazowego. 
Dzięki ich stosowaniu przez samorządy lokalne należy doprowadzić do takich efektów jak m.in. zwiększanie 
nasadzeń drzewami dużymi, charakterystycznymi dla polskiego krajobrazu (jesion, klon, kasztan, jawor, dąb), 
tworzenie alej, obsadzanie lokalnych dróg (zwłaszcza lip i grabów). 

Zgodnie z Planem, szczególne znaczenie dla krajobrazu kulturowego Małopolski będzie miała 
rewitalizacja zespołów rezydencjonalnych (dworskich lub pałacowo-parkowych). W dokumencie pojawia się 
także wskazanie, że należy dążyć do objęcia finansowaniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
(i fundusze powiatowe) takich działań oraz rozważyć utworzenie regionalnego funduszu na rzecz dworów i 
parków opartego o środki budżetu Województwa Małopolskiego. 

 

 Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011 – 202056 
 

 Jest podstawowym i najważniejszym dokumentem samorządu województwa. Wskazuje obszary, cele i 
kierunki interwencji polityki rozwoju, prowadzonej w przestrzeni regionalnej.  Koncentrują się one na 
kształtowaniu szeroko rozumianej świadomości obywatelskiej i kulturowej, nowoczesnym rozwoju 
gospodarczym, zrównoważonym gospodarowaniu środowiskiem i przestrzenią. Dokument został stworzony w 
oparciu o dokumenty strategiczne obowiązujące na poziomie europejskim i krajowym, zawiera też wnioski i 
rekomendacje sformułowane w ramach debaty publicznej.. Opisuje Małopolskę, jako województwo 
posiadające bogate i unikalne walory kulturowe i turystyczne – 8 z 13 zespołów obiektów chronionych jako 

                                                 
55

 W Krakowie są: Park Kulturowy Stare Miasto (2010), 11 czerwca 2014 r., na wniosek Prezydenta, Rada Miasta Krakowa podjęła 
uchwałę w sprawie zamiaru utworzenia parków kulturowych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków pn.: „Park Kulturowy Nowa Huta” 
oraz „Park Kulturowy Stare Podgórze z Krzemionkami”. Akt ten wyraził troskę o przestrzeń publiczną, krajobraz i walory 
urbanistyczno-architektoniczne oraz historyczne obu tych części Krakowa. 
56

 Dokument przyjęty uchwałą Nr XII/183/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 września 2011 roku. Obecnie (stan na 
maj 2019) trwają prace nad aktualizacją Strategii. 
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światowe dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze UNESCO oraz 5 Pomników Historii. Ponad połowa obszaru 
regionu objęta jest ochroną prawną. Zlokalizowanych tutaj jest 6 parków narodowych, 11 parków 
krajobrazowych, 10 obszarów chronionego krajobrazu, liczne trasy turystyczne, m.in.: Małopolski Szlak 
Architektury Drewnianej, Szlak Orlich Gniazd, Małopolska Trasa UNESCO, Szlak Rzemiosła Tradycyjnego 
Małopolski, Małopolska Wieś Pachnąca Ziołami i wiele innych. Bogate zasoby środowiska przyrodniczego nie 
są w pełni wykorzystywane ze względu na nieefektywny system ochrony prawnej oraz słabo rozwinięte 
mechanizmy zabezpieczenia i kształtowania regionalnego krajobrazu kulturowego i przyrodniczego. 
Dokument zaznacza wzrost udziału przemysłu czasu wolnego w gospodarczym rozwoju Małopolski. Jest to 
następstwem właściwiej strategii wykorzystania, ale również ochrony naturalnych oraz symbolicznych atutów 
województwa. Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów atrakcyjnych turystycznie i kulturowo dała 
możliwość stworzenia nowych miejsc pracy.  
 
 Głównym celem strategii jest efektywne wykorzystanie potencjałów regionalnej szansy dla rozwoju 
gospodarczego oraz wzrost spójności społecznej i przestrzennej Małopolski w wymiarze regionalnym, krajowym 
i europejskim. Realizacji tego celu służyć będą polityki publiczne oparte na siedmiu obszarach polityki 
rozwoju. Jednym z tych obszarów jest dziedzictwo i przemysły czasu wolnego. Jego celem strategicznym jest 
osiągniecie wysokiej atrakcyjności Małopolski w obszarze przemysłów czasu wolnego, dzięki wykorzystaniu 
potencjału dziedzictwa regionalnego i kultury. Wśród kierunków polityki rozwoju wymienia się m.in.: 
 

 Ochronę małopolskiej przestrzeni kulturowej – przejście od pasywnej i biernej ochrony polegającej 
głównie na działaniach konserwatorskich do efektywnego i racjonalnego zarządzania kulturą, 
zasobami dziedzictwa kulturowego oraz przyrodniczego. Kluczowe działania to m.in.: 

 Kształtowanie zrównoważonego krajobrazu kulturowego. 

 Poprawa stanu i sposobu użytkowania zabytków oraz przeciwdziałanie procesowi ich 
degradacji. 

 Ochrona i kształtowanie zabudowy historycznych miast i miasteczek. 

 Ochrona tradycyjnej zabudowy regionalnej i układów ruralistycznych. 

 Powstrzymanie degradacji wartościowych krajobrazów kulturowych oraz dewastacji obiektów 
zabytkowych i ich otoczenia. 

 Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych. 

 Zachowanie i rewaloryzacja dziedzictwa kulturowego, w tym przywrócenie rzeczywistej 
wartości zniszczonym obiektom oraz ponowne określenie dla poszczególnych obiektów ich 
wartości zabytkowych, wskazanych do bezwzględnego zachowania. 

 Funkcjonalne zarządzanie kulturą i dziedzictwem kulturowym, w tym rozwój partnerstwa 
sektora publicznego, pozarządowego i prywatnego. 

 Badanie i dokumentowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego. 

 Zapobieganie degradacji i ochrona zasobów dziedzictwa przyrodniczego regionu. 

 Stworzenie systemu oraz procedur zarządzania dziedzictwem przyrodniczym. 

 Zintegrowana ochrona krajobrazu kulturowego i środowiska przyrodniczego, szczególnie w 
zakresie wysokiego poziomu estetycznego otoczenia i ładu przestrzennego. 

 Zrównoważony rozwój infrastruktury oraz komercjalizację usług czasu wolnego - właściwe 
wykorzystanie zasobów dziedzictwa regionalnego, zarówno kulturowego, jak i przyrodniczego, jest 
warunkiem wzmocnienia zewnętrznej konkurencyjności regionu oraz poprawy jego atrakcyjności jako 
miejsca zamieszkania i spędzania czasu wolnego. 

W ramach obszaru odnoszącego się do rozwoju miast i terenów wiejskich, wśród kierunków polityki 
rozwoju wyróżnia się: 

 Funkcjonalne zarządzanie przestrzenią na poziomie lokalnym – oparte na założeniu o potrzebie 
racjonalnego zagospodarowania i wykorzystania przestrzeni publicznej, rewitalizacji obszarów 
zdegradowanych, ochronie krajobrazu i ładu przestrzennego na obszarach wiejskich, planowaniu 
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przestrzennym prowadzonym z uwzględnieniem realizacji koncepcji osadnictwa zwartego. Kluczowe 
działania to: 

 Identyfikacja i delimitacja przestrzenna obszarów funkcjonalnych miast na poziomie 
lokalnym. 

 Wspieranie procesu rewitalizacji miast w oparciu o plany rozwoju obszarów miejskich. 

 Zabieganie o wdrożenie instrumentów regulacyjnych i planistycznych służących realizacji 
koncepcji osadnictwa zwartego, przeciwdziałaniu rozpraszania zabudowy na obszarach 
wiejskich, poprawie struktury obszarowej gospodarstw, właściwemu gospodarowaniu na 
obszarach rolnych, chronionych oraz górskich. 

Kolejny obszar wskazuje potrzebę poprawy bezpieczeństwa ekologicznego oraz wykorzystania ekologii 
dla rozwoju Małopolski. W celu ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego niezbędne będą działania 
dotyczące: 

 Racjonalnego użytkowania zasobów przyrodniczych, gwarantującego ochronę naturalnych i 
półnaturalnych ekosystemów leśnych, nieleśnych i wodnych. 

 Zachowania w niezmienionym stanie przyrody ożywionej i nieożywionej, utrzymania 
stabilności ekosystemów i procesów ekologicznych oraz zachowania różnorodności 
biologicznej. 

 Zapobiegania powstawaniu zanieczyszczeń i innych uciążliwości. 

 Wprowadzenia zrównoważonej gospodarki odpadami. 

Do 2020 r. kluczowym obszarem będzie tworzenie warunków zabezpieczających i ograniczających 
skutki występowania zjawisk atmosferycznych. Istotna pozostanie ochrona przez zagrożeniami powodziowymi 
dolin rzecznych, obszarów zurbanizowanych o wysokim potencjale strat powodziowych oraz terenów 
zagrożonych suszą. Konieczne w tym zakresie jest racjonalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 
dolin rzecznych. Kluczowe działania na rzecz ochrony i zachowania środowiska przyrodniczego obejmują: 

 Ochronę różnorodności biologicznej oraz zrównoważone użytkowanie jej elementów. 

 Zapewnienie ciągłości istnienia gatunków i stabilności ekosystemów. 

 Przywracanie do stanu właściwego zasobów i składników przyrody. 

 Ochronę, rozwój i uporządkowanie systemu obszarów chronionych. 

 Wsparcie dla działań służących wykorzystaniu potencjału obszarów chronionych. 

 

 Program ochrony środowiska Województwa Małopolskiego na lata 2014-202057 
 

Dokument jest kontynuacją „Programu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska 
Województwa Małopolskiego na lata 2001-2015”, który wskazywał m.in. na potrzeby: scalania kompleksów 
leśnych i dolesień oraz przebudowy składu gatunkowego drzewostanów; rozwoju odpowiedzialnej turystyki 
w warunkach pełnej ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych; konieczność wyznaczenia stref o 
różnych stopniach dostępności publicznej na obszarach chronionych i odciążenia Ojcowskiego Parku 
Narodowego od nadmiernego ruchu turystycznego; potrzebę rozwoju nowych terenów rekreacyjnych wokół 
Krakowa, jako zaplecza rekreacyjnego – wraz z dogodnym systemem komunikacji publicznej i parkingów; 
konieczny rozwój terenów zieleni o charakterze rekreacyjnym w granicach miast – w otoczeniu terenów 
mieszkaniowych, szczególnie na nowych osiedlach.  
 

Celem głównym dokumentu jest poprawa bezpieczeństwa ekologicznego oraz ochrona zasobów 
środowiska dla rozwoju Małopolski. Będzie ona realizowana m.in. poprzez: 
 

                                                 
57

 Dokument przyjęty uchwałą Nr LVI/894/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 października 2014 r. Obecnie (stan na 
maj 2019) trwają prace nad aktualizacją Programu. 
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Priorytet 6. Ochrona i zachowanie środowiska przyrodniczego 
Realizacja priorytetu ma na celu zapobieganie degradacji ekosystemów, w szczególności objętych 

przestrzenną formą ochrony, co przyczyniać się będzie do zachowania bogatej różnorodności biologicznej. 
Realizacja priorytetu będzie się odbywała poprzez następujące działania (wybrano działania wiążące się z 
celami niniejszego opracowania):  

Działanie 6.1: Ochrona różnorodności biologicznej oraz zapewnienie ciągłości istnienia gatunków i 
stabilności ekosystemów poprzez zrównoważone użytkowanie jej elementów: 

 Kształtowanie spójnego przestrzennie systemu obszarów, w tym chronionych, poprzez zapobieganie 
fragmentacji siedlisk przyrodniczych oraz wyznaczenie i utrzymanie funkcjonalnych korytarzy 
ekologicznych umożliwiających kanalizację migracji organizmów żywych w ramach poszczególnych 
siedlisk, 

 Uwzględnienie potrzeb ochrony przyrody oraz walorów krajobrazowych w planowaniu inwestycji, 
Działanie 6.2: Przywracanie do stanu właściwego zasobów i składników przyrody: 

 Wykonywanie zabiegów z zakresu czynnej ochrony, w tym restytucja gatunków zagrożonych, 

 Zapobieganie degradacji i ochrona dziedzictwa przyrodniczego, w tym obejmowanie ochroną prawną 
obszarów i obiektów najbardziej wartościowych, 

 Ustanowienie i wdrożenie planów ochrony lub planów zadań ochronnych dla parków narodowych, 
rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, obszarów Natura 2000, 

 Wykonanie inwentaryzacji wraz z monitoringiem cennych siedlisk oraz poszczególnych gatunków z 
uwzględnieniem lasów prywatnych, 

 Zapobieganie ekspansji gatunków obcych, w szczególności inwazyjnych, 

 Przywrócenie drożności rzek i cieków wodnych wraz z właściwym zagospodarowaniem terenów dolin 
rzecznych w tym ochrona istniejących naturalnych typów siedlisk (np. lasy łęgowe) wzdłuż brzegów 
w celu zapewnienia ciągłości ekologicznej i geomorfologicznej oraz zapobieganie nielegalnej 
eksploatacji żwiru rzecznego, 

 Zalesienia i przebudowa drzewostanów z uwzględnieniem zgodności składów gatunkowych z 
warunkami siedliskowymi, 

 Utrzymanie i rozwój terenów zieleni na obszarach zurbanizowanych, 

 Zapobieganie dewastacji i degradacji powierzchni ziemi, rekultywacja i rewitalizacja terenów 
zdegradowanych. 
Działanie 6.3: Propagowanie idei ochrony przyrody poprzez wzmocnienie potencjału turystycznego 

na obszarach chronionych: 

 Utrzymanie walorów i funkcji obszarów i obiektów objętych ochroną prawną (gatunków, siedlisk, 
wartości krajobrazowych i kulturowych), 

 Kanalizacja ruchu turystycznego w sposób umożliwiający ochronę najcenniejszych przyrodniczo 
siedlisk, 

 Wykorzystanie zrównoważonej turystyki w celu popularyzacji idei ochrony przyrody. 
 

 Program małej retencji Województwa Małopolskiego58 
 

Dokument definiuje formy małej retencji (krajobrazowa w tym poprzez zalesienia, glebowa, wód 
podziemnych, wód powierzchniowych, śnieżna). Wskazuje się, że odpowiednio ukształtowane tereny o funkcji 
retencyjnej mogą stanowić dodatkowo miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców. W nowych osiedlach 
mieszkaniowych powinny być realizowane małe zbiorniki retencyjne jako miejsce wypoczynku i rozwoju 
bioróżnorodności. 

 
Wnioski z dokumentów nadrzędnych dla Kierunków: 

 

                                                 
58

 Dokument przyjęty uchwałą Nr XXV/344/04 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 października 2004 r. 
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Opracowywany dokument winien być spójny z zapisami dokumentów nadrzędnych, i realizować 
priorytety oraz kierunki działań nakreślone przez te dokumenty. W szczególności dotyczy to następujących 
obszarów działań: 
- podnoszenia poziomu i jakości życia mieszkańców;  
- udziału społeczeństwa w planowaniu rozwoju; 
- uwzględnienia aspektów ekologicznych w planowaniu przestrzennym; 
- poprawy ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju miast, oraz kształtowania zrównoważonego 
krajobrazu kulturowego;  
- utrzymania stabilności ekosystemów oraz zachowania różnorodności biologicznej i podnoszenia poziomu 
ochrony przyrody; 
- rozwoju lasów i zieleni w miastach; 
- gospodarki wodnej, a zwłaszcza rozwoju małej retencji w krajobrazie.  
 

Mając na uwadze powyższe wytyczne, konieczne jest strategiczne planowanie racjonalnego 
użytkowania i wykorzystania zasobów przyrody i krajobrazu w procesie rozwoju miasta. Polityka ta winna 
umożliwiać efektywne wykorzystanie zasobów przy jednoczesnej ochronie naturalnych i symbolicznych 
atutów miasta.   
 

II.3. SYNTEZA ZAPISÓW DOKUMENTÓW MIEJSKICH 
 

W rozdziale zawarto wypisy z wiążących dla Kierunków dokumentów rangi ogólnomiejskiej. 
Podsumowanie rozdziału stanowią wnioski do Kierunków wynikające z w/w dokumentów. 

 

 Program Ochrony Środowiska 
 

Program Ochrony Środowiska dla miasta Krakowa na lata 2012-2015 z uwzględnieniem zadań 
zrealizowanych w roku 2011 oraz perspektywą na lata 2016-2019 (dalej: POŚ), przyjęty Uchwałą Nr 
LXI/863/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2012 r.  

Nakłada on na miasto m.in. obowiązek realizacji niniejszego opracowania i ustala jego cele, założenia, 
ramowy zakres i metodykę. Na treści POŚ oparto w szczególności zakres Zarządzenia PMK nr 2320/2015 z 
dnia 28.08.2015 r. wraz z załącznikiem nr 1, realizowanym w niniejszym dokumencie.    
 

Dokument ten ponadto szczegółowo omawia kwestie związane m.in. z ochroną przyrody i krajobrazu, 
wód, powierzchni ziemi, powietrza oraz planowaniem, kształtowaniem i utrzymaniem terenów zieleni 
miejskiej. POŚ opisuje stan istniejący środowiska, a następnie zgodnie z przyjętą metodyką opracowania, 
dokonuje diagnozy tego stanu, i po przeprowadzeniu analizy SWOT formułuje priorytety i cele krótko- i 
długoterminowe w poszczególnych dziedzinach ochrony środowiska oraz mierniki ich realizacji. Wśród 
głównych celów Programu Ochrony Środowiska wymienione jest „Wykorzystanie potencjału przyrody, zieleni i 
uzdrowiska dla poprawy komfortu życia mieszkańców, podniesienia atrakcyjności Krakowa i jego 
zrównoważonego rozwoju”.  

 
Zagadnieniu terenów zieleni poświęcone są odrębne rozdziały POŚ (Wybrane zagadnienia 

szczegółowe: Zagadnienia związane z terenami zieleni oraz Zagadnienia dotyczące Osiedla Uzdrowisko 
Swoszowice), a także rozdział Ochrona przyrody i krajobrazu (PIK) w załączniku pt.: „Diagnoza stanu 
środowiska miasta Krakowa”, a także załącznik nr 2 do opracowania w postaci „Standardów zakładania i 
pielęgnacji podstawowych rodzajów terenów zieleni w mieście”. Do czasu uchwalenia Kierunków rozwoju i 
zarządzania terenami zieleni POŚ stanowi główny dokument miejski dotyczący utrzymania, rozwoju i 
zarządzania terenami zieleni w Krakowie. Opisuje on podstawowy układ przestrzenny terenów otwartych w 
Krakowie: 
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„Główną oś zieleni i terenów otwartych w Krakowie stanowi dolina Wisły będąca też głównym 
kierunkiem zewnętrznych powiązań systemu przyrodniczego. Od strony zachodniej, po obu stronach rzeki zwarty 
zespół zieleni tworzą obszary Tyńca, Kostrza i Pychowic oraz Bielany i Las Wolski. Od strony wschodniej tereny 
przylegające do Puszczy Niepołomickiej. Poza doliną Wisły, szerokie pasmo zieleni rozciąga się od rejonu Chełma 
i Lasu Wolskiego, poprzez Sikornik, dolinę Rudawy i płaszczyznę Błoń, klinem docierając niemal do samych Plant. 
Na prawym brzegu Wisły wyraźne jest pasmo zieleni rozciągające się od wzniesień Krzemionek oraz wzdłuż 
doliny Wilgi na południe do uzdrowiska, sięgając w rolniczo-leśny teren Przedgórza Karpackiego. W systemie 
terenów zielonych, w obszarach intensywnej zabudowy znaczącą rolę odgrywa zieleń parków miejskich”. 
 

W diagnozie stanu środowiska POŚ określa priorytetowe problemy środowiskowe miasta, 
wymieniając tu m.in. elementy związane z zakresem niniejszego opracowania, takie jak: 

 niedostateczną dbałość o potencjał środowiskowy w postaci zieleni miejskiej, przyrody i uzdrowiska, 

 złą jakość powietrza,  

 brak kompleksowego, systemowego rozwiązania w zakresie odwadniania miasta. 

Określono też szczegółowo zagrożenia z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu miasta: 

 Zagrożenia siedlisk na obszarach Natura 2000, takie jak: brak użytkowania łąk i muraw prowadzący do 
ich zarastania krzewami i gatunkami ekspansywnymi (np. nawłoć), przesuszenie wskutek problemów 
z utrzymaniem właściwych warunków hydrologicznych (dotyczy także pozostałych terenów 
podmokłych, ze względu na osuszanie, zasypywanie, ogólny spadek poziomu wód gruntowych i 
regulację cieków); 

 Niewłaściwe gospodarowanie na siedliskach łąkowych, którego efektem jest masowe występowanie 
krocionogów w niektórych dzielnicach miasta; 

 Brak wystarczającej ilości i jakości skutecznych zabiegów pielęgnacyjnych, agrotechnicznych 
poprawiających warunki siedliskowe roślinności rosnącej w niesprzyjających warunkach (przesuszenie 
i nadmierne zagęszczenie gruntu, itp.), na przykład przez wprowadzanie gleb strukturalnych lub 
innych systemów oraz skutecznych sposobów ochrony roślinności przed skutkami stosowania soli 
przy zimowym utrzymaniu dróg i chodników (pasy drogowe, nawierzchnie piesze, itp.), np. w formie 
niskich ogrodzeń, turbanowania młodych drzew, itp.; 

 Konflikty grup interesów w zakresie zagospodarowania przestrzennego i ochrony 
przeciwpowodziowej, ochrony terenów narażonych na osuwiska oraz terenów przyrodniczo cennych, 
leśnych i terenów zieleni (presja inwestycyjna lobby deweloperskiego i inwestorów indywidualnych 
na zabudowę terenów cennych przyrodniczo i niebudowlanych); 

 Zagospodarowanie terenu prowadzące do przerywania korytarzy ekologicznych i przewietrzania 
miasta (obowiązujące uregulowania prawne uniemożliwiające konsekwentną ochronę, np. warunki 
zabudowy nie muszą być zgodne ze SUiKZP). 

 Brak planów zagospodarowania przestrzennego (obowiązujących lub sporządzanych) na części 
obszarów cennych przyrodniczo, w tym na części naturowego Dębnicko-Tynieckiego obszaru 
łąkowego; 

 Brak planów ochrony i planów zadań ochronnych dla terenów przyrodniczo cennych; 

 Brak środków finansowych na wykup terenów cennych przyrodniczo i krajobrazowo oraz ich 
utrzymanie w stanie zabezpieczającym ich dotychczasowe walory oraz na cele tworzenia (wykup i 
zakładanie) nowych terenów zieleni, 

 Czynniki formalno-prawne i finansowe blokujące proces zalesiania; 

 Brak spójnej polityki rozwoju terenów zieleni. 
 

POŚ wskazuje też, że obecnie zieleń miejska wykazuje dużą dezintegrację przestrzenną.  
 
W Diagnozie (załącznik 11.2 do Programu) przyjęto następującą definicję terenów zieleni miejskiej: 
rozumie się przez to wszelkie tereny zieleni urządzonej, znajdujące się w granicach administracyjnych 
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miasta, będące własnością Skarbu Państwa, gminy, bądź będące w zarządzie jednostek miejskich. 
 

Tereny zieleni miejskiej zostały wymienione i szczegółowo omówione w Diagnozie (załącznik 11.2 do 
POŚ: Diagnoza stanu środowiska miasta Krakowa). Dokonano tu opisu walorów przyrodniczych i kulturowych 
terenów zieleni Krakowa, ich waloryzacji i klasyfikacji. Tereny te stanowią szkielet struktury przestrzennej i 
funkcjonalnej systemu zieleni miasta.  
 

Z opracowanej w POŚ analizy SWOT – poniżej wybrano zagadnienia mające związek z kształtowaniem 
i rozwojem terenów zieleni: 

 
MOCNE STRONY: 
 

SŁABE STRONY: 

Walory środowiskowe miasta, w tym relatywnie 
duża powierzchnia terenów zieleni, lasów, 
terenów chronionych, spora liczba różnych form 
ochrony przyrody 

Brak spójnej polityki rozwoju terenów zieleni 

Wysokie walory krajobrazowe Brak planów ochrony i planów zadań ochronnych 

Bogaty krajobraz kulturowy i zachowana 
historyczna tkanka miejska 
 

W związku z brakiem MPZP dla niektórych 
terenów potencjalnie cennych przyrodniczo, które 
mogłyby być włączone w system przyrodniczy 
miasta lub podlegać ustawowym formom ochrony 
przyrody, istnieje konieczność wydawania 
Warunków Zabudowy, gdzie mogą zostać zwarte 
jedynie ograniczenia ogólne wynikające z 
obowiązujących ustaw, a nie prawa miejscowego, 
jakim jest MPZP   

Aktualna i praktyczna wiedza na temat walorów 
przyrodniczych dzięki wykonanym 
inwentaryzacjom oraz waloryzacji przyrodniczej 

Brak planów zagospodarowania przestrzennego 
(obowiązujących lub sporządzanych) na części 
obszarów cennych przyrodniczo 

Duże poparcie społeczne dla ochrony terenów zieleni Presja społeczna na przeznaczanie w 
miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego terenów cennych przyrodniczo 
oraz leśnych na cele inwestycyjne, budowlane i 
rekreacyjne 

 Zły stan wód powierzchniowych w Krakowie 

 Niewystarczająca ochrona wód podziemnych 

 Niewystarczająca ilość środków finansowych na 
realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony 
środowiska, 

 

SZANSE: 
 

ZAGROŻENIA: 

Możliwość ubiegania się o środki finansowe na 
działania związane z ochroną przyrody, 
szczególnie środków spodziewanych w 
perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 
  

Brak akceptacji społecznej dla ochrony przyrody, 
jeśli blokuje ona procesy inwestycyjne 

Narzucone przez UE wymogi prawne dotyczące 
ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000, 
nadzór Parków Krajobrazowych  

Obowiązujące uregulowania ustawowe 
uniemożliwiające konsekwentną ochronę 
przed zabudową korytarzy przewietrzania miasta  
(warunki zabudowy nie muszą być zgodne ze 
SUiKZP), 
 

Zwiększenie wykorzystania zasobów Zmiany prawa (m.in. ustawy – Prawo ochrony 
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środowiskowych Miasta dla zwiększenia jego 
atrakcyjności i zrównoważonego rozwoju 
(uzdrowisko, zieleń miejska, inne tereny 
przyrodnicze) 
 

środowiska, o odpadach), wymagające 
dostosowania działań - do zmieniających się 
przepisów 

Rewitalizacja i wykorzystanie obszarów poprzemysłowych i 
pokopalnianych, 
Tworzenie i aktualizowanie List Rankingowych 
Parków Miejskich (w tym Parków Rzecznych). 
Zabezpieczanie gruntów na realizację ww. listy 
poprzez wykupy i niezbywanie nieruchomości, a 
także odpowiednie zapisy w miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego 
 

Presja inwestycyjna, przyczyniająca się do 
zmniejszania się powierzchni terenów zieleni 
Brak koncepcji na pozyskanie środków 
finansowych na wykup terenów cennych 
przyrodniczo i krajobrazowo oraz ich utrzymanie 
w stanie zabezpieczającym ich dotychczasowe 
walory 
 

Obowiązująca Strategia Rozwoju Miasta, w 
której wyznaczono listę rankingową parków 
miejskich i Parków Rzecznych przeznaczonych do 
realizacji, na podstawie której należy chronić te 
tereny przed presją inwestycyjną 
 

Brak prób uzyskania środków unijnych lub 
krajowych na cele tworzenia (wykup i 
zakładanie) nowych terenów zieleni 
 

Umieszczanie w BIP informacji o wydanych 
decyzjach w sprawie wycinki drzew i krzewów – 
zwiększenie dostępu społeczeństwa do informacji 
o środowisku 
 

Zwiększająca się presja lobby deweloperskiego na 
zabudowę terenów cennych przyrodniczo. 

 
Na podstawie analizy SWOT i przyjętych w opracowaniu kryteriów, sprecyzowano w POŚ następujące 

cele długoterminowe i krótkoterminowe w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu, a zatem bezpośrednio 
związane z rozwojem i zarządzaniem terenami zieleni: 

 
Cele krótkoterminowe na lata 2012 – 2015:  

 Opracowanie formalno-prawnych i organizacyjnych podstaw skutecznej ochrony przyrody. 
Mierniki realizacji celu: liczba opracowanych i uchwalonych planów zadań ochronnych dla 
obszarów Natura 2000; liczba opracowanych i uchwalonych planów ochrony rezerwatów 
przyrody oraz planów ochrony parków krajobrazowych. 

 Zachowanie lub odtworzenie właściwego stanu cennych ekosystemów i siedlisk oraz populacji 
gatunków zagrożonych. 

Mierniki realizacji celu: ilość wykonanych zadań z zakresu ochrony czynnej siedlisk i gatunków. 

 Stworzenie formalno-prawnych i organizacyjnych podstaw skutecznej ochrony zasobów leśnych 
Mierniki realizacji celu: powierzchnia gruntów przeznaczonych do zalesienia; liczba 
opracowanych planów urządzenia lasu. 

 Zachowanie i odtworzenie właściwego stanu lasów 
Mierniki realizacji celu: powierzchnia zalesień; realizacja postanowień planów urządzenia lasu 

 Rozwój terenów zieleni miejskiej uwzględniający wartości przyrodnicze, kulturowe oraz dynamikę 
rozwoju miasta. 

Mierniki realizacji celu: opracowana „Koncepcja rozwoju terenów zieleni miejskiej”59. 

 Sprawne zarządzanie terenami zieleni miejskiej. 
Mierniki realizacji celu: opracowany „System zarządzania terenami zieleni miejskiej”. 

 Zabezpieczenie terenów poprzez objęcie ich odpowiednimi kategoriami sposobu użytkowania w 
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

                                                 
59

 Niniejszy dokument realizuje wskazany cel, nazwa została zmieniona z „Koncepcji rozwoju…” na „Kierunki rozwoju…” 
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Mierniki realizacji celu: uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
dla wszystkich terenów objętych strefami Parków Rzecznych oraz parków miejskich z listy 
rankingowej. 

 Zabezpieczenie terenów poprzez wykup i pozostawienie w zasobach Gminy gruntów pod zieleń 
miejską i cennych przyrodniczo. 

Mierniki realizacji celu: wyznaczenie wszystkich terenów objętych strefą zagospodarowania 
Parków Rzecznych oraz pozostałych terenów przeznaczonych na zieleń miejską w 
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, które muszą ulec wykupowi. 

 
Cele długoterminowe na lata 2016 – 2019: 

 Ochrona i zrównoważone użytkowanie różnorodności biologicznej, 

 Ochrona i zrównoważone użytkowanie zasobów leśnych, 
 Utrzymanie, rozwój i przekształcenie w zintegrowany system terenów zieleni miejskiej. 

W ramach celu: Utrzymanie, rozwój i przekształcenie w zintegrowany system terenów zieleni 
miejskiej, wyznaczono następujące cele dodatkowe: 

 Rozwój terenów zieleni miejskiej uwzględniający wartości przyrodnicze, kulturowe oraz dynamikę 
rozwoju miasta. 

Mierniki realizacji celu: zrealizowanie „Koncepcji rozwoju terenów zieleni miejskiej”. 

 Sprawne zarządzanie terenami zieleni miejskiej. 
Mierniki realizacji celu: wdrożenie „Systemu zarządzania terenami zieleni miejskiej”. 

 Zabezpieczenie prawne terenów poprzez objęcie ich odpowiednimi kategoriami sposobu 
użytkowania w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

Mierniki realizacji celu: uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
dla wszystkich terenów objętych strefami Parków Rzecznych. 

 Zabezpieczenie prawne terenów poprzez wykup i pozostawienie w zasobach Gminy gruntów pod 
zieleń miejską i cennych przyrodniczo. 

Mierniki realizacji celu: wykup wszystkich terenów objętych strefą zagospodarowania Parków 
Rzecznych oraz pozostałych terenów przeznaczonych na zieleń miejską w miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego. 

W zakresie pozostałych zagadnień powiązanych tematycznie z rozwojem i zarządzaniem terenami 
zieleni, ustalenia POŚ opisano poniżej. 
 

W zakresie ochrony przyrody i lasów w POŚ do realizacji wyznaczono następujące cele: 

 Zapewnienie mieszkańcom możliwości korzystania z zasobów przyrody przez tworzenie i 
utrzymywanie w należytym stanie terenów zieleni i zadrzewień i łączenie ich z lasami 

 Poprawa lesistości poprzez zalesianie nieużytków. 
 

W zakresie ochrony zasobów wodnych i gospodarki wodno-ściekowej POŚ ocenia na podstawie danych 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (dalej: WIOŚ), że wszystkie jednolite części wód 
powierzchniowych (dalej: JCWP) na terenie Krakowa są w złym stanie. POŚ stwierdza też, że istotnym 
problemem Krakowa jest niedoskonały system odwadniania miasta, gdyż „podczas równoczesnego 
występowania intensywnych opadów deszczu nad Krakowem i wysokich stanów wód – istniejący system nie 
zapewnia skutecznego odprowadzania wód opadowych, a stan techniczny części cieków i rowów 
odwadniających jest przyczyną lokalnych podtopień”.  Dlatego Program formułuje m.in. następujące potrzeby: 

- zaplanowanie i przeprowadzenie rozbudowy systemu odwadniania miasta; 
- ograniczanie zabudowy/ochrona przed zabudową obrzeży cieków wodnych i rowów oraz 
wprowadzanie tam strefy hydrogenicznej wyłączonej z zabudowy o szerokości do ok. 30 m, w 
zależności od istniejących warunków terenowych. Ułatwi to dostęp do tych obiektów w związku z ich 
utrzymaniem, jak i przyczyni się do wzrostu retencyjności zlewni, a także ułatwi ochronę wód przed 
zanieczyszczeniem.  
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Powyżej opisaną problematykę uzupełniają zapisy odnoszące się do ochrony przeciwpowodziowej. 
POŚ wskazuje, że w ramach podnoszenia retencyjności Krakowa należy zaplanować budowę małych 
zbiorników wodnych, ograniczać powierzchnie terenów uszczelnionych (o betonowych i brukowanych 
nawierzchniach) na rzecz terenów biologicznie czynnych (pokrytych roślinnością) oraz zagospodarowywać 
wody opadowe na miejscu w celu ograniczenia ich odpływu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zawartymi 
w ustawie Prawo wodne i rozporządzeniami wykonawczymi, a także z celami Ramowej Dyrektywy Wodnej. 
Należy też chronić zasoby wód podziemnych, w tym leczniczych, poprzez właściwe zagospodarowanie i 
ochronę stref ich zasilania oraz zapewnienie odpowiedniego gospodarowania w strefach ochronnych ujęć.  

 
W zakresie ochrony powierzchni ziemi opracowanie podaje, że obecnie na terenie miasta 

zidentyfikowanych jest 276 osuwisk. Aktywizację ruchów masowych ziemi wywołują zjawiska pogodowe oraz 
antropopresja. POŚ diagnozuje występowanie na terenie miasta konfliktu interesu pomiędzy właściwym 
użytkowaniem terenów osuwiskowych a presją inwestycyjną. W związku z tym dochodzi do 
zagospodarowania terenów narażonych na osuwiska w sposób nieprawidłowy (obciążenie osuwisk ciężką 
zabudową, podcięcie stoków itp.). Działaniom tym należy zapobiegać poprzez właściwe zagospodarowanie, 
aby uniknąć dalszej intensyfikacji występowania ruchów masowych. Należy też dążyć do rekultywacji terenów 
zdegradowanych (pokopalnianych, poprzemysłowych).  
 

W zakresie ochrony powietrza, dokument precyzuje, że obowiązujące uregulowania prawne 
uniemożliwiają konsekwentną ochronę przed zabudową korytarzy przewietrzania miasta np. brak zgodności 
decyzji o warunkach zabudowy ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. 
Należy zatem chronić korytarz przewietrzania miasta przed zabudową, opracowując plany miejscowe. 

 

 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa60 
 

Ustalenia Studium w zakresie kształtowania systemu terenów zieleni i kompozycji 
urbanistyczno-krajobrazowej 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego określa politykę przestrzenną 
miasta Krakowa na podstawie analiz istniejących uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych, zgodnie z 
zapisami dokumentów nadrzędnych. Dokument szeroko ujmuje problematykę rozwoju i ochrony środowiska 
przyrodniczego, w tym kształtowania terenów zieleni, opisując cele i kierunki oraz zadania polityki 
przestrzennej w tym zakresie. Podkreśla on również konieczność realizacji „Kompleksowego programu 
rozwoju zieleni miejskiej dla Krakowa”, czemu służy niniejsze opracowanie61.   

Struktura przestrzenna zieleni miejskiej winna być wg Studium oparta o istniejące i planowane parki 
miejskie, system Parków Rzecznych oraz sieć linearnych połączeń zieleni, stanowiącą tzw. linearne parki (np. 
Młynówka Królewska) oraz sieć ulic obudowanych zielenią urządzoną – tzw. „zielonych alei”. System tych 
linearnych połączeń winien być rozbudowywany, tak by poprzez te ciągi zieleni poprawić funkcjonowanie 
przyrodniczych obszarów w zwartej zabudowie miejskiej, a także umożliwić przemieszczanie się mieszkańców 
i użytkowników miasta pomiędzy terenami zieleni w celach rekreacji i wypoczynku. 

W strukturze przestrzennej zieleni miejskiej oprócz istniejących parków należy także uwzględnić 
zachowane elementy systemu zieleni fortecznej. Obok wartości przyrodniczych, system zieleni fortecznej 
mógłby być dużą atrakcją turystyczną Krakowa, dostarczając miastu około 282 ha terenów zieleni wpisanych 
w pierścień zieleni.” 

W Studium podkreślono też szczególną rolę Parków Rzecznych. Mają one uzyskać otwarty, parkowy, 
reprezentacyjny charakter bulwarów – wysokiej jakości wnętrz urbanistycznych wyposażonych w wysokiej 

                                                 
60

 Wszystkie odwołania do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m. Krakowa w niniejszym 
dokumencie dotyczą aktualnie (maj 2019) obowiązującej wersji Studium (skrót: SUiKZP), przyjętej przez Radę Miasta 
Krakowa następującymi uchwałami: Nr XII/87/03 z dnia 16 kwietnia 2003 r., zmienioną uchwałą Nr XCIII/1256/10 z dnia 3 marca 
2010 r., zmienioną uchwałą Nr CXII/1700/14 z dnia 9 lipca 2014 r. Obecnie (tj. maj 2019) trwają prace nad zmianą tego dokumentu.

 
 

61
 W niniejszym dokumencie nazwa została zmieniona z „Kompleksowego programu..” na „Kierunki rozwoju i zarządzania…” 

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=167&sub=uchwala&query=id%3D15491%26typ%3Du
https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=167&sub=uchwala&query=id%3D18150%26typ%3Du
https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=167&sub_dok_id=167&sub=uchwala&query=id%3D20321%26typ%3Du
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klasy elementy małej architektury, w którym zlokalizowane są i mogą nadal powstać wysokiej klasy obiekty 
użyteczności publicznej.  

Ponadto podkreślono, że osie kompozycyjne, ulice oraz ciągi piesze i pieszo-rowerowe w krajobrazie 
parkowym („zielone aleje”), prowadzone w stronę miejsc związanych odznaczających się dużymi walorami 
zabytkowymi i krajobrazowymi, odgrywają istotną rolę w kształtowaniu struktury przestrzennej miasta.  

Studium wskazuje też na konieczność rewitalizacji i rehabilitacji konkretnych terenów zieleni w 
strukturze miasta. Jednym z nich są bulwary Wisły jako Park Rzeczny Wisły na odcinku między klasztorem 
Sióstr Norbertanek a stopniem wodnym Dąbie. Równie ważnym elementem w kształtowaniu struktury są: 
tereny zieleni objęte ochroną – parki krajobrazowe (np. Bielańsko-Tyniecki), rezerwaty przyrody (np. 
Panieńskie Skały), obszary „Natura 2000” (np. Dębnicko-Tyniecki Obszar Łąkowy”), użytki ekologiczne (np. 
Łąki Nowohuckie), pomniki przyrody (np. „Źródło Świętojańskie” w Tyńcu). 
 

Ustalenia Studium dotyczące ochrony wartości przyrodniczych i kształtowania systemu 
przyrodniczego  

 
System terenów zieleni miejskiej jest nieodłączną częścią systemu przyrodniczego miasta, dlatego 

należy go zawsze rozpatrywać na tle zagadnień przyrodniczych i związanych z ochroną środowiska.  
Studium jako cel nadrzędny w zakresie rozwoju i ochrony środowiska stawia „stworzenie takich 

warunków gospodarowania środowiskiem, które spełnią wymogi zrównoważonego rozwoju, a także zapewnią 
wyższą jakość życia mieszkańców i zwiększą atrakcyjność turystyczną miasta, przy zabezpieczeniu środowiska 
przyrodniczego dla przyszłych pokoleń”. 

 
Do zagadnienia rozwoju terenów zieleni bezpośrednio odnoszą się takie zadania z zakresu 

kształtowania systemu przyrodniczego i ochrony wartości przyrodniczych, jak: 

 zabezpieczenie terenów o dużych wartościach przyrodniczych i krajobrazowych; 

 zwiększenie dostępu do terenów rekreacyjnych; 

 integracja rozproszonej struktury zieleni w ciągły system; 

 przeciwdziałanie zmniejszaniu lesistości i stwarzanie warunków dla jej zwiększania; 

 rekultywacja terenów zdegradowanych, włączenie ich w strukturę Miasta oraz odpowiednie 
zagospodarowanie; 

a także, pośrednio: 

 utrzymanie różnorodności biologicznej; 

 ochrona wód powierzchniowych i podziemnych oraz poprawa ich jakości; 

 poprawa jakości powietrza poprzez kształtowanie korzystnych warunków aerosanitarnych i 
mikroklimatycznych (zachowanie korytarzy przewietrzających); 

 odtwarzanie i zachowanie korytarzy i połączeń ekologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem 
międzynarodowego korytarza doliny Wisły; 

 właściwe zagospodarowanie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych oraz wyłączanie z 
zabudowy zinwentaryzowanych osuwisk. 
Zadania te wg ustaleń SUiKZP będą realizowane poprzez: ochronę prawną oraz wyłączenie z 

zabudowy terenów istotnych dla funkcjonowania środowiska i wprowadzenie takich standardów zabudowy i 
zagospodarowania, które będą zabezpieczały przed niekorzystnym ich przekształceniem oraz przyczynią się do 
eliminacji głównych zagrożeń na terenach o dużej wrażliwości.  

System przyrodniczy jest chroniony przed naporem inwestycyjnym poprzez ustanowienie w SUiKZP i 
mpzp nieprzekraczalnych granic terenów przeznaczonych do zabudowy i zainwestowania oraz określenie 
parametrów zagospodarowania terenów wchodzących w skład systemu, przy uwzględnieniu określonych 
powyżej celów ochrony i rozwoju środowiska przyrodniczego.  Sposób zagospodarowania terenów winien być 
bowiem dostosowany do istniejących uwarunkowań.  
 

Studium definiuje strukturę systemu przyrodniczego miasta, złożoną z trzech stref: 
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1) strefy kształtowania systemu przyrodniczego miasta; 
2) strefy lasów i zwiększania lesistości; 
3) strefy korytarzy ekologicznych. 
 

W obrębie strefy kształtowania systemu przyrodniczego miasta sposób zagospodarowania 
podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych. W strefie tej wyznacza się: 
a) tereny chronione przed zabudową obejmujące lasy, tereny zieleni urządzonej (parki miejskie, zieleńce), 
tereny otwarte (rolne, zieleń nieurządzona), których fragmenty będą obejmowane ochroną prawną, tereny 
zieleni fortecznej (z dopuszczeniem zabudowy służącej obsłudze tego obszaru); 
b) tereny przeznaczone do zabudowy, w których standardy zabudowy muszą zapewniać wysoki (dla terenów 
usługowych i przemysłowo-usługowych: min. 40%, dla pozostałych: 50-70%) udział powierzchni biologicznie 
czynnej oraz wysoką jakość rozwiązań w zakresie gospodarki wodnościekowej, a także niedopuszczenie do 
powstawania obiektów uciążliwych; 
c) tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Użytkowanie rolnicze może funkcjonować bezkonfliktowo w 
terenach zieleni nieurządzonej. 

Niniejszego opracowania dotyczą w szczególności ustalenia odnośnie terenów chronionych przed 
zabudową. Tereny te obejmują m.in. następujące zasoby przyrodnicze: 

 tereny prawnie chronione, 

 lasy, 

 tereny o dużych wartościach przyrodniczych wymagające objęcia ochroną prawną, 

 dolinę Wisły i jej dopływów z włączeniem Parków Rzecznych wyznaczonych w „Kompleksowym 
programie rozwoju zieleni miejskiej dla Krakowa” oraz inwestycje z zakresu zieleni wg obowiązującej 
listy rankingowej, 

 tereny o dużych wartościach krajobrazowych, 

 obszary zasilania złoża wód leczniczych w uzdrowisku Swoszowice, 

 tereny zagrożone powodziami we wschodnich dzielnicach miasta, 

 niezabudowane tereny położone w zasięgu granic projektowanego obszaru ochrony „Subzbiornika 
Bogucice” - GZWP nr 451, 

 większe zespoły zieleni miejskiej, 

 ważniejsze korytarze ekologiczne, 

 główne korytarze przewietrzania Miasta. 
 

Poza strefą kształtowania systemu przyrodniczego ochrona środowiska następować będzie przez 
zachowanie istniejących terenów zieleni urządzonej i terenów stanowiących rezerwę pod nowe tereny zieleni 
oraz odpowiednie kształtowanie zespołów zieleni urządzonej i nieurządzonej towarzyszącej zabudowie w 
obrębie korytarzy ekologicznych.  

 
Strefa lasów i zwiększania lesistości obejmuje przede wszystkim: 

a) zwarte obszary gruntów leśnych i objętych zalesieniami,  
b) obszary zagrożone powodziami we wschodniej części miasta, 
c) tereny osuwiskowe i narażone na erozję, 
d) strefy ochronne ujęć wód, 
e) obszar i teren górniczy „Swoszowice”, 
f) tereny położone w obrębie projektowanego obszaru ochrony „Subzbiornika Bogucice” - GZWP nr 451, 
g) rejony „Olszanicy”, „Lasu Wolskiego”, „Wzgórz Tynieckich” i „Skał Twardowskiego”. 

Lasy nie posiadają odrębnej kategorii planistycznej. Znajdują się w terenach zieleni urządzonej oraz 
nieurządzonej. Dla większych kompleksów gospodarka leśna powinna być prowadzona na warunkach 
określonych w dokumentach planistycznych dla lasów z uwzględnieniem ograniczeń związanych z formami 
ochrony przyrody. Większość lasów znajduje się w strefie lasów i zwiększania lesistości. Zakłada się, że 
zwiększanie areału lasów będzie następowało w tej strefie.  
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Studium zaleca przed zalesieniem terenów zielonych nieprzydatnych do produkcji rolnej, nieużytków i 
terenów zrekultywowanych - dokonanie analizy celowości zalesienia (nie na każdym obszarze wskazane jest 
wprowadzanie zieleni wysokiej). 

W obrębie strefy wskazane jest opracowanie projektu granicy rolno-leśnej zgodnie z obowiązującą 
procedurą, a następnie realizacja programu zalesień. 

Tereny leśne znajdujące się w terenach przeznaczonych do zainwestowania mogą wymagać zmiany 
przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne. 
 

Strefa korytarzy ekologicznych obejmuje przede wszystkim doliny rzeczne oraz inne połączenia 
lądowe. W obrębie tej strefy kształtowanie zagospodarowania szczególnie winno uwzględniać możliwość 
zapewnienia migracji roślin, zwierząt i grzybów. Studium podaje zasady, według jakich ma następować dalsze 
kształtowanie zasięgu i zróżnicowanej wewnętrznie struktury terenów stanowiących system przyrodniczy 
miasta. Są to: 

 ochrona istniejących wartości przyrodniczych i krajobrazowych – respektowanie istniejących form 
ochrony przyrody oraz przepisów dot. ochrony siedlisk przyrodniczych, ochrony gatunkowej roślin, 
zwierząt i grzybów; 

 zachowanie ciągłości systemu przyrodniczego, w tym korytarzy przewietrzania miasta i korytarzy 
ekologicznych umożliwiających migracje roślin, zwierząt i grzybów; 

 oparcie struktury o system hydrograficzny w ścisłym powiązaniu z rzeźbą terenu; zachowanie 
istniejącej sieci wodnej naturalnej i sztucznej oraz zbiorników wodnych, stawów i obszarów 
podmokłych oraz zapobieganie obniżaniu poziomu wód gruntowych;  

 powiększanie istniejących zasobów przyrodniczych miasta poprzez: zakładanie nowych terenów 
zieleni (w tym realizację Parków Rzecznych) i kształtowanie zielonych łączników, integrujących tereny 
zieleni w spójny system; zwiększanie lesistości miasta; obejmowanie ochroną prawną cennych 
elementów środowiska przyrodniczego, szczególnie kompleksów zieleni o wysokich i najwyższych 
walorach przyrodniczych, w tym terenów o wysokim poziomie bioróżnorodności wzdłuż cieków 
wodnych, i zieleni urządzonej o wysokiej wartości kulturowej; 

 rewaloryzacja i rekompozycja istniejących terenów zieleni, podnoszenia ich walorów przyrodniczych i 
krajobrazowych, 

 przywracanie równowagi ekologicznej i walorów przyrodniczych na terenach zdegradowanych. 
 

Dokument stwierdza, że konieczne jest też zapewnienie wystarczającej ilości terenów zieleni 
publicznej w poszczególnych częściach miasta, przy uwzględnieniu istniejącego i przewidywanego 
zapotrzebowania społecznego na tereny zieleni, także zapewnienie dostępności społeczeństwa do 
istniejących terenów rekreacyjnych o znaczeniu ogólnomiejskim oraz lokalnym m.in. poprzez łączenie ich 
systemem ścieżek rowerowych lub ciągów pieszo-rowerowych. Należy sporządzić koncepcję oferty 
wypoczynkowej, związanej z terenami zieleni w mieście, która powinna zostać opracowana jako element 
„Koncepcji rozwoju i systemu zarządzania terenami zieleni miejskiej” zakładając, że równomierne rozłożenie 
obciążenia terenów rekreacyjnych wrażliwych przyrodniczo jest istotne dla zachowania ich walorów. 
Kształtowanie terenów zieleni urządzonej powinno odbywać się z uwzględnieniem współczesnych trendów w 
architekturze krajobrazu oraz wysokich standardów jakościowych materiału stosowanego do nasadzeń i 
proponowanych rozwiązań projektowych. 

SUiKZP szczegółowo wymienia:  

 Obszary i obiekty o ustanowionej ochronie prawnej, 

 Obszary proponowane do objęcia ochroną,  

 Parki Rzeczne istniejące i planowane,  

 Tereny zieleni do uwzględniania w mpzp - istniejące i planowane.   
Powierzchnia istniejących terenów zieleni parkowej62 wynosi 372,53 ha.  

                                                 
62

 Wg SUiKZP Tom II, tabela s. 95 i 96, ulega ona stopniowemu zwiększaniu – aktualny stan podany jest w Cz. III rozdz. 3.1.  
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Ustalenia Studium dotyczące gospodarki wodnej 
 
Ustalenia odnoszące się do zagadnień ochrony i korzystania z wód:  

- dla wód powierzchniowych: ochronę naturalnego ukształtowania cieków wraz z ich obrzeżami jako 
niezbędnego filtra biologicznego; zachowanie i ochronę istniejącej sieci wodnej naturalnej i sztucznej oraz 
zbiorników wodnych i stawów, 
- ochronę znajdujących się na obszarze miasta zbiorników wodnych wraz z obrzeżami - zagospodarowanie i 
wykorzystanie do celów rekreacyjnych (kąpieliska, ośrodki sportów wodnych, wędkarstwo), 
- utrzymanie czystości wód w zbiornikach powierzchniowych na obecnym poziomie („Bagry”, „Przylasek 
Rusiecki”, „Zakrzówek”), 
- konsekwentne i systematyczne wdrażanie zasad ochrony w strefach ochrony ujęć wód powierzchniowych 
rzek zaopatrujących miasto Kraków w wodę. 

Należy kojarzyć rozbudowę lokalnych sieci kanalizacji opadowej z tzw. małą retencją, ze względu na 
potrzebę ochrony wrażliwych terenów (o dużych spadkach z tendencjami do osuwisk) przed gwałtownymi 
opadami i lokalnymi podtopieniami. 

System odprowadzania wód opadowych: 
Nowe zabudowania realizowane jako dogęszczenia w obszarze systemu ogólnospławnego muszą 

retencjonować wody opadowe na terenie inwestycji – system ogólnospławny kanalizacji jest generalnie 
zamknięty, nie poszerza się jego obszarów. 

Ponadto, konieczne jest: 

 dostosowanie przekrojów koryta cieków do zwiększonych przepływów, które wynikają z rozwoju 
budownictwa i zmiany infrastruktury w zlewni przy uwzględnieniu lokalnych ekosystemów; 

 zwiększenie przepustowości cieków wodnych powodujących podtopienia (przede wszystkim rzek: 
Serafy, Wilgi, Sidzinki, Białuchy, Dłubni oraz potoków: Kostrzeckiego, Rozrywki, Strugi Rusieckiej, 
Pychowickiego, Sudołu Dominikańskiego, Łęgówki, Baranówki, Kościelnickiego, Drwinki, Sudołu od 
Modlnicy); 

 budowa urządzeń do chwilowego zatrzymania największych objętości odpływu, regulujących odpływ, 
działających odciążająco na sieć kanalizacyjną oraz odbiorniki powierzchniowe, a dodatkowo 
redukujących nadmierną ilość zanieczyszczeń prowadzonych przez spływające wody opadowe 
(budowa małych zdecentralizowanych urządzeń do zagospodarowania wód opadowych, w zależności 
od uwarunkowań lokalnych, z wykorzystaniem retencji i infiltracji). 

 
Ustalenia dotyczące ochrony przeciwpowodziowej: 

- należy zapewnić rezerwę terenową dla realizacji Kanału Krakowskiego, 
- ograniczać możliwości zainwestowania terenów, na których występowały podtopienia lub mogą wystąpić, 
- zapewnić możliwości lokalizacji zbiorników małej retencji m.in. w Bieżanowie, Pychowicach i Toniach, 
- umożliwić regulację cieków oraz realizacji kanału ulgi dla Sudołu Dominikańskiego (potoku Rozrywka w 
gminie Zielonki). 

 
Ustalenia dotyczące wód podziemnych: 

- wdrażanie zasad ochrony w ustanowionych strefach ochrony ujęć wód podziemnych; 
 
Ustalenia dotyczące wód leczniczych: 

- ochronę stref zasilania wód leczniczych „Mateczny” i „Swoszowice”; 
- wdrażanie zasad ochrony na obszarach leżących w wyznaczonych strefach; 
- wzrost zalesień w oparciu o opracowanie dla terenu górniczego „Swoszowice” projektu regulacji granicy 
rolno-leśnej z uwzględnieniem potrzeb wynikających z ochrony wód leczniczych i rozwoju funkcji 
uzdrowiskowych. 
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Ustalenia Studium dotyczące pozostałych działów ochrony środowiska, mające wpływ na kształtowanie 
systemu terenów zieleni 
 

W zakresie rekultywacji terenów poeksploatacyjnych SUIKZP precyzuje, które tereny należy objąć 
pracami zmierzającymi do integracji tych terenów z otaczającym środowiskiem kulturowym i przyrodniczym. 
Są to tereny składowisk, osadników, w tym we wschodniej części miasta wokół kombinatu metalurgicznego, 
wyeksploatowane części złóż: „Bonarka – Łagiewniki”, „Zesławice”, „Brzegi II”, „Brzegi III”, przy czym kierunki 
rekultywacji powinny być dostosowane do charakteru złoża i wyrobiska poeksploatacyjnego. Zbiorniki wodne 
powstałe wskutek eksploatacji złóż należy wykorzystać dla celów wodno-rekreacyjnych lub rybackich. Nie 
należy dopuszczać do ich zasypywania (zalądowania). Dla pozostałych terenów poeksploatacyjnych kierunek 
rekultywacji powinien być nastawiony na zagospodarowanie ich jako terenów leśnych i zieleni, w tym także z 
funkcjami rekreacyjnymi. Poeksploatacyjne fragmenty Terenu Górniczego Zesławice (na których ustała 
eksploatacja iłów) winny być objęte granicami Parku Kulturowego „Fort Dłubnia”, wraz z fortem 
„Krzesławice” i fortem „Dłubnia”. 

 
 
Obecnie prowadzona jest likwidacja kopalni otworowej Barycz. Prace będą kontynuowane do 2031 r. 

Ustalono kierunki rekultywacji gruntów jako: leśny, łąkowo-wodny, z terenami zieleni z roślinnością niską, 
rolny.  

 
Ustalenia dotyczące ochrony powietrza: 

- podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia zanieczyszczeń pochodzenia komunikacyjnego. 
 

W odniesieniu do kształtowania warunków aerosanitarnych: 
Celem kształtowania korytarzy przewietrzających/obszarów wymiany powietrza w mieście jest 

przeciwdziałanie m.in.: 
- stagnacji powietrza na rzecz polepszania wentylacji miasta, 
- występowaniu zjawiska wyspy ciepła i stresu termicznego, 
- deficytowi tlenu w atmosferze. 

Przewietrzanie miasta wymaga m.in. zachowania wyznaczonych obszarów otwartych tworzących 
system przyrodniczy. Ponadto w poszczególnych korytarzach/obszarach wymiany powietrza, konieczne jest 
przestrzeganie następujących zasad kształtowania zieleni: 

 „Dolina Wisły” - kształtowanie zespołów zieleni niskiej z uwzględnieniem uwarunkowań 
wynikających z zagrożenia powodziowego, 

 „Dolina Rudawy” - dominacja zieleni niskiej, 

 „Dolina Dłubni” - kształtowanie zespołów zieleni z dużym udziałem zieleni niskiej, 

 „Dolina potoku Kościelnickiego” i „Kościelnicki Stok” - kształtowanie zespołów zieleni z dużym 
udziałem zieleni niskiej, 

 „Dolina Wilgi” - kształtowanie zespołu zieleni z udziałem zieleni niskiej, także wzdłuż jej dopływów, 

 „Obniżenie Rozrywka – Wyżyny” - utworzenie jednego ciągu zieleni z obszarów dolin Rozrywki i 
ogrodów działkowych, 

 „Obniżenie Pychowickie” - ograniczanie wprowadzania zieleni wysokiej, 

 „Obniżenie Kobierzyńsko-Kurdwanowskie” - kształtowanie zieleni izolacyjnej wzdłuż autostrady. 
 

W kwestii ochrony przed hałasem zakłada się: 
- rozbudowę ekologicznych form transportu - ścieżki rowerowe, 
- odpowiednie kształtowanie przestrzeni w terenach przyległych do systemów transportowych, 
- wykorzystanie zieleni wysokiej, w tym drzew, krzewów i pnączy poprzez tworzenie pasm drzew i krzewów o 
szer. ok. 5m i wysokości min. 7m, wałów ziemnych obsadzonych krzewami oraz wprowadzania pnączy na 
ekrany akustyczne. 
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W odniesieniu do gospodarowania odpadami: 
Dopuszcza się lokalizację grzebowisk dla zwierząt w terenach zieleni urządzonej ZU (jednostki 

urbanistyczne nr: 54 Opatkowice i Sidzina, 59 Pleszów, 61 Łuczanowice - Kościelniki, 63 Przylasek Rusiecki - 
Wolica). Na terenie dawnego wyrobiska kopalni „Zesławice”, proponowana jest lokalizacja składowania mas 
ziemnych.  
 

W zakresie cmentarnictwa określa się następujące kierunki rozwoju: 
1) budowa nowych cmentarzy: w Ruszczy i Podgórkach Tynieckich, 
2) rozbudowa (poszerzenie) i dogęszczenie istniejących cmentarzy: 
- rozbudowa cmentarza Prądnik Czerwony, 
- poszerzenie cmentarza Rakowickiego przy al. 29 Listopada, 
- poszerzenie cmentarza Podgórze, 
- poszerzenie cmentarza Pychowice, 
- dogęszczenie cmentarza Grębałów, 
3) planowana lokalizacja cmentarza wojennego „Glinnik”, ul. Bruzdowa, (w rozumieniu ustawy z dnia 28 
marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych, Dz. U. nr 39 poz. 311 z późn. zm.), 
4) dopuszczenie lokalizacji cmentarzy w terenach zieleni urządzonej (jednostki urbanistyczne nr: 33 - Piaski 
Południe, 42 - Pasternik, 43 - Tonie , 44 – Górka Narodowa, 53 – Swoszowice - Rajsko, 55 - Tyniec, 57- 
Grębałów - Lubocza, 61 – Łuczanowice - Kościelniki, 63 – Przylasek Rusiecki - Wolica). 

Projekty strategiczne wskazane w SUiKZP oraz wskazania dla planowania miejscowego, programów i 
polityk operacyjnych dla terenu całego miasta 
 

W Studium ustalono cztery Projekty Strategiczne Miasta Krakowa. Do zagadnienia kształtowania 
terenów zieleni odnoszą się dwa z nich: 

 
„Park Rzeki Wisły” 
Jest to zbiór projektów, których wspólnym mianownikiem jest przebudowa/rewitalizacja terenów 

nadbrzeżnych rzeki Wisły. Zawierają się w tym takie projekty o kluczowym znaczeniu dla rozwoju funkcji 
metropolitalnych Krakowa jak: Centrum Kongresowe, Muzeum Tadeusza Kantora, Centrum Muzyki, Bulwary 
Zabłocia (przestrzeni publicznych wiążących stację kolejową Kraków – Zabłocie z nowymi muzeami Zabłocia i 
zespołami zabudowy mieszkaniowej i usługowej zbudowanej w ramach rewitalizacji terenów 
poprzemysłowych) – powiązane atrakcyjnymi krajobrazowo ciągami pieszymi i rowerowymi oraz innymi 
przestrzeniami publicznymi (placyki, tarasy widokowe, sekwencje mini-parków itp. przestrzeniami 
urbanistycznymi wyposażonymi w detal urbanistyczny o wysokim standardzie architektury krajobrazu – 
licującym z rangą tego „Salonu Miasta”.  

Ważniejsze rejony i odcinki o kluczowym znaczeniu dla strategicznego projektu miejskiego: 

 „Park Rzeki Wisły” to: rejon Klasztoru SS Norbertanek i przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki,  

 przebudowa („oprawa”) ulic: Monte Cassino i Marii Konopnickiej; 

 Ogród Pamięci Narodowej – u podnóża Wawelu, 

 zagospodarowanie parku przy Bulwarze Wołyńskim i Bulwarze Inflanckim (z budową kładki pieszej w 
tym rejonie), 

 rozbudowa Muzeum Inżynierii Miejskiej i park przy Bulwarze Kurlandzkim, 

 aranżacja parkowa nadbrzeży rzeki Wisły po stronie Grzegórzek i Zabłocia i budowa kładki pieszej 
spinającej te dawne dzielnice w rejonie projektowanego Centrum Muzyki. 
Istotnymi komponentami projektu „Park Rzeki Wisły” będą działania prowadzące do rewitalizacji 

Starego Podgórza – rekomendowanego do objęcia Parkiem Kulturowym „Stare Podgórze z Krzemionkami” i 
kontynuacja rewitalizacji Kazimierza (zwłaszcza w rejonie ulic: Mostowej, Gazowej, Starowiślnej i Podgórskiej) 
oraz – odpowiednio: działania mające na celu atrakcyjne ukształtowanie ulic: Kalwaryjskiej, Bolesława 
Limanowskiego, a po stronie Kazimierza: ul. Józefa Dietla i Grzegórzeckiej. W tym zbiorze przedsięwzięć 
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znajdą się również projekty rewaloryzacji przestrzeni placów: Rynku Podgórskiego, Placu Niepodległości i ul. 
Legionów Piłsudskiego (u wejścia do Parku Wojciecha Bednarskiego od strony Mostu Józefa Piłsudskiego), 
kontynuacja projektu przebudowy Placu Bohaterów Getta, ukształtowanie placu przed Galerią Kazimierz (od 
strony bulwarów Wisły) oraz stworzenie atrakcyjnej przestrzeni parkowej integrującej projektowane na 
Grzegórzkach Centrum Muzyki z bulwarami nad Wisłą. 
 

„Kraków – Nowa Huta Przyszłości” 
Projekt ten opisano w osobnym punkcie na str. 66. 

 
Wskazania dla planowania miejscowego, programów i polityk operacyjnych dla terenu całego miasta: 

 nie należy lokalizować przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko na obszarach 
objętych ochroną na podstawie przepisów szczególnych (rezerwaty przyrody, użytki ekologiczne, parki 
krajobrazowe, tereny uzdrowisk, parki wpisane do rejestru zabytków, obszary stref ochronnych ujęć 
wód), na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią oraz wzdłuż dolin rzecznych, jak również na 
obszarach cennych przyrodniczo, a nie objętych ochroną prawną, parkach miejskich nie wpisanych do 
rejestru zabytków i kompleksów leśnych. Podejmowanie jakichkolwiek przedsięwzięć na obszarach 
objętych ochroną prawną na mocy ustawy o ochronie przyrody regulowane jest w poszczególnych 
aktach prawnych o ustanowieniu każdej z tych form ochrony indywidualnie; 

 nie dopuszczać do lokalizowania w najbliższym otoczeniu terenów i obiektów o największych 
wartościach przyrodniczych, krajobrazowych i ekologicznych, wszelkich form użytkowania terenu 
zagrażających równowadze środowiska; 

 wykluczyć z zabudowy zinwentaryzowane osuwiska oraz wyznaczyć obszary zagrożone wystąpieniem 
ruchów masowych, których ewentualne zagospodarowanie musi przewidywać przeciwdziałania 
propagacji procesów geodynamicznych. 

 
Wskazania szczegółowe dla terenów poszczególnych jednostek urbanistycznych ujęte są w Tomie III 

Studium. Zapisy te są realizowane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, które stanowią 
prawo miejscowe w zakresie przeznaczenia terenów oraz sposobu ich zagospodarowania i zabudowy.   

Zapisy planów miejscowych dla terenów zieleni oraz ich aktualność pod względem obecnego stanu 
zagospodarowania poddano szczegółowej analizie w Cz. IV, w rozdziałach 1.2.2. i 1.2.3.  

 
Polityka architektoniczna miasta przewiduje możliwość tworzenia zielonych tarasów i zielonych ścian, 

wynikających z potrzeby utrzymania właściwych proporcji zieleni do zabudowy, na terenach intensywnie 
zainwestowanych. 
 

 Strategia Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 203063 
 

• Cel strategiczny IV: Kraków – miasto przyjazne do życia 

• Cel operacyjny IV.1: Powszechnie dostępna, wysokiej jakości przestrzeń publiczna 

Realizacja celu ukierunkowana jest na wykreowanie powszechnie dostępnych przestrzeni 

publicznych, w których kreatywnie łączona będzie tradycja i nowoczesność, place, ulice i 

parki staną się atrakcyjnymi miejscami spotkań i aktywności mieszkańców, a wysokiej jakości 

publiczne tereny zielone będą równomiernie dostępne w skali miasta. 

Wśród działań kluczowych wymieniono m.in.: 

                                                 
63

 Uchwała NR XCIV/2449/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lutego 2018 r.  
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- Kształtowanie ulic, szczególnie w centrum miasta i wewnątrz osiedli jako przestrzeni 

publicznych (odwołując się do koncepcji „ulic – ogrodów”), poprzez uspokajanie ruchu, 

wprowadzanie pasów zieleni, znoszenie rozgraniczenia na chodnik i jezdnię oraz 

równoważenie ruchu pieszego, rowerowego i samochodowego. 

- Zrewitalizowanie istniejących terenów zieleni oraz zwiększenie powierzchni nowych 

terenów dla rekreacji w obszarze miasta. 

- Łączenie rozproszonych elementów zieleni w zintegrowany system. 

- Tworzenie i ochrona parków rzecznych. 

- Projektowanie zielonych przestrzeni w otoczeniu zabudowy miejskiej oraz wewnątrz osiedli i 

w centrum miasta („parki kieszonkowe”, podwórka, skwery). 

 

• Cel operacyjny IV.2: Zrewitalizowane obszary miejskie 

Realizacja celu skoncentrowana jest na podjęciu – przy aktywnym udziale mieszkańców 

Krakowa – kompleksowych działań ukierunkowanych na ograniczenie nierówności w 

warunkach życia mieszkańców, poprawę dostępu do możliwości jakie stwarza miasto, m.in. 

poprzez poprawę jakości życia i ożywienie przestrzeni lokalnej. 

Wśród działań kluczowych wymieniono m.in. dostosowywanie otoczenia osiedli i terenów 

mieszkaniowych do potrzeb rodzin z dziećmi oraz osób starszych. Jako projekty strategiczne 

przyporządkowane do tego celu wymieniono m.in.: Park Zabłocie – „Stacja Wisła”, 

Rewitalizacja terenów przy moście Kotlarskim – Bulwar Podolski, Rewitalizacja wnętrz 

kwartałów zabudowy w Nowej Huty - projekt „Spotkajmy się na podwórku”, Realizacja 

koncepcji „ulic - ogrodów”, w tym w pierwszej kolejności ulic: Krupnicza, Mostowa, Bożego 

Ciała, Meiselsa, Lipowa, Trynitarska, Plac Słowiański, Plac Biskupi. 

 

• Cel operacyjny IV.3: Zrównoważone środowisko 

Realizacja celu ukierunkowana jest na doprowadzenie do standardów wysokiej jakości 

środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy jakości powietrza, 

ograniczenia poziomu hałasu oraz ograniczenia emisji pól elektromagnetycznych. 

Wśród działań kluczowych wymieniono m.in. niemal dwukrotne zwiększenie powierzchni 

lasów w obszarze miasta oraz edukowanie i promowanie postaw proekologicznych. 

Niniejszy dokument został w wymieniony w Strategii Rozwoju Krakowa jako polityka wpisująca się w 

Cele Operacyjne IV.1, IV.2 i IV.3. 

 Strategia rozwoju turystyki w Krakowie na lata 2014 – 202064 
Strategia rozwoju turystyki jest branżowym programem operacyjnym opracowaniem w oparciu o 

Strategię Rozwoju Miasta. Porusza on liczne zagadnienia odnoszące się do kształtowania przestrzeni 
turystycznej, w tym związane z rozwojem terenów zieleni. Zgodnie z Kierunkami rozwoju turystyki do 2015 
roku65 opracowanie zwraca bowiem uwagę na fakt, iż przestrzeń należy do podstawowych wyznaczników 
atrakcyjności turystycznej, która jest równocześnie wartością w silny sposób zagrożoną przez rozwój 
gospodarki turystycznej. W w/w dokumencie czytamy m.in.:  

"Utrzymanie atrakcyjności turystycznej warunkowane jest więc utrzymaniem wielopłaszczyznowo 
rozumianego ładu przestrzennego, przejawiającego się w wymiarze:  

                                                 
64

 Dokument przyjęty Uchwałą Nr CXXI/1965/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2014 r.  
65

 Dokument rządowy przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 26 września 2008 
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 ekologicznym, dotyczącym kształtowania natężenia ruchu turystycznego na poziomie nie 
przekraczającym pojemności środowiskowej (…) 

 estetycznym, obejmującym ochronę przestrzeni przed dewastacją, zanieczyszczeniem,  

 zdrowotnym, zwłaszcza w wymiarze zdrowia środowiskowego, poprzez funkcjonowanie w przestrzeni 
ładu i harmonii opartej na naturalnych elementach krajobrazowych i przyrodniczych".  
 
W Diagnozie turystycznej opracowanie podaje, iż jednym z uwarunkowań zewnętrznych rozwoju 

turystyki jest obserwowany „wzrost świadomości związanej z ochroną środowiska, co wpłynie na wzrost 
konkurencyjności obszarów budujących produkt na narracji ekologicznej, inwestujących w poprawę 
warunków środowiska naturalnego”. Dodatkowym uwarunkowaniem sprzyjającym kształtowaniu oferty 
turystycznej i rekreacyjnej związanej z terenami zieleni są też „zmiany w sposobie korzystania z czasu 
wolnego – podróże stają się krótsze, z potrzebą wypoczynku”. Opracowanie podkreśla przy tym, że w 
Krakowie „zasoby turystyczne miasta (walory i infrastruktura) pozwalają na realizację wszystkich form 
turystyki typowych dla turystyki miejskiej (…) Miasto jest ponadto celem przyjazdów wypoczynkowych 
(rekreacyjnych). Wzrasta znaczenie takich form turystyki jak edukacyjna (w tym realizacji zainteresowań), 
aktywna oraz zdrowotna.”  

W opracowaniu wyróżniono osiem kategorii produktów turystycznych Krakowa. W siedmiu z nich 
istotną rolę pełnią elementy krajobrazu oraz tereny zieleni i rekreacji. Należy tu zwrócić uwagę, że 
powszechnie znane elementy krajobrazu (kopce, punkty widokowe, panoramy, Wisła, tereny otwarte jak 
Błonia i Bulwary wiślane w rejonie Wawelu oraz tereny leśne np. Las Wolski) stanowią istotne walory już 
oferowanych produktów turystycznych. Tymczasem tereny zieleni, w tym tereny nadrzeczne, są to zasoby 
miasta stanowiące niewykorzystany potencjał. Potencjał ten daje ogromne możliwości rozwoju 
poszczególnych produktów turystycznych, szczególnie w zakresie oprawy organizacji zwiedzania i 
poszerzenia ich oferty, poprzez włączenie w poszczególne produkty ciągów pieszych, stref odpoczynku, 
miejsc piknikowych, punktów widokowych, tras rowerowych, biegowych, konnych oraz ogólnodostępnej 
infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Jest też możliwe tworzenie nowych produktów turystycznych, np. 
szlaków tematycznych, ścieżek edukacyjnych, miejskich gier terenowych w oparciu o tereny zieleni, położone 
także poza centrum miasta. Dotąd niewykorzystane zasoby dzielnic spoza ścisłego centrum miasta dają zaś 
duże możliwości deglomeracji czasowej i przestrzennej ruchu turystycznego, a także wydłużenia pobytu 
turystów w mieście i zmniejszenia sezonowości ruchu turystycznego. Właściwie zagospodarowane i 
utrzymane tereny zieleni oraz ciągi rekreacyjne są zatem niezwykle istotnym czynnikiem, który może wpłynąć 
na lepsze wykorzystanie potencjału turystycznego miasta i zrównoważenie ruchu turystycznego w Krakowie. 
Przełoży się to na wzrost dochodów miasta i jego mieszkańców z turystyki, przy jednoczesnym łagodzeniu 
konfliktów wynikających z dużego natężenia ruchu turystycznego w centrum miasta, które pełni też funkcje 
mieszkaniowe i usługowe. 

Jako kluczowe tereny rozwoju usług turystycznych w Strategii wymieniane są: urządzone tereny 
zieleni, sportu i rekreacji, tereny nadrzeczne w tym bulwary, punkty widokowe, kopce, panoramy, 
cmentarze, tereny poprzemysłowe, kąpieliska, szlak wodny po Wiśle (możliwość budowy mariny i rozwoju 
żeglugi turystycznej w kierunku wschodnim), parki kulturowe, atrakcje turystyczne wokół Krakowa, oraz 
rejony takie, jak: otoczenie hali widowiskowo-sportowej, Park Lotników, Las Wolski, ZOO, Ogród Botaniczny, 
Lasek Tyniecki, Białe Morza, otoczenie Sanktuarium w Łagiewnikach, infrastruktura turystyczna Nowej Huty, 
Błonia 2.0 i Przylasek Rusiecki (możliwości wykorzystania wód geotermalnych do budowy kąpieliska), 
Twierdza Kraków, Swoszowice, Mateczny, Obóz KL Płaszów i Krzemionki Podgórskie.  

Podkreśla się konieczność łączenia poszczególnych obszarów rekreacji w spójną sieć, za pomocą 
ścieżek rowerowych i ciągów spacerowych opatrzonych kompleksowym oznakowaniem.  

 

 Miejski Program Rewitalizacji Krakowa66 

                                                 
66

 Uchwała Nr XCV/2485/18 Rady Miasta Krakowaz dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca Uchwałę nr LIX/1288/16 w sprawie przyjęcia 
aktualizacji Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa.  
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Miejski Program Rewitalizacji Krakowa jest narzędziem służącym do przygotowania i wdrażania 

projektów rewitalizacyjnych z ich przyporządkowaniem funkcjonalnym i przestrzennym. Określono trzy 
główne podobszary rewitalizacji. Z jednej strony charakteryzują się one kumulacją zjawisk kryzysowych, z 
drugiej strony zaś posiadają potencjały, po których można spodziewać się najbardziej efektywnych 
rezultatów wdrażanych działań rewitalizacyjnych.  Są to: Stare Miasto - Kazimierz, Stare Podgórze – Zabłocie i 
„Stara” Nowa Huta. 

 

 
Ryc.  9. Podobszary rewitalizacji na terenie miasta Krakowa: Stare Miasto – Kazimierz i Stare Podgórze - Zabłocie. 
Źródło: Miejski Program Rewitalizacji Krakowa, Urząd Miasta Krakowa. 
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Ryc.  10. Podobszary rewitalizacji na terenie miasta Krakowa – „Stara” Nowa Huta. Źródło: Miejski Program 

Rewitalizacji Krakowa, Urząd Miasta Krakowa. 
 
MPR określił cele operacyjne i kierunki działań dla podobszarów rewitalizacji, m.in.: 

 Wspieranie procesu otwarcia się miasta ku Wiśle, który ma zostać osiągnięty poprzez: 
- Zagospodarowanie i porządkowanie bulwarów Wisły jako terenów rekreacji, atrakcyjnych dla turystów i 
mieszkańców 
- Powiązanie infrastruktury rekreacyjnej nad Wisłą w system otaczających ciągów spacerowych i 
rowerowych 

 Poprawa jakości i integracja przestrzeni publicznych 
-  Tworzenie nowych terenów zieleni i rewitalizacja istniejących 

 
W MPR znalazły się projekty dotyczące rewitalizacji terenów zieleni, wynikające z niniejszego 

opracowania, m.in. takie jak: 
Rewitalizacja stoków Wzgórza Wawelskiego 
Rewitalizacja bulwarów wiślanych  
Rewitalizacja Parku Bednarskiego  
Rewitalizacja Wzgórza Świętego Benedykta 
Rewitalizacja Parku Planty Nowackiego 
Rewitalizacja zieleni na Plantach Krakowskich 
Rewitalizacja Parku Żeromskiego  
Budowa Parku Zabłocie - Stacja Wisła 
Rewitalizacja Parku Szwedzkiego  
Ochrona zagrożonych siedlisk i gatunków w Parku Starorzecza Wisły w Nowej Hucie 
Rewitalizacja Parku Zalew Nowohucki 
"Spotkajmy się na podwórku" Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty 
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 Bezpieczeństwo w Krakowie. Raport z badań (2008)67 
 
Dokument charakteryzuje stan bezpieczeństwa w mieście, m.in. na terenach zieleni, na podstawie 

szerokich badań ankietowych opinii społecznej i analiz eksperckich. Poszczególne dzielnice zostały 
scharakteryzowane m.in. pod kątem poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, a także atrakcyjności w zakresie 
spędzania czasu wolnego. Brak możliwości spędzania czasu wolnego jest, jak wynika z badań, problemem 
wielu dzielnic. Co znamienne, jako najmniej atrakcyjne pod tym względem oceniono dzielnice, w których 
występuje deficyt terenów zieleni określony w ramach niniejszego opracowania: 

 Bieńczyce – niespokojne, niebezpieczne, nieatrakcyjne, niezaspokojone potrzeby z zakresu czasu 
wolnego; 

 Nowa Huta, Grzegórzki – niebezpieczne, niezaspokojone potrzeby z zakresu czasu wolnego; 

 Podgórze Duchackie - nieprzyjazne, niezaspokojone potrzeby z zakresu czasu wolnego; 

 Prądnik Czerwony – nieatrakcyjny, niezaspokojone potrzeby z zakresu czasu wolnego; 

 Prądnik Biały - niezaspokojone potrzeby z zakresu czasu wolnego. 

W/w problemy zgłasza po trzech z czterech mieszkańców Nowej Huty i Prądnika Czerwonego. Jako 
bezpieczne, spokojne i przyjazne określono natomiast Stare Miasto, Krowodrzę i Bronowice, gdzie trzy 
czwarte mieszkańców uważa, że są to atrakcyjne miejsca do spędzania czasu wolnego od pracy. 

 
Zbyt skromne możliwości spędzania czasu wolnego to jeden z najistotniejszych wg mieszkańców 

Krakowa problemów utrudniających życie w mieście i wpływający negatywnie na poczucie bezpieczeństwa. 
Ponadto wymieniane są takie problemy, jak brud i śmieci na ulicach i w parkach oraz złe oświetlenie. Dzielnice 
na ogół zaspakajają pozostałe, codzienne potrzeby mieszkańców – zdecydowana większość (około 90% 
respondentów) jest zadowolona z możliwości robienia zakupów czy komunikacji miejskiej. 

 
Mieszkańców pytano też o to, czy w ich dzielnicy występują miejsca, które można by uznać za 

szczególnie niebezpieczne. Największe liczby wskazań uzyskały takie odpowiedzi, jak: 

 parki, skwery, laski; 

 wnętrze osiedla / wnętrze osiedla po zmroku. 

Powyższe wyniki ankiet świadczą o tym, że stan zagospodarowania terenów zieleni i ich utrzymania, a 
w szczególności oświetlenie terenów zieleni po zmroku mają bardzo istotny wpływ na poczucie 
bezpieczeństwa mieszkańców.  

Chcąc określić możliwości poprawy stanu obecnego, zbadano także aktywność obywatelską 
mieszkańców i jednocześnie chęć współpracy z sąsiadami. W większości dzielnic w przybliżeniu tyle samo 
respondentów wypowiadało się, że mogą sobie wyobrazić, że wspólnie z sąsiadami działają, aby poprawić 
stan swojego otoczenia. Wyraźnie odstawały tutaj cztery dzielnice: Krowodrza, Podgórze Duchackie, Nowa 
Huta i Bieńczyce. Na Krowodrzy ośmiu na dziesięciu ankietowanych uważało, że możliwa jest współpraca z 
sąsiadami na rzecz dobra wspólnego. Z kolei pozostałe wymienione dzielnice charakteryzowały się bardzo 
niską, deklarowaną zaledwie przez kilka procent respondentów, chęcią do współpracy w ramach aktywności 
obywatelskiej, na rzecz społeczności lokalnej. Maksymalny wynik osiągnęła dzielnica Krowodrza (84% 
poparcia dla pracy na rzecz dobra wspólnego), zaś minimalny - Podgórze Duchackie (3%). Za najbardziej 
skuteczny sposób łagodzenia problemów związanych z bezpieczeństwem uznane zostały surowsze kary dla 
przestępców. Mieszkańcy Starego Miasta i Podgórza Duchackiego wymieniają jednak częściej monitoring 
miejsc publicznych przy użyciu kamer, natomiast mieszkańcy Bronowic chcieliby większych możliwości 
spędzania czasu wolnego dla młodzieży. 
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 Bezpieczeństwo w Krakowie. Raport z Badań. Uniwersytet Jagielloński, Instytut Socjologii. Kraków 2008 , autorzy: Porębska M. 
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 Program Małej Retencji Kraków68  
 
Gmina Miejska Kraków prowadzi przedsięwzięcie „Krakowski program małej retencji wód 

opadowych”, który obejmuje ochronę i gospodarowanie zasobami wodnymi miasta, poprzez retencję i 
wykorzystywanie wody deszczowej w miejscu jej powstawania, a także ograniczanie odpływu wód 
deszczowych do odbiorników. Program przewiduje wsparcie zakupu i montażu urządzeń do gromadzenia i 
wykorzystania wód deszczowych, a także modernizację istniejącej instalacji w celu podłączenia systemu do 
gromadzenia wody deszczowej. Celem realizacji programu jest zwiększenie wykorzystania wody deszczowej 
m.in. do podlewania trawnika, ogrodu, mycia samochodów, do celów gospodarczo-bytowych (np. spłukiwanie 
WC, pranie, sprzątanie). Beneficjenci mogą uzyskać dotację w wysokości do 50 % poniesionych kosztów (lecz 
nie więcej niż 5 000 zł). Wysokość budżetu na realizację Programu w roku 2019 wynosi 500 000 zł. 
 

 Koncepcja odwodnienia i poprawy bezpieczeństwa powodziowego Miasta Krakowa 69 
 
Celem opracowania „Koncepcja odwodnienia i poprawy bezpieczeństwa powodziowego Miasta 

Krakowa” jest analiza stanu systemu odwodnienia miasta Krakowa w kontekście możliwości bezpiecznego 
odprowadzenia wód powodziowych oraz identyfikacja obszarów newralgicznych, związanych z 
występowaniem zdarzeń powodziowych, a także opracowanie koncepcji działań mających na celu poprawę 
bezpieczeństwa powodziowego miasta. Koncepcja zakłada uzupełnienie konwencjonalnych rozwiązań 
technicznych gospodarowania wodami deszczowymi i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta 
różnorodnymi działaniami miękkimi. W szczególności zaleca budowę zbiorników małej retencji, ogrodów 
deszczowych, zielonych dachów, rozwijanie Parków Rzecznych i innych rozwiązań zielonej infrastruktury, które 
przyczyniają się do minimalizacji odpływu wód deszczowych na rzecz zwiększenia ich infiltracji i retencji, a 
także dostarczają innych ważnych funkcji (np. rekreacyjno-wypoczynkową, estetyczną, czy siedliskotwórczą, 
przyczyniając się do zwiększenia bioróżnorodności). Analizy przeprowadzone w ramach Koncepcji wykazały, że 
szczególnie w zlewniach rzek: Rudawy, Serafy, Dłubni oraz Potoku Kościelnickiego, dalsze ograniczanie 
powierzchni naturalnej retencji wodnej powodować będzie znaczny wzrost zagrożeń powodziowych. 
Zwłaszcza w tych obszarach niezbędne jest radykalne zwiększenie retencjonowania wód opadowych, 
rekompensujące utratę naturalnej retencji.  

 

 Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2016-2020 
  
Wśród programów strategicznych dla miasta jest też Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Miejskiej 
Kraków na lata 2016-2020, aktualnie wykonywany zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (art. 87 ustawy). Dokument nie jest jeszcze uchwalony.  

Wskazano w nim m.in. planowane i prowadzone przez gminę inwestycje związane z ochroną, 
pielęgnacją i rewaloryzacją zieleni zabytkowej obejmujące różnego rodzaju tereny zieleni. Do poszczególnych 
zadań przyporządkowano jednostki realizujące. W wykazie zadań zarekomendowanych do ponownego 
wpisania w zaktualizowany Program Opieki nad Zabytkami Gminy Miejskiej Kraków (zał. 3.) znalazły się m.in.: 
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 https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/236495/karta  dostęp 05.2019   

Uchwała Nr LXXX/1223/13 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia programu ochrony i 
gospodarowania zasobami wodnymi dla Miasta Krakowa pod nazwą ''Krakowski program małej retencji wód opadowych''; Uchwała 
Nr VIII/116/15 Rady Miasta Krakowa  z dnia 4 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr LXXX/1223/13 w sprawie przyjęcia programu 
ochrony i gospodarowania zasobami wodnymi dla Miasta Krakowa pod nazwą ''Krakowski program małej retencji wód opadowych''.  
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 Dokument opracowany w roku 2011 na zlecenie UMK przez firmę MGGP S.A.  
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 Priorytet I. Ochrona i opieka nad zasobem zabytków na terenie Gminy Miejskiej Kraków: 

Nazwa zadania: Jednostka realizująca zadanie: 

- Rewaloryzacja placów i ulic wraz z zielenią w 
strefach ochrony konserwatorskiej. 
 

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu, 
Wydział Kształtowania Środowiska, Zarząd Zieleni 
Miejskiej, Urząd Marszałkowski 

- Rewaloryzacja zabytkowych parków. Zarząd Zieleni Miejskiej, Zarząd Infrastruktury 
Komunalnej i Transportu, Wydział Kształtowania 
Środowiska 

- Konserwacja zabytkowych  cmentarzy. Miejski Konserwator Zabytków, Zarząd Cmentarzy 
Komunalnych 

- Realizacja zagospodarowania i rewaloryzacja 
fortów d. Twierdzy Kraków. 

Miejski Konserwator Zabytków, Małopolski 
Wojewódzki Konserwator Zabytków, Zarząd 
Budynków Komunalnych, Wydział Edukacji, Wydział 
Skarbu Miasta, zarządcy i dysponenci obiektów 

- Kontynuacja działań na rzecz ochrony 
Twierdzy Kraków oraz Nowej Huty, park 
kulturowy, pomnik historii podjęcie starań o 
wpis na Listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO). 

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Miejski 
Konserwator Zabytków, Zarząd Budynków 
Komunalnych, Wydział Edukacji 
 

  
Wśród innych zadań Priorytetu I, w których podnoszone mogą zostać kwestie zabytkowej zieleni, są: 

Koordynacja realizacji i wdrażania Lokalnego Programu rewitalizacji Starego Miasta i ‘starej’ Nowej Huty; 
Opracowanie i uchwalenie planów miejscowych dla historycznych dzielnic Krakowa położonych w strefie 
buforowej; Skatalogowanie wartości kulturowych cennych układów urbanistycznych, które nie są wpisane do 
rejestru zabytków; Opracowanie zasad korzystania z przestrzeni publicznej w myśl „ustawy krajobrazowej”. 
Podobnie rzecz się ma w pozostałych priorytetach: 

 Priorytet II. Zintegrowane zarządzanie zasobem zabytków na terenie Gminy Miejskiej Kraków; 

 Priorytet III. Upowszechnienie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego w Krakowie oraz edukacji na 
rzecz świadomości  jego znaczenia. 

 
Istnieje podział kompetencji w zakresie działań pomiędzy Miejskim Konserwatorem Zabytków a 

Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków - Uchwała Nr XCVII/1326/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 
kwietnia 2010 r. w sprawie akceptacji Porozumienia pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Prezydentem Miasta 
Krakowa w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Krakowa prowadzenia niektórych spraw z zakresu 
właściwości Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
(https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=995, dostęp 05.2019). 

 

 Twierdza Kraków  
 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa porusza 

kwestię Twierdzy Kraków w kontekście ochrony i wykorzystania terenów zieleni fortecznej. Wymienia kierunki 
zagospodarowania: 

 ochrona i konserwacja zachowanych oraz rekonstrukcja brakujących elementów układu 
urbanistycznego oraz substancji architektonicznej fortów i innych obiektów fortyfikacji. 

 ochrona, konserwacja i odtworzenie zieleni fortecznej oraz układu dróg rokadowych a także form 
ziemnych fortyfikacji. 

 wykorzystanie i adaptacja obiektów dla lokalizacji funkcji usługowych w celu racjonalnego 
zagospodarowania oraz rehabilitacji zespołów fortecznych wraz z ich otoczeniem; 

oraz określa warunki i standardy wykorzystania terenu: 

 restauracja, rekonstrukcja, uzupełnienia dokonane w ramach ochrony i konserwacji obiektów 

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=995
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istniejących w tym rozbudowy i nadbudowy oraz możliwość budowy nowych obiektów i urządzeń. 

 zachowanie i konserwacja i form ziemnych. 

 prowadzenie prac związanych z niezbędną modernizacją obiektów fortecznych w zakresie 
infrastruktury technicznej, w celu ich adaptacji do nowych funkcji. 
 
Drogą uchwały70 Rady Miasta Krakowa przyjęty został ponadto Ramowy program ochrony i 

rewitalizacji zespołu historyczno – krajobrazowego Twierdzy Kraków. Program nawiązuje do idei prof. Janusza 
Bogdanowskiego, prekursora ochrony i włączenia krakowskich fortyfikacji w system zieleni miejskiej. Dotyczy 
on obiektów będących własnością Gminy Miejskiej Kraków oraz reguluje sposób ochrony i wykorzystania 
zespołu historyczno – krajobrazowego Twierdzy. Zaleca się w nim, aby wszystkie obiekty wchodzące w skład 
Twierdzy potraktować jako całość i włączyć je w jednolity zespół historyczno – krajobrazowy, objęty ochroną 
prawną, ogólnie udostępniony i połączony trasą turystyczną. Chronione mają być zarówno obiekty fortyfikacji 
jak i elementy komunikacji, zieleń forteczna (zespoły zieleni niskiej i wysokiej), oraz krajobraz warowny 
(zachowane fragmenty niezabudowanego zielonego krajobrazu wokół i pomiędzy obiektami fortecznymi, 
otwarcia widokowe (dawne obserwacyjne). Zieleń Twierdzy będzie podlegać ochronie i kształtowaniu, 
powiększając tereny ogólnodostępnej, urządzonej zieleni miejskiej. Zakłada się połączenie poszczególnych 
fortów oznakowaną trasą turystyczną (docelowo również ścieżką rowerową), z wykorzystaniem istniejących 
dróg fortecznych, a także zapewnienie promocji. Ustalenia Programu są wiążące dla miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego.  

 

 Plan Rozwoju dla Osiedla Uzdrowisko Swoszowice71 
 
„Jeżeli którekolwiek z miejsc kąpielowych, to zaiste Swoszowice są ku temu przeznaczone, by stały się 

Uzdrowiskiem najczęściej odwiedzanym w naszym kraju.” 
Dr Józef Dietl 

 
Swoszowice to jedno z najstarszych polskich uzdrowisk. Dawniej wieś, od 1973 roku znajduje się w 

obrębie miasta Krakowa. Obecnie uzdrowisko ma status osiedla w Dzielnicy X Swoszowice. Jest to jedyne w 
kraju uzdrowisko funkcjonujące w granicach administracyjnych tak dużej aglomeracji miejskiej. Obszar Osiedla 
Uzdrowisko Swoszowice wg „Studium uwarunkowań” leży w strefie podmiejskiej, nazwanej zielonym 
pierścieniem Krakowa, która ma się charakteryzować przestrzenią o atrakcyjnym, otwartym krajobrazie, z 
dużym udziałem terenów zieleni i z enklawami zabudowy o niskiej intensywności. Obszar obejmujący dolinę 
Wilgi wskazany został jako teren zieleni publicznej oraz Parku Rzecznego; aktualnie rzeka nie jest jednak 
wykorzystywana do celów rekreacyjnych. 

Wśród zadań związanych z realizacją przyjętych celów Plan Rozwoju Uzdrowiska wymienia m.in.: 

 Rewitalizację Parku Zdrojowego obejmującą: 
- konserwację drzewostanu: wycinki i nasadzenia, prace pielęgnacyjne, konserwacja zabytkowego 
drzewostanu, oznakowanie i opisanie pomników przyrody, 
- ogrodzenie terenu Parku, 
- oświetlenie Parku, 
- budowę ławek, 
- zaprojektowanie i budowa obiektów kultury takich jak muszla koncertowa z amfiteatrem i oczkiem 
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 Uchwała Nr CXIX/1294/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 października 2006 r.; Dokument ten jest zobowiązaniem i wytyczną dla 
miasta w zakresie rewitalizacji terenów Twierdzy Kraków, w uzupełnieniu do postanowień Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego m. Krakowa; opracowany przez Wspólny Zespół Zadaniowy Gminy Miejskiej Kraków oraz Inicjatywy 
Obywatelskiej „Otwarta Twierdza” Fundacji Aktywnej Ochrony Zabytków Techniki i Dziedzictwa Kulturowego „Janus”. 
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 Uchwała Nr L/931/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/737/16 Rady Miasta Krakowa z 
dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie realizacji Planu Rozwoju dla Osiedla 
Uzdrowisko Swoszowice. https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=167&sub_dok_id=167&sub=uchwala&query=id%3D21597%26typ%3Du  
dostęp 05.2019. 
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wodnym 
- zaprojektowanie i budowę obiektów służących lecznictwu uzdrowiskowemu oraz obsłudze pacjenta 
lub turysty, w tym m.in.: oczka wodnego, pól gier i zabaw, małej architektury parkowej, pola 
golfowego, kortów tenisowych, ścieżek zdrowia, ścieżek spacerowych, oraz innych urządzeń w 
zakresie funkcjonowania lecznictwa uzdrowiskowego 

 Rozbudowa ścieżek rowerowych i tras turystycznych wraz z wykonaniem oznakowania turystyczno-
informacyjnego Uzdrowiska 

 Przydrożne zadrzewienia i zalesienia na terenie górniczym „Swoszowice” 

 Utworzenie parku Las przy ul. Wróblowickiej 
Działania te są istotne dla funkcjonowania i rozwoju Uzdrowiska, gdyż „warunki najkorzystniejsze dla 

leczenia klimatycznego występują w obrębie Parku Zdrojowego oraz w innych obszarach zieleni wysokiej, 
także obecnie niezagospodarowanej. Można tam korzystać ze wszystkich form klimatoterapii, podczas której 
istotne znaczenie ma także zwiększona zawartość w powietrzu roślinnych olejków eterycznych (fitoncydów) o 
właściwościach profilaktyczno-leczniczych w odniesieniu do choroby nadciśnieniowej, astmy oraz innych 
chorób układu oddechowego i płuc, a także o cechach uspokajających. Rozległe przestrzenie łąk, pól i 
nieużytków oraz zabudowy willowo-pensjonatowej mogą być skutecznie wykorzystywane w leczeniu 
klimatycznym, głównie dla różnych form terapii ruchowej. W obszarach tych należy wytyczyć ścieżki 
spacerowe i trasy rowerowe oraz zorganizować infrastrukturę dla korzystania z gimnastyki i gier sportowo-
rekreacyjnych”72. 
 

Do ochrony prawnej w rejonie Swoszowic proponowane są cztery obiekty przyrodnicze wskazane w 
opracowaniu „Koncepcja ochrony różnorodności biotycznej Miasta Krakowa” wykonanej w 2005 roku (Kudłek 
J., Pępkowska A., Walasz K., Weiner J., 2005). 

Ważnym elementem przyrodniczym opisywanego obszaru jest też system cieków rzecznych, gdyż 
rzeka Wilga z potokiem Wróblowickim i Cyrkówką spełniają ważną funkcję korytarzy ekologicznych i szlaków 
migracji zwierząt. Zbiorowiska zieleni wysokiej występują także wzdłuż rzeki Wilgi w zachodniej i północno - 
zachodniej części obszaru.  
 

 „Kraków – Nowa Huta Przyszłości” 
 
Projekt „Kraków – Nowa Huta Przyszłości” (dalej: KNHP) jest to strategiczna koncepcja ożywienia 

wschodniej części Krakowa. Realizowana jest przez spółkę celową o tożsamej nazwie, założoną w 2014 r. przez 
Gminę Miejską Kraków i Województwo Małopolskie.  

W ramach projektu „Kraków – Nowa Huta Przyszłości” zostaną zlokalizowane nowoczesne obiekty 
przemysłowo-technologiczne i logistyczne oraz rekreacyjne. Koncepcja zakłada rewitalizację 
poprzemysłowych terenów i zagospodarowanie obszaru w sposób podnoszący atrakcyjność dzielnicy dla 
inwestorów i mieszkańców. Ramy tego terenu od południa wyznacza Wisła, od zachodu ul. Bulwarowa i ul. 
Klasztorna, od północy - linia kolejowa, obwodnica Krakowa, od wschodu - granica Gminy Kraków.  

Najważniejsze tereny koncentrują się wokół ulicy Igołomskiej – to oś, wzdłuż której ma się rozwijać 
projekt KNHP. Kompleksowa wizja ożywienia społeczno-ekonomicznego wschodniej części Krakowa obejmuje 
realizację kilku projektów, które dzięki efektowi synergii przyczynią się do zmiany charakteru terenu oraz 
poprawy jego atrakcyjności zarówno dla mieszkańców, jak i inwestorów. Kompleksowy program KNHP 
obejmuej swoim zakresem w szczególności cztery przedsięwzięcia:  

 Park Naukowo-Technologiczny „Branice”; 

 Centrum Logistyczno-Przemysłowe „Ruszcza”; 

 Centrum Wielkoskalowych Wydarzeń Kulturalnych „Błonia 2.0”; 
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 Uchwała NR L/931/16 Rady Miasta Krakowa z dnia  6 lipca 2016 r. w sprawie kierunków działania w zakresie realizacji Planu 
Rozwoju dla Osiedla Uzdrowisko Swoszowice; https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=84190; dostęp 
05.2016. 

https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=84190
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 Centrum Rekreacji i Wypoczynku „Przylasek Rusiecki”. 
Wg Studium, bardzo istotne będzie wykreowanie obszaru „Kraków – Nowa Huta Przyszłości” jak Eko- i 

Smart- dzielnicy. Projekt pozwoli nie tylko na wykreowanie nowej przestrzeni miejskiej w zakresie udogodnień 
dla innowacji i kreatywności, ale także przemyślane wykorzystanie istniejących obecnie terenów zieleni dla 
stworzenia atrakcyjnej oferty rekreacyjno-rozrywkowej. Otwarte tereny zielone, na których do dnia 
dzisiejszego zachowała się funkcja rolnicza, a także między innymi łąki („Łąki Wielkie”), zbiorniki wodne 
(„Przylasek Rusiecki”), „rzeka Wisła”, „Wyspa Pleszowska”, „Starorzecze Holendry”, „Przewóz”, „Wola 
Rusiecka”, stanowią o dużym potencjale rekreacyjnym tego miejsca, wyróżniającym obszar projektu na tle 
miasta. 
 

Na obszarze objętym omawianym projektem strategicznym proponuje się następujące kategorie 
użytkowania terenu w odniesieniu do terenów zieleni: 

 tereny rekreacji w tym parki i obszary zielone, ścieżki rowerowe, nabrzeża, przestrzenie publiczne, a 
także „Centrum Wielkoskalowych Plenerowych Wydarzeń Kulturalnych Błonia 2.0”; 

 tereny zieleni, zachowujące istniejące walory przyrodnicze terenu z powiązaniem ich korytarzami 
ekologicznymi. 
W ramach projektu, w Przylasku Rusieckim zakłada się rozwój ośrodka rekreacji i wypoczynku w 

oparciu o złoża wód geotermalnych, a także rozwój rekreacji w ramach terenów zieleni związanej ze 
zbiornikami wodnymi.  

 
Dla rejonu Przylasku Rusieckiego opracowano „Plan rozwoju zbiorników wodnych Przylasek Rusiecki”, 

przyjęty uchwałą RMK nr LIX/1284/16 z dnia 7 grudnia 2016 r., który zawiera szeroki zakres analiz i program 
realizacji projektów służących zagospodarowaniu rekreacyjnemu tego terenu. Kluczowym projektem na 
przedmiotowym terenie jest „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w otoczeniu zbiornika nr 1” planowana do 
realizacji przy udziale środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020.  

 

 Jednolita Lista Rankingowa73 
 
Jednolita Lista Rankingowa to archiwalny dokument Wydziału Kształtowania Środowiska UMK 

obejmujący listę planowanych inwestycji miejskich w zakresie zieleni. Stanowi on zbiór potrzeb dotyczących 
inwestycji w zakresie zieleni, a nie hierarchiczną listę zadań realizacyjnych. Jednolita Lista Rankingowa 
inwestycji miejskich w zakresie zieleni (2006, zaktualizowana w 2009) ze względu na upływ czasu oraz 
problemy z pozyskiwaniem niektórych terenów, a także długotrwałość procedur planistycznych (związaną z 
roszczeniami lub oprotestowywaniem planów przez właścicieli gruntów), straciła pierwszoplanowe znaczenie 
przy planowaniu budżetu na wykupy gruntów i inwestycje, choć tereny znajdujące się na Liście są brane pod 
uwagę. Obecnie stanowi ona zbiór potrzeb modyfikowany przez bieżące potrzeby, a nie faktyczną, 
hierarchiczną listę inwestycji. Część parków z JLR zostało już zrealizowanych, część jest w trakcie realizacji, a 
względem części toczą się postępowania zmierzające do pozyskania nieruchomości. 

Na dokument składa się wykaz 28 obszarów wskazanych do zagospodarowania jako park (13 parków 
miejskich, 15 parków rzecznych), mapa planowanych inwestycji oraz lista stref ochrony Parków Rzecznych. 
Lista została opracowana w oparciu o punktację stworzoną na podstawie kryteriów przyjętych przez Komisję 
Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa74 oraz wyniki konsultacji społecznych.  
Przy jej tworzeniu brano pod uwagę następujące kryteria: 
 

Parki Rzeczne: 

 Ranga korytarza (ciągu) ekologicznego – lokalny, międzyjednostkowe, międzyregionalne. 
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 Źródło: https://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=13595 
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 Opinia nr 174/2006 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 23 stycznia 2006 r. 
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 Lokalne wartości zasobów środowiska naturalnego – obecność w sąsiedztwie skarp o charakterze 
kserotermicznym, lasów łęgowych o strukturze zbliżonej do naturalnych, starorzeczy, wód otwartych 
z zachowanymi zbiorowiskami roślinnymi, źródeł, wywierzysk, obszarów źródliskowych, torfowisk lub 
terenów podmokłych niezalewowych, łąk wilgotnych lub świeżych. 

 Położenie doliny względem stron świata i panujących wiatrów – główny przebieg na kierunku wiatrów 
panujących: NE – SW, E – W, N – S, NW – SE. 

 Wskaźniki hydrobiologiczne wód płynących – I, II, III stopień czystości lub wody pozaklasowe. 

 Włączenie istniejących obszarów zieleni urządzonej (lub innych form zieleni publicznej) do systemu 
Parków Rzecznych. 

 Struktura własności gruntów w strefie ochrony. 

 Struktura własności gruntów w strefie zagospodarowania. 

 Ciągłość strefy zagospodarowania. 

 Kryterium społeczne – zapotrzebowania mieszkańców. 

 Wskaźnik wartości wykupu. 
 
Parki miejskie: 

 Stan dostępności terenów zieleni dla lokalnej społeczności. 

 Lokalizacja planowanego obiektu zieleni w odniesieniu do zaludnienia danego obszaru. 

 Struktura własności gruntów. 

 Walory naturalne terenu – warunkują możliwości realizacji obiektu w zakresie udostępniania i 
urządzania terenu. 

 Potencjalne walory obiektu jako miejsca rekreacji i wypoczynku ludności w skali dzielnicy lub miasta – 
wielkość terenu umożliwiająca wprowadzenie zróżnicowanego programu użytkowania parku. 

 Kryterium społeczne – zapotrzebowanie mieszkańców. 

 Wskaźnik wartości wykupu. 
 

 
Ryc. 11. Mapa planowanych inwestycji miejskich w zakresie zieleni – element Jednolitej Listy Rankingowej. 
Źródło: https://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=13595 



KIERUNKI ROZWOJU I ZARZĄDZANIA TERENAMI ZIELENI W KRAKOWIE NA LATA 2019-2030 
   

70  

 

 



KIERUNKI ROZWOJU I ZARZĄDZANIA TERENAMI ZIELENI W KRAKOWIE NA LATA 2019-2030 
   

71  

 

 
 
 

Ryc. 12. Tabela Jednolitej Listy Rankingowej planowanych inwestycji miejskich w zakresie zieleni. Źródło: 
https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/66893/0/karta. Jest to dokument archiwalny, część 
parków jest w trakcie realizacji, w stosunku do niektórych podejmowane są działania zmierzające do 
pozyskania nieruchomości. 

 

https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/66893/0/karta
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Ryc. 13. Tabela stref ochrony Parków Rzecznych załączona do Jednolitej Listy Rankingowej planowanych 
inwestycji miejskich w zakresie zieleni. Źródło: 
https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/79606/karta  

 

 Budżet Obywatelski 
 
Budżet Obywatelski jest to zasób środków finansowych wydzielonych z Budżetu Miasta Krakowa z 

przeznaczeniem na realizację zadań zgłoszonych przez mieszkańców, które uzyskały najwięcej głosów w 
głosowaniu. Zgłoszenia do Budżetu są zbierane co roku, od 2014 roku, w dwóch kategoriach: ogólnomiejskich 
i dzielnicowych. Poprzez bezpośrednie głosowanie mieszkańców, w mieście jak i w każdej z dzielnic miasta 
Krakowa zostaje wyłoniony projekt, który będzie zrealizowany. Sposób wyłaniania projektów oraz zasady 
finansowania ich realizacji szczegółowo regulują uchwały Rady Miasta Krakowa75. Zgłaszane projekty mogą 
dotyczyć różnych zagadnień istotnych dla lokalnej społeczności, w tym także zagospodarowania terenów 
zieleni i przestrzeni publicznych. W Aneksie I zawarto szczegółowy wykaz wszystkich zgłoszonych projektów w 
zakresie zieleni i rekreacji w latach 2014 – 2016 (nie tylko projektów zwycięskich, skierowanych do realizacji).  
 

Podsumowanie ustaleń dokumentów miejskich  
Dokumenty miejskie precyzują politykę rozwoju przestrzennego miasta w odniesieniu do ustaleń 

dokumentów nadrzędnych. Dają one podstawę do zrównoważonego rozwoju Krakowa oraz stałego 
podnoszenia jakości jego przestrzeni i poprawy warunków życia mieszkańców. Kwestie związane z rozwojem 
terenów zieleni są podnoszone we wszystkich obowiązujących dokumentach jako jedne z kluczowych. Kraków 
posiada bowiem wielki potencjał przyrodniczo-krajobrazowy, który może być w znacznie większym niż 

                                                 
75

 Uchwały: Nr XI/179/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie: Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta 
Krakowa 
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dotychczas stopniu wykorzystany w procesie jego rozwoju, z pożytkiem dla mieszkańców i środowiska. Może on 
stać się nowym czynnikiem rozwoju miasta, oddziałującym pozytywnie na każdą ze sfer miejskiej aktywności. 
Rozwój terenów zieleni wpłynie na wzrost atrakcyjności miasta jako miejsca do życia, destynacji turystycznej 
oraz obszaru inwestycji i lokowania nowych miejsc pracy. Pomoże też w rewitalizacji poszczególnych obszarów, 
umożliwiając szerszy rozwój oferty rekreacyjno-wypoczynkowej skierowanej zarówno do mieszkańców jak i 
przyjezdnych oraz lepsze wyeksponowanie obiektów cennych pod względem krajobrazowo-przyrodniczym. 

 
Wszystkie obowiązujące dokumenty miejskie wskazują na potrzeby: 
- zwiększenia ilości oraz poprawy jakości zagospodarowania i utrzymania terenów zieleni, 

stanowiących element otoczenia mieszkaniowego i przestrzeni publicznej; 
- scalania systemu terenów zieleni w oparciu o układ Parków Rzecznych z doliną Wisły jako głównym 

elementem, i fortów Twierdzy Kraków powiązanych drogami rokadowymi; 
- ochrony walorów środowiska przyrodniczego i wzmacniania korytarzy ekologicznych (m.in. poprzez 

opracowanie planów miejscowych);  
- budowy systemu małej retencji wód opadowych w powiązaniu z rozwojem funkcji rekreacyjno-

turystycznych;  
- rekultywacji terenów zdegradowanych i nieużytków negatywnie wpływających na jakość życia 

mieszkańców i wizerunek Miasta - poprzez ich zagospodarowanie zielenią; 
- wzrostu ilości zalesień na obszarze Miasta; 
- właściwego zagospodarowania terenów osuwiskowych wyłączanych z zabudowy;  
- ochrony powietrza i kształtowania klimatu.  

 
Program Ochrony Środowiska daje bezpośrednią podstawę do opracowania niniejszego dokumentu, 

określając ramowo jego zakres i metodykę prac. Przygotowano ponadto diagnozę stanu istniejącego w formie 
analizy SWOT, gdzie określono główne szanse i zagrożenia dla terenów zieleni. W odniesieniu do tych ustaleń 
sformułowano cele krótko- i długoterminowe, które są na bieżąco realizowane przez UMK oraz uwzględnione 
w niniejszym dokumencie.   
 

SUiKZP jako główny dokument kreujący kierunki rozwoju miasta wskazuje na potrzebę opracowania 
niniejszego dokumentu. Wyłącza z zabudowy tereny istotne dla funkcjonowania środowiska i definiuje 
strukturę systemu przyrodniczego, określając granice dopuszczalnej zabudowy i jej parametry oraz udział 
powierzchni biologicznie czynnej. Studium podejmuje też ustalenia w innych dziedzinach ochrony środowiska 
– gdzie odpowiednie kształtowanie terenów zieleni o różnych funkcjach może się przyczynić do realizacji 
postawionych celów. Jest to działanie dwukierunkowe – obejmujące zarówno bezpośrednią ochronę terenów 
cennych przyrodniczo i krajobrazowo, jak i kształtowanie środowiska celem jego ochrony.  

Struktura przestrzenna systemu przyrodniczego miasta określona w Studium stanowić będzie 
podstawę rozwoju systemu terenów zieleni w ramach koncepcji w niniejszym dokumencie. Kluczową rolę 
będą w nim pełnić tereny zieleni miejskiej, w tym oparte o układ Parków Rzecznych  - dolinę Wisły wraz z jej 
licznymi dopływami. Na układ ten składają się dwie strefy wyznaczone wzdłuż osi cieków: strefę 
zagospodarowania (docelowo dostępną publicznie) i ochrony (położoną głównie na terenach prywatnych, z 
ograniczeniami zabudowy zapewniającymi ciągłość korytarzy ekologicznych). System uzupełnią tereny 
otwarte o różnorodnym pokryciu, w tym - objęte formami ochrony przyrody, położone na obszarach 
obrzeżnych miasta oraz zieleń na obszarach zabudowy. Wszystkie te tereny są jednocześnie obszarami 
wymiany i regeneracji powietrza. 

 
Jednolita Lista Rankingowa i Budżet Obywatelski są zaś dokumentami określającymi zadania 

inwestycyjne dotyczące rozwoju terenów zieleni. Są one istotne przy sporządzaniu corocznych 
harmonogramów, budżetów i prognoz w zakresie finansowania. Należy jednak zauważyć, że wśród kryteriów 
opracowania Jednolitej Listy Rankingowej inwestycji miejskich w zakresie zieleni brak kryteriów związanych z 
procesem inwestycyjnym. Tymczasem, przed przystąpieniem do inwestycji istnieje konieczność 
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przeprowadzenia szeregu działań z zakresu planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami. Tylko 
teren mający odpowiednie przeznaczenie planistyczne (na publiczny teren zieleni), może być bowiem 
pozyskany przez GMK. Stąd, jeśli na pierwszym miejscu Listy parków miejskich umieszczono teren Parku 
Ruczaj, nie mający planu miejscowego ani wyjaśnionej sytuacji własnościowej, nie mogło dojść do jego 
zagospodarowania w pierwszej kolejności. Dlatego aktualizując Listę Rankingową należy dostosować kryteria 
jej sporządzania do wymogów procesu inwestycyjnego, a każdy teren poddać indywidualnej analizie pod 
kątem stanu formalno-prawnego i dopiero wtedy określić adekwatne do tego stanu działania i ich kolejność.  
 

III. ANALIZY UWARUNKOWAŃ ROZWOJU TERENÓW ZIELENI 
PUBLICZNEJ 

 
Poszczególne rozdziały poniższego opisu należy rozpatrywać razem z odnoszącymi się do nich 

mapami, które opisano w tekście.  

III.1. ANALIZY PRZYRODNICZE 

 

III.1.1. Ogólna charakterystyka uwarunkowań hydrograficznych, meteorologicznych 
i hydrogeologicznych Krakowa 

 
Szczegółowy opis i charakterystykę uwarunkowań hydrogeologicznych, hydrograficznych 

i meteorologicznych miasta Krakowa zawarto w Aneksie Ekohydrologicznym, stanowiącym załącznik do 
Kierunków rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2019-2030. W niniejszym podrozdziale 
zebrano syntezę zaprezentowanych tam informacji.  

 
Kraków charakteryzuje się rozbudowaną i różnorodną siecią hydrograficzną. Jej osią jest rzeka Wisła, 

do której na terenie miasta lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie wpada aż 13 dopływów (najważniejsze z 
tych cieków II rzędu to Rudawa, Sanka, Wilga, Prądnik-Białucha, Dłubnia, Serafa i Potok Kościelnicki). Sieć 
hydrograficzną miasta uzupełnia kilkanaście potoków (cieki trzeciego i czwartego rzędu). Wszystkie te rzeki i 
potoki pełnią szereg bardzo ważnych funkcji, zarówno przyrodniczych, jak i dla mieszkańców i funkcjonowania 
miasta. Sieć wodna Krakowa stanowi podstawowy, naturalny system korytarzy ekologicznych i jednocześnie 
system najbogatszych przyrodniczo siedlisk, o największej bioróżnorodności. Służy on także przewietrzaniu 
miasta oraz rekreacji, ruchowi pieszemu i alternatywnemu transportowi, estetyce. Cieki wodne stanowią 
również naturalny system odwodnienia miasta, w tym służą jako odbiorniki oczyszczonych ścieków 
komunalnych i przemysłowych, a przede wszystkim wód opadowych (których ilość i znaczenie w kontekście 
zagrożeń podtopieniami i powodziami w ostatnich latach intensywnie rośnie). Cieki powierzchniowe w 
Krakowie poddawane są olbrzymiej antropopresji (zmiany przebiegu koryt i ich obudowa/uszczelnianie, 
likwidacja/osuszanie, zanieczyszczenie wody, zabudowa pasa nadrzecznego, zmiana stosunków wodnych i 
głębokie zmiany użytkowania i pokrycia terenu w zlewni), która przyczynia się do ich degradacji, a także 
ograniczenia zdolności do pełnienia przez nie istotnych funkcji wspomnianych powyżej, zarówno 
przyrodniczych, jak i użytkowych. Z tych powodów w Krakowie od lat rozwijane są programy ochrony cieków 
wraz z ich otoczeniem (m.in. koncepcja Parków Rzecznych), które szerzej opisano w dalszej części niniejszego 
opracowania (zwłaszcza 4.3.2) i w Aneksie Ekohydrologicznym. 

 
Położenie Krakowa na południu Polski warunkuje wpływ klimatu kontynentalnego na warunki 

klimatyczne miasta. Średnia roczna temperatura wynosi 8,7°C, minimalna dotychczas zaobserwowana 
wartość to 6,3°C (1940 r.), a najwyższa 11,0°C (2000). Średnia roczna suma godzin słonecznych wynosi 1523, 
z tym, że obserwowano wartości od 1067 (1980) do 1919 (1943). Średnie roczne sumy opadów w Krakowie 
wynoszą 650–700 mm i są wyższe od średniej krajowej. Parametr ten charakteryzuje się dużą zmiennością – 
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największa zaobserwowana w mieście wartość to 999,9 mm (1919), a najniższa 448,4 mm (1993). Na 
obszarze Krakowa przeważają wiatry zachodnie i południowo-zachodnie, rzadziej występują wschodnie i 
północno-wschodnie, a najrzadziej południowo-wschodnie i południowe. Średnia prędkość wiatru to 1,9 m/s. 
Charakterystyczne dla Krakowa są silne bodźce wynikające z szybkich i silnych zmian pogody (temperatury, 
ciśnienia atmosferycznego, siły wiatru). Jednak szczególnie charakterystyczne dla Krakowa jest niekorzystne 
połączenie warunków lokalizacyjnych, meteorologicznych i szeregu innych, powodujących ograniczone 
przewietrzanie miasta i większą wrażliwość na zanieczyszczenie powietrza (szerzej na ten temat w Cz. III, w 
rozdziale 1.4.). Podkreślić należy, że obowiązujące scenariusze zmian klimatycznych (IPCC) przewidują dalsze 
zmiany klimatu Krakowa i pogorszenie niekorzystnych zjawisk, m.in. zwiększenie średniej temperatury 
powietrza, znaczne zwiększenie temperatur maksymalnych i usłonecznienia, a co za tym idzie ilości dni z 
temp. >25oC, jak również wzrost zagrożenia deszczami ulewnymi (zwiększone ryzyko występowania 
podtopień i powodzi miejskich), przy jednoczesnym wydłużeniu się okresów bezdeszczowych (pogorszenie 
mikroklimatu miasta, występowanie wyspy ciepła). Zapobieganie skutkom zmian klimatu jest zagadnieniem 
złożonym i kompleksowym, jednak w wielu opracowaniach i dokumentach strategicznych błękitno-zielone 
ekosystemy są wskazywane jako istotna i skuteczna składowa programów i działań zwiększania odporności 
miast i terenów zurbanizowanych na efekty zmian klimatu. Z tego powodu w niniejszym opracowaniu podjęto 
zagadnienie rozwoju systemu terenów zieleni w powiązaniu z możliwościami zrównoważonego 
gospodarowania wodą w przestrzeni miejskiej, szczegółowo opisanymi w Aneksie Ekohydrologicznym.  

 
Na obszarze Krakowa warunki geologiczne, a co za tym idzie hydrogeologiczne, są bardzo 

skomplikowane. Występujące na terenie miasta poziomy wodonośne są związane z piętrami stratygraficznymi 
i występują w utworach dewońskich, jurajskich, kredowych, trzeciorzędowych i czwartorzędowych. Wody 
podziemne charakteryzują się zróżnicowanym składem chemicznym, dużą rozpiętością mineralizacji, jednak 
dominują wody twarde i bardzo twarde. Wody podziemne wykorzystywane są w bardzo ograniczonym 
stopniu do zaopatrzenia mieszkańców w wodę, a gospodarka wodna Krakowa bazuje na zasobach 
powierzchniowych. Jedyne istotniejsze ujęcie wód podziemnych znajduje się w Mistrzejowicach i pokrywa 1–
2% całkowitego zapotrzebowania miasta. Znamienne jest występowanie w Krakowie zasobów wód 
mineralnych, które przyczyniły się do powstania uzdrowisk i zakładów wodoleczniczych (Mateczny Zdrój, 
Uzdrowisko Swoszowice). Rozważa się również eksploatację wód geotermalnych, szczególnie na potrzeby 
kąpieliska w Przylasku Rusieckim, gdzie dostępne są udokumentowane zasoby o temp. 40°C i wydajności 40–
60 m3/h. 

 
Z punktu widzenia niniejszego opracowania, a także generalnie utrzymania zieleni miejskiej, 

szczególne znaczenie mają wody płytkie, podskórne, które są zasadniczym zasobem dla rozwoju drzew i 
innych gatunków roślinności bytujących w mieście. Niestety w Krakowie, podobnie jak w innych miastach w 
Polsce i na świecie, obserwuje się negatywne zmiany w lokalnym obiegu wody. Na skutek urbanizacji i 
zabudowy następuje uszczelnianie powierzchni miasta, zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej. To 
wszystko powoduje znaczne zwiększenie udziału spływu powierzchniowego w lokalnym obiegu wody, kosztem 
zmniejszenia infiltracji wody do gruntu i jej parowania do atmosfery. Dominującą formą zagospodarowania 
wód deszczowych, nie tylko zresztą w Krakowie, jest odprowadzanie ich do kanalizacji miejskiej. Co pogłębia 
te negatywne zjawiska, woda jest błyskawicznie odprowadzana ze zlewni, a następnie odprowadzona do 
płynących wód powierzchniowych (za pośrednictwem oczyszczalni ścieków komunalnych czy też 
bezpośrednio). Tym samym odpływa do morza Bałtyckiego, czyli de facto jest bezpowrotnie tracona z 
lokalnego obiegu wody. Zjawiska te są również pogłębiane przez działania odwadniające związane z 
przygotowaniem terenu pod inwestycje. Wody podskórne są w trakcie kopania fundamentów 
odpompowywane i najczęściej odprowadzane w sposób analogiczny, jak opisany powyżej dla wód 
deszczowych. W przypadku większych, a zwłaszcza głębszych, inwestycji, lej depresji związanych z takimi 
działaniami może mieć znaczący rozmiar, zarówno w płaszczyźnie horyzontalnej (sięgając nierzadko poza 
obręb działki inwestora), jak i w pionie, czyli głębokości depresji, przyczyniając się do dalszego obniżania 
poziomu płytkich wód podziemnych.  
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Kompleksowy pomiar poziomu płytkich wód na terenie całego miasta nie jest zagadnieniem łatwym. 

Tym bardziej, że monitoring wód podziemnych skupia sią na wodach głębszych, które mają większe znaczenie 
gospodarcze i dla zaopatrzenia w wodę ludności. Dlatego trudno zaprezentować przekrojowe wyniki badań, 
jednak wiele źródeł i obserwacji potwierdza, że w wielu obszarach Krakowa  nastąpiło obniżenie poziomu wód 
gruntowych. Manifestuje się to również zanikaniem małych cieków i zbiorników wodnych (np. kamieniołom w 
Mydlnikach), czy spadkiem poziomu wód w zbiornikach powierzchniowych, którego ekstremalnym 
przypadkiem jest, szeroko dyskutowana w mediach, sprawa ucieczki wody ze Stawu Płaszowskiego. Była ona 
właśnie efektem działań odwadniających, przeprowadzonych w celu rozpoczęcia inwestycji (skądinąd 
najprawdopodobniej nieracjonalnych i nie mających uzasadnienia technicznego). Kolejnym przykładem 
zaburzenia stosunków wodnych są Łąki Nowohuckie. Generalnie utrzymanie niezakłóconych stosunków 
wodnych i poziomu wód gruntowych ma dla szczególne znaczenie dla łąk zmiennowilgotnych, które są 
najbardziej wartościowymi przyrodniczo obszarami w Krakowie.  

 
Treść niniejszego rozdziału ilustruje Mapa nr 1 – Wybrane uwarunkowania i analizy hydrograficzne. 

 
Mapa nr 1 obejmuje wybrane uwarunkowania i analizy hydrograficzne istotne z punktu widzenia 

kształtowania systemu terenów zieleni publicznej w Krakowie. Przedstawia ona układ wód powierzchniowych 
płynących w podziale na rzeki, strumienie, potoki i strugi oraz rowy melioracyjne. Są to cieki od 1 do 9 rzędu, 
a także cieki bez określenia rzędu. Ponadto na mapie przedstawiono zbiorniki wodne (na podstawie BDOT 
10k pozyskanej z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego), a także lokalizację zbiorników 
retencyjnych (na podstawie SUiKZP). Zbiorniki retencyjne podzielono na istniejące i planowane.  Korzystając z 
danych instytucji zewnętrznych76, zaznaczono przebieg wałów przeciwpowodziowych oraz lokalizację stopni 
wodnych, a także zasięg zagrożeń powodziowych różnego rodzaju (wodą 10-, 100- i 500-letnią oraz w 
przypadku zniszczenia wałów). Zidentyfikowano też teren chroniony przyrodniczo, narażony na zalanie (Łąki 
Nowohuckie). Na mapie nie przedstawiono zasięgu rowów strategicznych dla zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego ze względu na brak kompletnych baz danych przestrzennych związanych z tym 
zagadnieniem. Dla identyfikacji przebiegu tych rowów należy korzystać z Koncepcji odwodnienia i poprawy 
bezpieczeństwa powodziowego Miasta Krakowa oraz planów miejscowych, a także informacji od zarządców 
poszczególnych cieków.  
 

III.1.2. Stan ochrony przyrody i krajobrazu 

Różnorodność siedlisk przyrodniczych z bogatą florą i fauną, a także wysokie walory geologiczne i 
krajobrazowe Krakowa, pozwoliły na objęcie szczególnie cennych przyrodniczo terenów ochroną prawną, w 
postaci ustanowionych form ochrony przyrody. Ponadto na terenie miasta ustanowiono liczne pomniki 
przyrody, obejmujące głównie wiekowe, okazałe drzewa. Niniejszy rozdział opisuje aktualny stan ochrony 
przyrody i krajobrazu oraz identyfikuje obszary chronione i cenne przyrodniczo.  
 

Powierzchnia terenów objętych formami ochrony przyrody na obszarze Krakowa na rok 2015 wynosi: 
– 14,3 % uwzględniając parki krajobrazowe, rezerwaty, użytki ekologiczne, obszary Natura 2000; 
 - 1,4 % uwzględniając same rezerwaty, użytki ekologiczne i obszary Natura 2000.  
 

Należy przy tym zwrócić uwagę, że w Krakowie niektóre formy ochrony przyrody nakładają się. W 
powyższym obliczeniu podano powierzchnię z mapy, tzn. każdy teren liczono jeden raz pomimo, iż jest objęty 
dwiema formami ochrony (np. Łąki Nowohouckie objęte są użytkiem ekologicznym i stanowią obszar Natura 
2000).  
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III.1.2.1. Obszary chronione oraz pomniki przyrody, występujące na obszarze Krakowa 

Na obszarze Krakowa znajduje się pięć rezerwatów przyrody77, utworzonych w latach 1953-1961, 
obejmujących obszary o najwyższych walorach przyrodniczo-krajobrazowych oraz geologicznych: 

1) „Panieńskie Skały” – rezerwat o powierzchni 6,41 ha78, utworzony w 1953 r. (M.P. z 1953 r. nr 84, poz. 
994), w celu „zachowania ze względów naukowych, dydaktycznych i społeczno-kulturalnych jedynego 
pod Krakowem fragmentu lasu naturalnego z malowniczymi, występującymi na powierzchni skałami 
wapiennymi. Ze względu na oryginalne cechy krajobrazu rezerwat poza wartościami przyrodniczo-
naukowymi przedstawia duże znaczenie dla mieszkańców Krakowa, jako teren wycieczek i spędzania 
wczasów w atmosferze spokoju i otoczenia naturalnej przyrody”; 

2) „Bielańskie Skałki” – rezerwat o powierzchni 1,73 ha, utworzony w 1957 r. (M.P. z 1958 r. nr 9, poz. 54), 
w celu „zachowania ze względów naukowych pierwotnego zbiorowiska roślinności kserotermicznej” 
(zbiorowiska kserotermiczne obecnie w rezerwacie nie występują – zanikły, ulegając sukcesji zbiorowisk 
leśnych, grądowych); 

3) „Skołczanka” – rezerwat o powierzchni 36,77 ha, utworzony w 1957 r. (M.P. z 1958 r. nr 9, poz. 53), w 
celu „zachowania ze względów naukowych fragmentu lasu z roślinnością stepową, będącego ostoją 
wielu rzadkich gatunków owadów na jedynym stanowisku w Polsce”; 

4)  „Skałki Przegorzalskie” – rezerwat o powierzchni 1,38 ha, utworzony w 1959 r. (M.P. z 1959 r. nr 82, 
poz. 435), w celu „zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych ściany skalnej z pierwotną 
roślinnością kserotermiczną”; 

5) „Bonarka” – rezerwat o pow. 2,29 ha, utworzony w 1961 r. (M.P. z 1961 r. nr 73, poz. 310),  
w celu „zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych terenu, na którym występują interesujące 
zjawiska geologiczno-tektoniczne (uskoki, powierzchnia abrazyjna) i odsłonięte utwory jurajskie, 
kredowe i trzeciorzędowe, charakterystyczne dla budowy geologicznej okolic Krakowa”. 
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 Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody: „Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w 
stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i 
siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, 
naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi”. Rezerwaty przyrody stanowią najwyższą, obok parków narodowych, formę 
ochrony przyrody w Polsce.  
78

 Powierzchnia wg aktu ustanawiającego rezerwat. Powierzchnia matematyczna może nieznacznie różnić się, w związku ze 
stosowanymi obecnie, dokładnymi metodami pomiaru powierzchni, np. dla rezerwatu „Panieńskie Skały” wynosi 6,51 ha, a dla 
rezerwatu „Bonarka” wynosi 2,43 ha. 
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Ryc. 14. Rezerwaty przyrody w Krakowie. (źródło: CRFOP GDOŚ). 

Krakowskie rezerwaty zajmują niewielką powierzchnię – łącznie 48,58 ha (co stanowi 0,15% 
powierzchni miasta). Dla porównania: w Warszawie znajduje się 20 rezerwatów, o łącznej powierzchni 
4389,55 ha; w Poznaniu – 3 rezerwaty, o łącznej pow. 160,53 ha; w Łodzi – 2 rezerwaty przyrody, o łącznej 
pow. 80,33 ha; we Wrocławiu nie ma żadnego rezerwatu.  

Warto podkreślić, że w całej Małopolsce znajduje się 85 rezerwatów przyrody, a w granicach Krakowa 
znajduje się więcej rezerwatów niż w unikatowym obszarze Małych Pienin (4 rezerwaty) i prawie tyle samo co 
w Puszczy Niepołomickiej (6 rezerwatów).  

      
Fot. 1 i 2. Poniżej willi (baszty) A. Szyszko Bohusza i Zamku w Przegorzałach znajduje się rezerwat przyrody „Skałki 
Przegorzalskie”, utworzony w celu zachowania ściany skalnej z pierwotną roślinnością kserotermiczną. Zbiorowisko 
muraw kserotermicznych, stanowiące siedlisko licznych owadów, m.in. skalnika driada, stanowi także główny przedmiot 
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ochrony w rezerwacie przyrody „Skołczanka” (fot. M. Mydłowski) 

 
Nadzór merytoryczny i prawny nad rezerwatami przyrody sprawuje Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Krakowie. Do kompetencji tego organu należy: ustanawianie i likwidowanie rezerwatów (także 
zmiana ich powierzchni), wyznaczanie otuliny, sporządzanie planów ochrony lub zadań ochronnych dla 
rezerwatów przyrody, wyznaczanie miejsc i sposobów udostępnienia rezerwatów (np. dla celów naukowych, 
edukacyjnych, turystycznych i rekreacyjnych) oraz wydawanie zezwoleń na odstępstwa od zakazów 
obowiązujących w rezerwatach przyrody (art. 15 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody). 

Do podstawowych zagrożeń dla krakowskich rezerwatów przyrody należą: niekontrolowana 
penetracja tych obszarów, poza wyznaczonymi szlakami (m.in. „Skołczanka”, „Panieńskie Skały”)  i związane z 
tym zaśmiecanie terenu; crossy i quady („Skołczanka”) powodujące niszczenie okrywy roślinnej i hałas; 
sukcesja naturalna w zbiorowiskach muraw kserotermicznych (zarastanie krzewami i drzewami – 
„Skołczanka”, „Skałki Przegorzalskie”); obecność obcych, ekspansywnych lub inwazyjnych gatunków roślin (np. 
robinii akacjowej Robinia pseudoacacia w rezerwacie „Skołczanka”; klonu jesionolistnego Acer negundo, 
orzecha włoskiego Juglans regia, winobluszczu Parthenocissus spp. w rezerwacie „Bonarka”); zarastanie 
powierzchni abrazyjnych i skarpy z odsłonięciami geologicznymi (rez. „Bonarka”).  

Aktualnie żaden z rezerwatów przyrody w Krakowie nie posiada ustanowionego planu ochrony. Dla 
rezerwatów wymagających prowadzenia działań ochronnych, obejmujących utrzymanie muraw 
kserotermicznych (rez. „Skołczanka”, rez. „Skałki Przegorzalskie”) lub odsłaniania form geologicznych (rez. 
„Bonarka”) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie ustanawia każdorazowo zadania ochronne, 
w formie zarządzenia oraz zleca ich wykonanie. Jednocześnie „akcje ochroniarskie” w rezerwatach 
podejmowane są, w uzgodnieniu z RDOŚ w Krakowie, w ramach wolontariatu – w rezerwacie przyrody 
„Skołczanka” („SkołczAkcja”, 2016 r.) lub zajęć dla studentów geologii – w rezerwacie przyrody „Bonarka”. 
Wykaszanie roślinności łąkowej w rezerwacie przyrody „Bonarka”, stanowiącego własność Skarbu Państwa w 
zarządzie Prezydenta Miasta Krakowa, prowadzi w ramach stałego utrzymania zieleni urządzonej Zarząd 
Zieleni Miejskiej. 

 

      
Fot. 3 i 4. Rezerwat przyrody „Bonarka” został utworzony w celu zachowania odsłonięć erozyjnego dna morza 
górnokredowego, powierzchni abrazyjnych, progów uskokowych oraz skarpy z czytelnymi utworami jurajskimi, 
kredowymi i trzeciorzędowymi – jest to geologiczny „unikat” Krakowa (fot. M. Mydłowski) 

 
Kraków wyróżnia się pośród pięciu największych miast w Polsce pod względem ilości parków 

krajobrazowych79 oraz zajmowanej przez nie powierzchni. Przykładowo, w Poznaniu brak jest obszarów 
objętych tą formą ochrony, a w Łodzi, Wrocławiu i Warszawie parki krajobrazowe zajmują dużo mniejsze 

                                                 
79

 Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody: „Park krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze 
względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w 
warunkach zrównoważonego rozwoju”. 
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obszary miasta. Oczywiście na sytuację taką wpływ ma położenie Krakowa  
w otoczeniu zróżnicowanych orograficznie obszarów Jury Krakowsko-Częstochowskiej, której południową 
granicę wyznacza pradolina Wisły.  

Parki krajobrazowe obejmują łącznie 4753,22 ha Krakowa (co stanowi 14,54 % powierzchni miasta). 
Są to:  

 Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy, utworzony w 1981 r. Całkowita powierzchnia parku wynosi 
6356,90 ha, w tym 4214,52 ha jest położonych w Krakowie.  Uchwała VII/64/19 Sejmiku Województwa 
Małopolskiego z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie Bielańsko - Tynieckiego Parku Krajobrazowego (Dz. 
Urz. Woj. Małopolskiego z 2019r. poz. 2849) określa między innymi szczegółowe cele ochrony tego 
parku, a także zakazy obowiązujące na jego terenie (wybrane  
z listy zakazów określonych w art. 17 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody), wynikające z potrzeb jego 
ochrony; 

 Tenczyński Park Krajobrazowy, utworzony w 1981 r. Całkowita powierzchnia parku wynosi 13658,10 ha, 
w tym  480,69 ha jest położonych w Krakowie. Rozporządzenie Nr 83/06 Wojewody Małopolskiego z 
dnia 17 października 2006 r. w sprawie Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. 
Małopolskiego Nr 655, poz. 3999) określa między innymi szczegółowe cele ochrony tego parku, a także 
zakazy obowiązujące na jego terenie (wybrane z listy zakazów określonych w art. 17 ust. 1 ustawy o 
ochronie przyrody), wynikające z potrzeb jego ochrony; 

 Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie, utworzony w 1981 r. Całkowita powierzchnia parku wynosi 
20686,10  ha, w tym 58,01 ha jest położonych w Krakowie. Uchwała Nr XV/247/11 Sejmiku 
Województwa Małopolskiego z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Dolinki 
Krakowskie (Dz. U. Woj. Małop. z 2011 Nr 583, poz. 6624) określa między innymi szczegółowe cele 
ochrony tego parku, a także zakazy obowiązujące na jego terenie (wybrane z listy zakazów określonych 
w art. 17 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody), wynikające z potrzeb jego ochrony. 
 

 
 

Ryc. 14a. Obszary parków krajobrazowych (kolor zielony) i ich otulin (kolor jasnozielony), obejmujące swoim zasięgiem 
część Krakowa. Widoczny Ojcowski Park Narodowy (kolor brązowy) i jego otulina (kolor jasnobrązowy). (źródło: CRFOP 
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GDOŚ). 
 

 
Wokół parków krajobrazowych wyznaczone zostały otuliny, które nie stanowią formy ochrony 

przyrody. W otulinach nie obowiązują zakazy dotyczące parków krajobrazowych, jakkolwiek zgodnie  
z art. 16 ust. 7 ustawy o ochronie przyrody „Projekty studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, (...) w części dotyczącej parku 
krajobrazowego i jego otuliny, wymagają uzgodnienia z właściwym miejscowo regionalnym dyrektorem 
ochrony środowiska w zakresie ustaleń tych planów, mogących mieć negatywny wpływ na ochronę przyrody 
parku krajobrazowego.” 

 
Nadzór merytoryczny i prawny nad parkami krajobrazowymi sprawuje Dyrektor Zespołu Parków 

Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. Zespół jest jednostką budżetową samorządu województwa, 
finansowaną z Budżetu Województwa. Nadzór i kontrolę nad działalnością Zespołu sprawuje Zarząd 
Województwa Małopolskiego. 

Do kompetencji Dyrektora ZPKWM i podległej mu jednostki należy między innymi: sporządzanie 
projektów planów ochrony dla poszczególnych parków krajobrazowych; prowadzenie postępowań w zakresie 
wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów na gruntach będących własnością gmin; realizacja 
projektów, programów i działań z zakresu ochrony przyrody, krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych; 
prowadzenie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczeństwa i popularyzacja walorów parków 
krajobrazowych. ZPKWM oddział w Krakowie podejmuje liczne projekty dotyczące ochrony fauny (np. 
inwentaryzacja i czynna ochrona pilchowatych, płazów i gadów, a także siedlisk naskalnych), walorów 
geologicznych (współdziałanie ze środowiskiem wspinaczkowym oraz odsłanianie wychodni skalnych, np. w 
Dolinie Będkowskiej, na skale „502”), a także udostępnienia dla celów edukacyjnych ciekawych przyrodniczo 
obszarów (liczne ścieżki przyrodniczo-edukacyjne z utrzymaną infrastrukturą dydaktyczną). 

 

      
Fot. 5 i 6. Krakowski oddział ZPKWM od 2003 r. prowadzi działania z zakresu inwentaryzacji i ochrony czynnej 
pilchowatych, w tym na terenach leśnych Krakowa (Tyniec, Las Wolski); na zdjęciu orzesznica leszczynowa (fot. P. 
Wieczorek). ZPKWM prowadzi także projekty dotyczące inwentaryzacji i ochrony miejsc rozrodu płazów, a także miejsc 
występowania rzadkich gatunków gadów; na zdjęciu żaby trawne składające skrzek (fot. M. Mydłowski) 

 
Plany ochrony dla parków krajobrazowych ustanawiane są przez Sejmik Województwa Małopolskiego 

w drodze uchwały (art. 19 ust. 6a – 6e ustawy o ochronie przyrody). W planie ochrony sprecyzowane są 
uwarunkowania istotne dla zachowania walorów przyrodniczych i krajobrazowych parku, m.in. określone są: 
sposoby eliminacji lub ograniczania zidentyfikowanych istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i 
zewnętrznych oraz ich skutków; obszary realizacji działań ochronnych; zakres prac związanych z ochroną 
przyrody i kształtowaniem krajobrazu; ustalenia do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gmin i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dotyczące eliminacji lub 
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ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych; granice stref ochrony krajobrazów stanowiących: 
przedpola ekspozycji, osie widokowe, punkty widokowe oraz obszary zabudowane, wyróżniające się lokalną 
formą architektoniczną – obszary te identyfikowane są w ramach audytu krajobrazowego (art. 38a ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). 

Aktualnie wyłącznie jeden z parków krajobrazowych, obejmujących swoim zasięgiem miasto Kraków, 
posiada ustanowiony plan ochrony (Uchwała Nr XXXVIII/575/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z 3 
lipca 2017 w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego uwzględniającego 
zakres planu zadaniowego dla obszaru Natura2000 Dolina Sanki PLH 120059).  

 

      
Fot. 7 i 8.  Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy. Charakterystyczne wieże kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP 
wraz z zabudowaniami klasztornymi kamedułów, wieńczą kopułę Srebrnej Góry w krakowskich Bielanach. Na zdjęciu z 
prawej malowniczy krajobraz wzgórz koło Tyńca, z kamieniołomem Bogucianka (fot. M. Mydłowski). 
 

 
 

Szczególną wartością Krakowa są rozległe obszary łąkowe. Bogate florystycznie płaty 
zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych (Molinion) oraz łąk wilgotnych (Calthion palustris), stanowią siedlisko 
dla licznych gatunków roślin chronionych (m.in. kukułki szerokolistnej Dactylorhiza majalis, kukułki krwistej D. 
incarnata, kruszczyka błotnego Epipactis palustris, kosaćca syberyjskiego Iris sibirica, goździka pysznego 
Dianthus superbus i goryczki wąskolistnej Gentiana pneumonanthe), w tym gatunków rzadkich w skali kraju i 
Europy (lipiennik Loesela Liparis loeselii i starodub łąkowy Angelica palustris). Z obszarami tymi związane jest 
także występowanie aż pięciu chronionych gatunków motyli z rodziny modraszkowatych (Lycaenidae), wśród 
których znajdują się gatunki rzadkie w skali Europy. W miejscach licznego występowania krwiściągu 
lekarskiego (Sanguisorba officinalis) występuje modraszek telejus (Phengaris teleius) i modraszek nausitous (P. 
nausithous) – gąsienice tych gatunków żerują w kwiatostanach krwiściągu, a następnie w gniazdach 
niektórych gatunków mrówek z rodzaju wścieklica (Myrmica spp.). Z kolei w miejscach masowego 
występowania rdestu wężownika (Polygonum bistorta) występuje czerwończyk fioletek (Lycaena helle) – 
gąsienice tego gatunku żerują na liściach rdestu wężownika. Z występowaniem goryczki wąskolistnej związany 
jest natomiast modraszek alkon (Phengaris alcon), którego gąsienice żerują na tym gatunku goryczki, a 
następnie w gniazdach wybranych gatunków mrówek z rodzaju wścieklica. Czerwończyk nieparek (Lycaena 
dispar) związany jest z występowaniem szczawiu lancetowatego (Rumex hydrolapathum), wodnego (R. 
aquaticus) i kędzierzowatego (R. crispus), które są roślinami żywicielskimi gąsienic tego motyla.  

 
Dla ochrony licznych i stabilnych populacji w/w gatunków motyli oraz ich siedlisk wyznaczono w 

granicach Krakowa trzy obszary Natura 2000 (OZW80):  

                                                 
80

 Obszary mające znaczenie dla Wspólnoty, wyznaczone w oparciu o Dyrektywę Rady  92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie 
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7), tzw. „Dyrektywę Siedliskową” oraz 
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1) Dębnicko-Tyniecki obszar łąkowy PLH120065 – obszar składający się z pięciu enklaw o łącznej 
powierzchni 282,86 ha, wyznaczony w 2011 r.; przedmiotami ochrony w obszarze są: modraszek 
nausitous, modraszek telejus, czerwończyk fioletek, czerwończyk nieparek, lipiennik Loesela, starodub 
łąkowy, a także siedliska: 6210 – Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea), występujące w 
rezerwacie „Skołczanka”, w Uroczysku Kowadza i na Górce Pychowickiej; 6410 – Zmiennowilgotne łąki 
trzęślicowe (Molinion), występujące na przeważającej części obszaru; 6510 – Ekstensywnie użytkowane 
niżowe łąki świeże (Arrhenatherion), występujące najczęściej w postaci płatów zdegenerowanych lub 
całkowicie zarośniętych nawłocią kanadyjską (Solidago canadensis) i krzewami; 

2) Łąki Nowohuckie PLH120069 – zwarty obszar łąk o powierzchni 59,75 ha, wyznaczony w 2011 r.; 
przedmiotami ochrony w obszarze są: modraszek nausitous, modraszek telejus, czerwończyk fioletek, 
czerwończyk nieparek, a także siedlisko 6510 – Ekstensywnie użytkowane niżowe łąki świeże 
(Arrhenatherion), występujące w postaci  płatów zubożałych gatunkowo; 

3) Skawiński obszar łąkowy PLH120079 – mozaikowy obszar łąk, przeplatanych zadrzewieniami,  
o powierzchni 44,13 ha, wyznaczony w 2011 r.; przedmiotami ochrony w obszarze są: modraszek nausitous, 
modraszek telejus, czerwończyk fioletek, czerwończyk nieparek, a także siedliska: 6410 – Zmiennowilgotne 
łąki trzęślicowe (Molinion), występujące w postaci mniej lub bardziej zdegenerowanych płatów, a na 
niewielkich powierzchniach w postaci dobrze zachowanej; 6510 – Ekstensywnie użytkowane niżowe łąki 
świeże (Arrhenatherion), występujące najczęściej w postaci płatów silnie zdegenerowanych lub całkowicie 
zarośniętych nawłocią kanadyjską (Solidago canadensis) i krzewami. 

 
 

Krakowskie obszary Natura 2000 zajmują łącznie 386,74 ha, co stanowi 1,18% powierzchni miasta. Są 
to tereny niezmiernie ważne dla ochrony populacji gatunków motyli z rodziny modraszkowatych, których 
areały występowania w Europie uległy drastycznemu zmniejszeniu, a w niektórych państwach poszczególne 
gatunki już wyginęły. Krajowe stanowiska modraszków, cechujące się dość licznymi i w miarę stabilnymi 
populacjami, chronione są w postaci wyznaczonych obszarów Natura 2000, np. w Małopolsce na 88 
„siedliskowych” obszarów tej sieci, aż 9 zostało wyznaczonych dla ochrony modraszków i ich siedlisk. 

 

                                                                                                                                                                  
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących 
przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako 
obszary Natura 2000 (Dz.U. 2010 nr 77 poz. 510). 
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Ryc.15. Obszary Natura 2000 w Krakowie. (źródło: RDOŚ Kraków). 

 
W granicach obszarów Natura 2000 mogą zawierać się również inne formy ochrony przyrody, np. w 

Dębnicko-Tynieckim obszarze łąkowym PLH120065 znajduje się rezerwat przyrody „Skołczanka”, a obszar Łąki 
Nowohuckie PLH120069 pokrywa się z użytkiem ekologicznym „Łąki Nowohuckie”. 
 

         
Fot. 9 i 10. Obszar Natura 2000 Łąki Nowohuckie PLH120069 wyznaczono dla ochrony populacji 4 gatunków motyli: modraszka 
nausitous, modraszka telejus, czerwończyka fioletka (fot.) i czerwończyka nieparka oraz ich siedlisk (fot. M. Mydłowski) 

 
Nadzór merytoryczny i prawny nad krakowskimi obszarami Natura 2000 sprawuje Regionalny 

Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie. Do kompetencji tego organu należy m.in. sporządzanie planów 
zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 i ich ustanawianie w drodze aktu prawa miejscowego, w formie 
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zarządzenia (art. 28 ustawy o ochronie przyrody), a także prowadzenie postępowań w zakresie oceny 
oddziaływania inwestycji na te obszary. 

 
 
 
Do podstawowych zagrożeń dla przedmiotów ochrony obszarów Natura 2000 położonych  

w Krakowie należą:  

 zarastanie łąk nawłocią (Solidago canadensis, S. gigantea), trzciną (Phragmites australis), krzewami i 
drzewami, w wyniku zaprzestania gospodarki łąkarskiej, głównie przez prywatnych właścicieli gruntów; 
bez prawidłowego utrzymania zbiorowiska te ulegają postępującej degradacji, w wyniku której giną 
gatunki chronione; 

 zmiana fizjonomii zbiorowisk łąkowych spowodowana osuszaniem łąk zmiennowilgotnych  
i wilgotnych (obniżenie poziomu wód gruntowych z przyczyn naturalnych, a także w wyniku realizacji 
inwestycji budowlanych oraz bieżącego utrzymania systemu rowów melioracyjnych);  

 czyszczenie rowów melioracyjnych z roślinności nadwodnej (istotne dla czerwończyka nieparka);  

 zabudowa terenów przyległych (przerwanie korytarzy migracji);  

 presja inwestycyjna na te obszary, w tym zmiany ukształtowania terenu i utwardzanie przez 
zasypywanie ich gruzem („Dębnicko-Tyniecki obszar łąkowy” i „Skawiński obszar łąkowy”);   

 crossy i quady (rozjeżdżanie młak ze stanowiskami chronionych roślin).  
Potencjalnym zagrożeniem może być także koszenie łąk wykonywane zbyt intensywnie oraz w 

niewłaściwych terminach – w okresie lotu motyli i żerowania ich larw na roślinach, a także przy zastosowaniu 
niewłaściwych metod – zbyt niskie, powodujące uszkadzanie gniazd mrówek z rodzaju wścieklica (dotyczy 
jedynie Łąk Nowohuckich zarządzanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej; na pozostałych obszarach zaniechano 
koszenia od wielu lat). 

Aktualnie tylko dla obszaru Łąki Nowohuckie PLH120069 został sporządzony plan zadań ochronnych, 
w którym wskazano: zidentyfikowane istniejące i potencjalne zagrożenia dla zachowania właściwego stanu 
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony; cele 
działań ochronnych; działania ochronne, podmioty odpowiedzialne za ich wykonanie oraz obszary ich 
wdrażania.  
 

                
Fot. 11 i 12. Obszar Natura 2000 Dębnicko-Tyniecki obszar łąkowy PLH120065 wyznaczony został dla ochrony populacji 4 
gatunków motyli: modraszka nausitous (fot.), modraszka telejus, czerwończyka fioletka i czerwończyka nieparka oraz ich 
siedlisk, a także stanowisk rzadkich w skali kraju gatunków roślin: lipiennika Loesela i staroduba łąkowego (fot. M. Mydłowski) 
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Fot.13 i 14.  Obszar Natura 2000 Skawiński obszar łąkowy PLH120079 wyznaczony został dla ochrony populacji 4 
gatunków motyli: modraszka nausitous, modraszka telejus (fot.), czerwończyka fioletka i czerwończyka nieparka oraz ich 
siedlisk (fot. M. Mydłowski) 

 
Niewielkie obszarowo, cenne pozostałości ekosystemów, stanowiące siedliska i ostoje gatunków 

chronionych na obszarze Krakowa, obejmowane są ochroną w formie użytków ekologicznych81. Na terenie 
Krakowa ustanowiono dotychczas 15 użytków ekologicznych:  

1) „Łąki Nowohuckie” – użytek o powierzchni 57,17 ha82, ustanowiony w 2003 r. w celu ochrony 
fragmentu pradoliny Wisły będącego ostoją chronionych gatunków roślin i zwierząt; użytek obejmuje 
zwarty obszar łąk zmiennowilgotnych i wilgotnych, stanowiących siedlisko chronionych motyli z rodziny 
modraszkowatych (Lycaenidae) oraz podmokłe trzcinowiska z oczkiem wodnym, stanowiące siedlisko 
ptaków wodno-błotnych; 

2) „Staw przy Kaczeńcowej” – użytek o powierzchni 0,82 ha, ustanowiony w 2007 r. w celu zachowania 
ekosystemu, będącego siedliskiem chronionych gatunków zwierząt;  

3) „Rozlewisko Potoku Rzewnego” – użytek o powierzchni 2,77 ha, ustanowiony w 2007 r. w celu 
zachowania ekosystemu, stanowiącego miejsce występowania i rozrodu wielu chronionych gatunków 
zwierząt; 

4) „Dolina Prądnika” – użytek o powierzchni 14,15 ha, ustanowiony w 2008 r. w celu zachowania 
naturalnie meandrującego koryta rzeki Prądnik, będącego siedliskiem wielu chronionych gatunków 
zwierząt; 

5) „Uroczysko Kowadza” – użytek o powierzchni 1,82 ha, ustanowiony w 2008 r. w celu zachowania 
murawy kserotermicznej będącej siedliskiem i ostoją chronionych i zagrożonych wyginięciem gatunków 
owadów, szczególnie z rzędu motyle; 

6) „Staw Dąbski” – użytek o powierzchni 2,53 ha, ustanowiony w 2010 r. w celu zachowania ekosystemu 
będącego siedliskiem i ostoją chronionych i zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt; 

7) „Las w Witkowicach” – użytek o powierzchni 15,07 ha, ustanowiony w 2010 r. w celu zachowania 
ekosystemu z drzewostanami grądowymi nad Bibiczanką, stanowiącego siedlisko chronionych, rzadkich 
lub zagrożonych gatunków roślin i zwierząt; 

8) „Rybitwy” – użytek o powierzchni 0,64 ha, ustanowiony w 2012 r. w celu zachowania zadrzewienia na 
siedliskach łęgów z oczkami wodnymi stanowiącymi siedlisko, ostoję i trasę migracji chronionych 
gatunków zwierząt; 

                                                 
81

 Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody: „Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę 
pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej – naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i 
śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie 
skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich 
ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania”. 
82

 Powierzchnia wg aktu ustanawiającego użytek ekologiczny. Powierzchnia matematyczna może nieznacznie różnić się,  
w związku ze stosowanymi obecnie, dokładnymi metodami pomiaru powierzchni, np. dla użytku „Łąki Nowohuckie” wynosi 56,99 ha. 
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9) „Staw w Rajsku” – użytek o powierzchni 0,39 ha, ustanowiony w 2012 r. w celu zachowania ekosystemu 
stanowiącego siedlisko, ostoję chronionych gatunków zwierząt; 

10) „Staw Królówka” – użytek o powierzchni 0,85 ha, ustanowiony w 2013 r. w celu zachowania 
ekosystemu stanowiącego siedlisko, ostoję chronionych gatunków zwierząt związanych ze 
środowiskiem wodnym, a w szczególności płazów i gadów; 

11) „Staw przy Cegielni” – użytek o powierzchni 0,88 ha, ustanowiony w 2014 r. w celu zachowania 
ekosystemu stanowiącego siedlisko, ostoję chronionych gatunków zwierząt związanych ze 
środowiskiem wodnym, a w szczególności płazów; 

12) „Uroczysko w Rząsce” – użytek położony na terenie Gminy Zabierzów i Gminy Kraków; powierzchnia 
całkowita wynosi 59,10 ha, w tym 9,48 ha położonych w Krakowie; użytek ustanowiono w 2001 r. w 
celu ochrony stanowiska fiołka bagiennego (Viola uliginosa) - gatunku wpisanego do Polskiej Czerwonej 
Księgi Roślin w kategorii "zagrożony wyginięciem". Ponadto użytek chroni pozostałości ekosystemów 
leśnych (zbiorowiska łęgu olszowego), wodnych (cieków wodnych i dawnych stawów dworskich, które 
w wyniku sukcesji przekształciły się w zbiorowiska roślin szuwarowych) oraz nieużytkowanych płatów 
pastwisk oraz łąk świeżych.  

13) "Dąbrowa" - Użytek ekologiczny o powierzchni 14,97 ha. Celem ochrony użytku jest zachowanie 
zbiorowiska zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych wraz z torfowiskiem przejściowym i wydmą 
pochodzenia eolicznego, stanowiącego siedlisko, ostoję chronionych gatunków roślin i zwierząt. 

14) Dolina Potoku Olszanickiego - Łąki Olszanickie” - Użytek ekologiczny o powierzchni 5,64 ha. 
Celem ochrony użytku jest zachowanie ekosystemu łąkowego, a także fragmentu łęgu jesionowo-
olszowego stanowiącego siedlisko, ostoję chronionych gatunków zwierząt, a także zachowanie tras 
migracji zwierząt 

15) „Zakrzówek” - Użytek ekologiczny o powierzchni 17,50 ha. Celem ustanowienia użytku 
ekologicznego „ Zakrzówek” jest ochrona mających znaczenie dla zachowania różnorodności 
biologicznej - siedlisk przyrodniczych oraz stanowisk rzadkich lub chronionych gatunków roślin i 
zwierząt, ich ostoi oraz miejsc rozmnażania lub miejsc sezonowego przebywania 
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Ryc. 16.  Użytki ekologiczne w Krakowie, stan na V 2019 r. (źródło: CRFOP GDOŚ). 

 
Użytki ekologiczne zajmują aktualnie łączną powierzchnię 144,62 ha (co stanowi około 0,44% 

powierzchni Krakowa). Dla porównania: w Warszawie znajduje się 6 użytków ekologicznych o łącznej 
powierzchni 13,63 ha; w Łodzi – 15 użytków o łącznej powierzchni 110,30 ha; we Wrocławiu –  
3 użytki o łącznej powierzchni 22,36 ha; w Poznaniu – 10 użytków o łącznej powierzchni 874,62 ha.  
 Z uwagi na występowanie w obrębie Krakowa nieobjętych dotychczas ochroną, cennych fragmentów łąk 
zmiennowilgotnych, młak, oczek wodnych i terenów leśnych o charakterze naturalnym, planowane jest 
ustanowienie kolejnych tego typu obszarów chronionych. Priorytetowo ochroną powinny zostać objęte 
obszary wymagające ochrony czynnej, a także zagrożone z uwagi na presję inwestycyjną.  

Ustanowienie nowego lub zniesienie istniejącego użytku ekologicznego odbywa się w drodze Uchwały 
Rady Miasta Krakowa, która dodatkowo podlega uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska 
w Krakowie – procedura ta wynika z zapisów art. 44 ustawy o ochronie przyrody. W uchwale powołującej 
nowy użytek Rada Miasta określa: jego nazwę i położenie, sprawującego nadzór (Prezydent Miasta Krakowa), 
szczególne cele ochrony, a w razie potrzeby ustalenia dotyczące jego czynnej ochrony oraz zakazy właściwe 
dla tego obszaru lub jego części, wybrane spośród zakazów wymienionych w art. 45 ust. 1 w/w ustawy. 

 
Zniesienie ochrony użytku ekologicznego może nastąpić jedynie w razie utraty wartości 

przyrodniczych, ze względu na które został on ustanowiony lub w razie konieczności realizacji inwestycji celu 
publicznego, w przypadku braku rozwiązań alternatywnych, lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego. 
Podjęcie uchwały znoszącej ochronę powinno być poprzedzone szczegółową analizą przyrodniczą oraz analizą 
istniejących i potencjalnych zagrożeń ze wskazaniem możliwości wykonania zabiegów eliminujących lub 
minimalizujących te zagrożenia. 

Do podstawowych zagrożeń dla krakowskich użytków ekologicznych należą: niekontrolowana 
penetracja tych obszarów, poza wyznaczonymi ścieżkami (np. „Łąki Nowohuckie”) i związane z tym 
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zaśmiecanie terenu; deponowanie odpadów (np. „Rybitwy”); sukcesja naturalna w zbiorowiskach łąkowych 
(np. zarastanie trzciną Phragmites australis i krzewami fragmentów „Łąk Nowohuckich”); obecność obcych, 
ekspansywnych lub inwazyjnych gatunków roślin (np. klonu jesionolistnego Acer negundo, winobluszczu 
Parthenocissus spp. w chronionych dolinach cieków); usuwanie drzew i regulacja cieków (np. „Dolina 
Prądnika”); zabudowa terenów przyległych (przerwanie korytarzy migracji, np. „Staw Dąbski”, „Staw przy 
Cegielni”). 
 

      
Fot. 15 i 16. Stawy na obszarze Krakowa stanowią bardzo ważne miejsce rozrodu płazów, natomiast występowanie 
awifauny wodno-błotnej ogranicza się zazwyczaj do kilku gatunków.  Na zdjęciach: Staw Dąbski i Staw Królówka (fot. M. 
Mydłowski) 

 

      
Fot. 17 i 18. Staw w Rajsku stanowi dogodne miejsce rozrodu płazów, z uwagi na występowanie bogatej roślinności 
wodnej, brak zarybienia, a przede wszystkim niezabudowane otoczenie. Z kolei Staw przy Kaczeńcowej w ostatnich 
latach stracił na znaczeniu, jako miejsce rozrodu płazów (fot. M. Mydłowski) 

 
W Krakowie nie występują natomiast zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. 

 
Tab. 2. Analityczne zestawienie obszarów chronionych w 5 największych miastach Polski (pod względem liczby 
mieszkańców) – stan na XII 2016 r. Liczba mieszkańców i powierzchnia miast wg GUS (stan na 31.12.2014 r.) 
 

Miasto 
Liczba 
mieszkańców  
 

Pow. 
miasta 
[ha] 

Ilość RP 
--- 
Łączna 
pow. RP 
[ha] 

Udział  
w pow. 
miasta: 
RP 
[%] 

Ilość UE  
---  
Łączna 
pow. UE 
[ha] 

Udział  
w pow. 
Miasta: 
UE 
[%] 

Ilość Nat. 
2000: 
OZW / 
Łączna 
pow. [ha]  
--- 

Udział  
w pow. 
miasta: 
Nat. 
 2000: 
 OZW [%] 

Ilość PK 
---  
Łączna 
pow. PK 
[ha]  

Udział 
w pow. 
Miasta: 
PK 
[%] 
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OSO / 
Łączna 
pow. [ha] 

---  
OSO [%] 

Warszawa 1 735 442 51724 
20  
--- 
4389,55  

8,49 
6  
--- 
13,63  

0,03  
6 / 465,55  
--- 
2 / 2347,18 

0,9 
--- 
4,54 

1  
---
2575,14 

4,98 

Kraków 761 873 32685 
5  
--- 
48,58  

0,15 
12  
--- 
106,57  

0,33  
3 / 386,74  
--- 
brak OSO 

1,18 
--- 
brak OSO 

3  
--- 
4753,22 

14,54 

Łódź 706 004 29325 
2  
--- 
80,33  

0,27 
15  
---  
110,30  

0,38  
Brak 
obszarów  

Brak 
obszarów  

1  
---
1737,57 

5,93 

Wrocław 634 487 29282 Brak RP Brak RP 
3 
---  
22,36  

0,08  
5 / 2177,35  
--- 
1 / 307,5  

7,44 
--- 
1,05 

1  
--- 
568,9  

1,94 

Poznań 545 680 26191 
3  
--- 
160,53  

0,61 
8  
--- 
828,94  

3,16  
3 / 326,84  
--- 
1 / 29,29  

1,25 
--- 
0,11 

Brak PK Brak PK 

RP – rezerwaty przyrody; UE – użytki ekologiczne; OZW- obszary o znaczeniu dla Wspólnoty; OSO – obszary specjalnej 
ochrony; PK – parki krajobrazowe. 

 

 
Ryc. 17. Rozmieszczenie pomników przyrody w Krakowie, stan naV 2019 r. (źródło: CRFOP GDOŚ). 
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Na terenie Krakowa ustanowiono ponadto liczne pomniki przyrody83. Aktualnie jest ich około 325 – w 
większości są to pojedyncze, wiekowe i okazałe drzewa. Ochronie pomnikowej podlega także: 1 aleja 
wiekowych, okazałych drzew (wzdłuż al. Waszyngtona); 1 krzew (ostrokrzew kolczasty Ilex aquifolium); 1 
palma (daktylowiec kanaryjski Phoenix canariensis) i 2 sagowce (stangeria dziwna Stangeria eriopus i 
sagowiec podwinięty Cycas circinalis) w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1 głaz 
narzutowy („Rapa Kiwi”, przy ul. Spółdzielców 5); 1 źródło krasowe („Źródło Świętojańskie”, nieopodal ul. Nad 
Czerną). Liczba pomników przyrody nie jest stała, gdyż sukcesywnie obejmowane są ochroną drzewa i krzewy 
o okazałych rozmiarach oraz szczególnych walorach przyrodniczych i krajobrazowych, a także znoszona jest 
ochrona w razie utraty wartości przyrodniczej, dla której ustanowiono pomnik przyrody lub w razie 
konieczności realizacji inwestycji celu publicznego, w przypadku braku rozwiązań alternatywnych, lub 
zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego. 

Zarówno ustanowienie nowego pomnika przyrody, jak i zniesienie ochrony pomnikowej odbywa się w 
drodze Uchwały Rady Miasta Krakowa, która dodatkowo podlega uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem 
Ochrony Środowiska w Krakowie – procedura ta wynika z zapisów art. 44 ustawy o ochronie przyrody. W 
uchwale ustanawiającej pomnik przyrody Rada Miasta określa: nazwę obiektu (jeśli istnieje, np. „Dąb 
Henryk”), jego położenie, sprawującego nadzór (Prezydent Miasta Krakowa), szczególne cele ochrony, a w 
razie potrzeby ustalenia dotyczące jego czynnej ochrony oraz zakazy właściwe dla tego obiektu, wybrane 
spośród zakazów wymienionych w art. 45 ust. 1 w/w ustawy. 

Podjęcie uchwały znoszącej ochronę pomnikową drzew, powinno być zawsze poprzedzone 
szczegółową oceną stanu zdrowotnego oraz zagrożenia jakie drzewo powoduje, a także inwentaryzacją 
występowania gatunków chronionych i analizą możliwości wykonania zabiegów eliminujących lub 
minimalizujących zagrożenie (np. założenie wiązań; cięcia poprawiające statykę). Jedynie w przypadkach nie 
pozostawiających wątpliwości co do braku możliwości zastosowania takich zabiegów, powinno się 
podejmować decyzję o zniesieniu ochrony pomnikowej w celu usunięcia drzewa. 
 

      
Fot. 19 i 20. Pomniki przyrody: źródło krasowe, znane jako „Źródło Świętojańskie”, niedaleko ul. Nad Czerną; szpaler 
wiekowych kasztanowców białych, rosnących przy ul. Kaczeńcowej (fot. M. Mydłowski) 

 

                                                 
83

 Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody „Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich 
skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się 
indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub 
obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie”. 
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Fot. 21 i 22. Pomniki przyrody: szpaler wiekowych lip drobnolistnych, rosnących przy dziedzińcu Opactwa Benedyktynów 
w Tyńcu; rozłożysta lipa drobnolistna, rosnąca w Parku Zdrojowym w Swoszowicach (fot. M. Mydłowski, A. Mydłowska) 

 

      
Fot. 23 i 24. Stare drzewa o pokaźnych rozmiarach, z licznych dziuplami i wewnętrznymi próchnowiskami, stanowią 
bardzo często siedlisko chronionych zwierząt, np. ptaków, nietoperzy, czy też owadów dendrofilnych (fot. M. Mydłowski) 
 

      
Fot. 25 i 26. Właściwa pielęgnacja drzew pomnikowych (tu z użyciem technik alpinistycznych) pozwala zminimalizować 
lub wyeliminować zagrożenie powodowane przez uszkodzone lub obumarłe, ciężkie konary (fot. M. Mydłowski) 
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Powyższe uwarunkowania ilustruje Mapa nr 2 - Ochrona przyrody i krajobrazu. 
Mapa nr 2 przedstawia zasięg obszarów objętych powierzchniowymi formami ochrony przyrody wraz 

z ich otulinami, rozmieszczenie pozostałych obiektów objętych formami ochrony przyrody tj. pomników 
przyrody oraz stanowisk gatunków chronionych (roślin, grzybów, mchów i miejsc rozrodu płazów). Stanowisk 
innych gatunków chronionych zwierząt nie uwzględniono ze względu na brak inwentaryzacji fauny dla terenu 
miasta Krakowa i brak baz danych przestrzennych związanych z tym zagadnieniem. Przedstawiono także 
tereny wskazane w waloryzacji botanicznej84 jako posiadające najwyższe i wysokie walory oraz cenne pod 
względem botanicznym, na tle układu hydrograficznego.  

 

III.1.2.2. Cenne zbiorowiska roślinne oraz chroniona flora i fauna, wymagające podjęcia działań 
ochronnych na obszarze Krakowa  

 
Szczegółowy opis terenów cennych przyrodniczo, wskazanych do objęcia formami ochrony przyrody, 

poparty analizą istniejącej szaty roślinnej na podstawie zaktualizowanej Mapy roślinności rzeczywistej85, 
Waloryzacji przyrodniczej Miasta Krakowa86 oraz badań terenowych zawarto w Aneksie II: Ochrona przyrody 
stanowiącym załącznik do Kierunków rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2019-2030.  

W niniejszym rozdziale przedstawiono wybrane, najcenniejsze dla Krakowa zbiorowiska roślinne oraz 
chronione gatunki roślin i zwierząt, dla których konieczne jest podejmowanie i prowadzenie działań 
ochronnych, w ramach zarządzania terenami zieleni oraz obszarami cennymi przyrodniczo. 

 
Kraków, będąc po Warszawie drugim największym miastem Polski (pod względem ilości mieszkańców 

–  771,1 tyś87 oraz zajmowanej powierzchni – 32 685 ha), wyróżnia się na tle pozostałych największych miast 
(Warszawy, Łodzi, Wrocławia oraz Poznania) wyjątkowo różnorodnymi walorami przyrodniczymi. Wpływ na 
bogatą różnorodność przyrodniczą Krakowa ma jego położenie biogeograficzne (na styku nizin, wyżyn i 
pogórza), zróżnicowane, naturalne ukształtowanie terenu  (występowanie zrębów wapiennych, zapadlisk 
tektonicznych, wąwozów i pagórów lessowych, doliny Wisły i jej dopływów), występowanie form terenu 
pochodzenia antropogenicznego (liczne kamieniołomy, między innymi Zakrzówek, Bonarka, „Liban”, 
Krzemionki; zalane wodą wyrobiska, np. Przylasek Rusiecki, Bagry, Staw Płaszowski, Staw Dąbski), złożona 
geologia i hydrologia terenu. Wszystkie te czynniki wpływają na zróżnicowanie zbiorowisk roślinnych oraz 
gatunków flory i fauny, spotykanych na obszarze Krakowa. I tak na przykład na obszarze zapadlisk 
tektonicznych wykształciły się rozległe płaty zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych (Molinion), łąk wilgotnych 
(Calthion palustris) oraz roślinności szuwarowej (głównie Phragmition i Magnocaricion); na wierzchowinach 
zrębów wapiennych oraz w obrębie wychodni skał wapiennych spotyka się płaty muraw kserotermicznych 
(Festuco-Brometea) i zarośla kserotermiczne (Corylo-Peucedanetum cervariae); zrębowe wzgórza wapienne, a 
także pagóry i wąwozy lessowe porośnięte są w dużej mierze lasami grądowymi (Tilio-Carpinetum), pośród 
których występują płaty buczyn (Dentario glandulosae-Fagetum, Luzulo pilosae-fagetum); w zalewowej 
dolinie Wisły występują fragmenty łęgów wierzbowo-topolowych (Salici-Populatum), natomiast w dolinie 
Wisły za obwałowaniami oraz wzdłuż jej dopływów występują płaty lasów łęgowych – jesionowo-olszowych 
(Fraxino-Alnetum) oraz wiązowo-jesionowych (Ficario-Ulmetum). Złożona budowa geologiczna oraz 
urozmaicone ukształtowanie terenu powoduje, że wiele z w/w zbiorowisk roślinnych współwystępuje ze sobą 
na niewielkich powierzchniowo obszarach, a nierzadko zbiorowiska te przenikają się, w szczególności w 
sytuacji zaburzenia układu odpowiednich warunków siedliskowych, wywoływanego zarówno czynnikami 
naturalnymi, jak i oddziaływaniem człowieka.  

 

                                                 
84

 Przygotowanej w ramach projektu MONIT-AIR. 
85

 Oprac. Progea w ramach projektu MONIT-AIR. 
86

 Oprac. Progea w ramach projektu MONIT-AIR. 
87

 Główny Urząd Statystyczny. Ludność. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 31 
grudnia 2018 roku. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Phragmition
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Naturalne i półnaturalne zbiorowiska roślinne są zarazem najbogatsze gatunkowo, zarówno 
florystycznie, jak i faunistycznie, i to właśnie z nimi związane jest występowanie chronionych gatunków roślin i 
wielu chronionych gatunków zwierząt w Krakowie. 

Jednymi z najcenniejszych zbiorowisk roślinnych na obszarze Krakowa są trzęślicowe łąki 
zmiennowilgotne i murawy kserotermiczne. Prowadzona jeszcze kilkanaście lat temu na peryferyjnych 
obszarach Krakowa ekstensywna gospodarka łąkarska (ekstensywne koszenie oraz wypas bydła) była jednym z 
czynników, które pozwoliły utrzymać się do dnia dzisiejszego większym lub mniejszym płatom bogatych 
gatunkowo zbiorowisk łąk i muraw, będących siedliskiem dla chronionej flory i fauny, w szczególności licznych 
populacji motyli. Niestety, w związku z zarzuceniem gospodarki łąkarskiej, wiele cennych obszarów łąkowych 
uległo na przestrzeni kilku – kilkunastu lat degeneracji. W zbiorowiska łąkowe wkroczyły gatunki niepożądane 
i ekspansywne, sukcesywnie zarastając cenne siedliska – lekkonasienne krzewy i drzewa oraz dominujące 
obecnie na wielu obszarach łąkowych nawłoć kanadyjska (Solidago canadensis) i trzcina pospolita 
(Phragmites australis). Proces degeneracji zbiorowisk roślinnych zależnych od poziomu wód gruntowych 
nasilił się wraz z obniżaniem poziomu wód, na co w wielu przypadkach miała wpływ wkraczająca w te obszary 
zabudowa. W ten sposób postępującemu zanikowi ulegają jedne z najcenniejszych zbiorowisk roślinnych w 
Krakowie, będące siedliskiem chronionych gatunków motyli z rodziny modraszkowatych (Lycaenidae), a także 
wielu chronionych gatunków roślin, m.in. kosaćca syberyjskiego (Iris sibirica), goździka pysznego (Dianthus 
superbus), pełnika europejskiego (Trollius europaeus), mieczyka dachówkowatego (Gladiolus imbricatus) i 
goryczki wąskolistnej (Gentiana pneumonanthe). 

 

      
Fot. 27. Zmiennowilgotne łąki (Kostrze)   Fot. 28. Łąka wilgotna (Łąki Nowohuckie)  
(fot. M. Mydłowski)     (fot. M. Mydłowski) 
 

      
Fot. 29. Murawy kserotermiczne (Bodzów)    Fot. 30. Las łęgowy (Las Mogilski)  
(fot. M. Mydłowski)    (fot. M. Mydłowski) 
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Brak ekstensywnego użytkowania łąk, zmiana stosunków wodnych oraz postępująca zabudowa 
skutkuje zanikiem lub intensywną degeneracją wielu cennych zbiorowisk roślinnych oraz degradacją lub 
zniszczeniem siedlisk chronionych gatunków zwierząt. Nieliczne działania, podejmowane na terenie Krakowa 
w celu  utrzymania najcenniejszych fragmentów zbiorowisk roślinnych we właściwym stanie zachowania (tzn. 
z odpowiednio wykształconym składem gatunkowym i strukturą roślinności), prowadzone są jedynie w 
obszarach chronionych – w rezerwatach przyrody (np. „Skołczanka”, „Skałki Przegorzalskie”) oraz w użytkach 
ekologicznych („Łąki Nowohuckie”). Działania ochronne wymagają nakładów finansowych, stąd na obszarze 
rezerwatów przyrody prowadzone są głównie w związku z realizacją projektów finansowanych przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie lub Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Działania prowadzone na obszarze użytku ekologicznego „Łąki 
Nowohuckie” prowadzone są w ramach utrzymania zieleni na gruntach własności Gminy Kraków, będących w 
zarządzie Zarządu Zieleni Miejskiej. 

 
Z występowaniem różnorodnych zbiorowisk roślinnych oraz odpowiednich siedlisk (np. oczek 

wodnych, kamieniołomów, czy zadrzewień) związane jest występowanie na terenie Krakowa chronionych 
gatunków grzybów, roślin i zwierząt.  Ilość gatunków chronionych nie jest stała i podlega zmianom, zarówno z 
uwagi na zanik znanych stanowisk gatunków (co dotyczy najczęściej gatunków mało licznych, występujących 
na pojedynczych, izolowanych stanowiskach), jak i wykazywanie stanowisk nowych gatunków, a także z uwagi 
na zmiany prawne (nowelizacje rozporządzeń Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej grzybów, 
roślin i zwierząt). Dla przykładu: do roku 2014 z obszaru Krakowa wykazywano występowanie 59 gatunków 
chronionych roślin naczyniowych, stwierdzonych na 1267 stanowiskach88. Z dniem wejścia w życie 
znowelizowanego rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 2183) liczba chronionych gatunków roślin naczyniowych występujących w Krakowie zmniejszyła się do 46 
gatunków (577 stanowisk), jednakże faktyczna liczba gatunków i stanowisk ich występowania może 
nieznacznie się różnić, zarówno in minus – z uwagi na postępującą degenerację zbiorowisk roślinnych i zanik 
niektórych stanowisk gatunków chronionych, jak i in plus – z uwagi na brak opracowanej pełnej listy gatunków 
chronionych (np. brak oficjalnie wykazanego stanowiska czosnku niedźwiedziego Allium ursinum z Lasu 
Mogilskiego). Pomimo to, na uwagę zasługuje fakt występowania tak dużej liczby chronionych gatunków 
roślin naczyniowych na obszarze Krakowa, stanowiących aż 17% wszystkich chronionych gatunków roślin 
naczyniowych w Polsce. Znacznie mniej licznie na obszarze Krakowa występują chronione gatunki mszaków, a 
także chronione gatunki grzybów (zaledwie po kilka gatunków), z uwagi na brak odpowiednich siedlisk dla 
tych gatunków. Jako ciekawostkę można traktować występowanie na Plantach Krakowskich wachlarzowca 
olbrzymiego (Meripilus giganteus) – gatunek tego grzyba do 2014 roku podlegał ochronie ścisłej, a obecnie 
nie podlega ochronie prawnej (wachlarzowiec olbrzymi występuje także w Lasku Wolskim, na pniakach drzew 
lub osłabionych i obumierających drzewach liściastych; w Lasku Wolskim, na osłabionych dębach Quercus 
spp. występuje także chroniony ozorek dębowy Fistulina hepatica). 

Występujące w Krakowie chronione gatunki roślin związane z różnymi siedliskami:  
z murawami kserotermicznymi (m.in. sasanka łąkowa Pulsatilla pratensis i dziewięćsił bezłodygowy Carlina 
acaulis), z łąkami zmiennowilgotnymi (m.in. wspomniane gatunki: kosaciec syberyjski, goździk pyszny, pełnik 
europejski, mieczyk dachówkowaty, goryczka wąskolistna, a także starodub łąkowy Ostericum palustre i 
storczyki – kruszczyk błotny Epipactis palustris oraz stoplamek szerokolistny Dactylorhiza majalis i stoplamek 
krwisty D. incarnata), z torfowiskami (rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia, turzyca Davalla Carex 
davalliana, lipiennik Loesela Liparis loeselii), a także z lasami (m.in. wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum, 
lilia złotogłów Lilium martagon oraz wspomniany czosnek niedźwiedzi). Najwięcej gatunków chronionych 
roślin występuje na obszarze dobrze wykształconych łąk zmiennowilgotnych, które są unikatowe w skali Polski 
i wyróżniają przyrodniczo Kraków spośród wszystkich polskich miast. 

 

                                                 
88

 Dane z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, w większości pochodzące z opracowania „Mapa roślinności 
rzeczywistej Miasta Krakowa” (ProGea Consulting, 2006-2007; (Dubiel E., Szwagrzyk J. (red nauk.) 2008). 
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Fot. 31. Kosaciec syberyjski (Kostrze)   Fot. 32. Pełnik europejski (Kostrze)  
(fot. M. Mydłowski)      (fot. M. Mydłowski) 

                      

      
Fot. 33. Dziewięćsił bezłodygowy (Bodzów)   Fot. 34. Czosnek niedźwiedzi (Las Mogilski)  
(fot. M. Mydłowski)    (fot. M. Mydłowski) 
 
Równie bogaty i różnorodny jest świat zwierzęcy Krakowa. Tak jak w większości Polskich miast 

występują tu pospolite, chronione gatunki ptaków (np. z rodziny drozdowatych Turdidae, pokrzewek Sylviidae, 
czy łuszczakowatych Fringillidae) oraz ssaków (np. jeż wschodni Erinaceus roumanicus, wiewiórka Sciurus 
vulgaris), zasiedlające parki i zieleńce miejskie, a także zasiedlające budowle człowieka (np. jerzyki Apus apus, 
kawki Corvus monedula, wróble Passer domesticus, czy nietoperze, np. borowce wielkie Nyctalus noctula) – 
zestaw tych gatunków jest niemal identyczny we wszystkich miastach Polski, zarówno w tych największych, jak 
i w tych mniejszych. Liczne występowanie pospolitych gatunków ptaków i ssaków związane jest w dużej 
mierze z synantropizacją i synurbizacją wielu gatunków; są także gatunki, którym najzwyczajniej nie 
przeszkadza życie w miastach, a wręcz jest ono dla nich łatwiejsze, niż życie w naturalnym środowisku, gdzie 
występuje np. więcej drapieżników lub jest większa konkurencja o pokarm. Co jednak ciekawe, w miastach, i 
to tych największych, występują także gatunki rzadkie w skali kraju, będące przedstawicielami różnych grup 
systematycznych: owadów, ptaków, płazów, gadów, czy ssaków. I tak np. we Wrocławiu stare drzewostany 
dębowe (w parkach i w alejach) zasiedla chroniony owad – kozioróg dębosz (Cerambyx cerdo); również w 
Warszawie, na jej obrzeżach występuje kozioróg debosz i chroniona pachnica dębowa (Osmoderma eremita) 
– ten ostatni gatunek występuje także w Krakowie, zasiedlając stare, alejowe drzewa (głównie lipy Tilia spp. i 
kasztanowce białe Aesculus hippocastanum), a także stare, dziuplaste wierzby (białą Salix alba i kruchą S. 
fragilis), głównie w dolinie Wisły i Dłubni.  
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Fot. 35. Pachnica dębowa – samiec (fot. M. Mydłowski) Fot. 36. Skalnik driada (fot. M. Mydłowski) 
 

Spośród chronionych gatunków owadów występujących w Krakowie, obok wspomnianej pachnicy 
dębowej, na uwagę zasługują chronione motyle z rodziny modraszkowatych: modraszek telejus (Phengaris 
teleius), modraszek nausitous (P. nausithous), modraszek alkon (P. alcon), czerwończyk fioletek (Lycaena helle) 
i czerwończyk nieparek (L. dispar), a także należący do rodziny rusałkowatych (Nymphalidae) skalnik driada 
(Minois dryas) – to właśnie z występowania ich licznych populacji słynie obszar Krakowa. Wszystkie w/w 
gatunki owadów wymagają ochrony czynnej – dla motyli konieczne jest utrzymanie łąk i muraw, będących ich 
siedliskiem, z kolei dla pachnicy dębowej niezbędne jest zachowanie starych, dziuplastych drzew, które 
chrząszcz ten zasiedla.  

 

      
Fot. 37. Modraszek telejus (fot. M. Mydłowski)                       Fot. 38. Modraszek nausitous (fot. M. Mydłowski) 

 
Z innych bezkręgowców występujących na obszarze Krakowa, do ciekawszych należy  

z pewnością zaliczyć chronione, rodzime gatunki raków – raka szlachetnego (Astacus astacus), wykazywanego w 
Stawie Dąbskim oraz raka błotnego (Astacus leptodactylus), stwierdzonego w Stawie Płaszowskim (Bonk M., inf. 
ustna). 
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Ryc. 18. Obszary występowania chronionych motyli z rodziny modraszkowatych oraz skalnika driada. Stanowiska skalnika 
driada obejmują tylko murawy kserotermiczne i łąki zmiennowilgotne w okolicy Tyńca. (źródło: RDOŚ Kraków). 

 
Spośród chronionych gatunków kręgowców, do najbardziej narażonych na wyginięcie  

w obszarze Krakowa należą płazy (Amphibia). Przeprowadzona w latach 2009-2010, na zlecenie Wydziału 
Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, kompleksowa inwentaryzacja płazów i ich miejsc rozrodu89 
wykazała występowanie na obszarze Krakowa aż 12 gatunków płazów (ropucha szara Bufo bufo, ropucha 
zielona B. viridis, grzebiuszka ziemna Pelobates fuscus, kumak nizinny Bombina bombina, rzekotka drzewna 
Hyla arborea, żaba trawna Rana temporaria, żaba moczarowa R. arvalis, żaba wodna Pelophylax kl. 
esculentus, żaba jeziorkowa P. lessonae, żaba śmieszka P. ridibundus, traszka grzebieniasta Triturus cristatus i 
traszka zwyczajna Lissotriton vulgaris), spośród 18 gatunków występujących w Polsce. W trakcie 
inwentaryzacji skontrolowano łącznie 316 potencjalnych miejsc rozrodu płazów (m.in. okresowe oczka 
wodne, stawki, wybetonowane zbiorniki przeciwpożarowe, płytkie potoki, zalane wodą wyrobiska), z czego 
rozród płazów udokumentowano w 173 miejscach – pozostałe obiekty w wielu przypadkach już nie istniały 
(były zasypane ziemią lub zanikły z powodu obniżenia się poziomu wód gruntowych). 

Większość płazów prowadzi dwuśrodowiskowy tryb życia – ze środowiskiem wodnym zwierzęta te są 
głównie związane w okresie rozrodu i rozwoju stadium larwalnego (zależnie od gatunku od marca do 
sierpnia/września). Większość płazów po odbytych godach opuszcza środowisko wodne i zaczyna prowadzić 
lądowy tryb życia, zasiedlając okoliczne zadrzewienia, łąki, tereny rolne oraz nieużytki. Występowanie płazów 
jest zatem zależne od dostępności odpowiednich biotopów lądowych oraz od obecności odpowiednich 
zbiorników wodnych, w których płazy przystępują do rozrodu i gdzie ich larwy/kijanki mają zapewniony 
bezpieczny rozwój. Zanik miejsc rozrodu płazów, którymi są głównie oczka wodne, starorzecza, płytkie potoki 
lub rozlewiska cieków wodnych, jest najczęściej równoznaczny z wyginięciem lokalnej populacji płazów. Z 
kolei zmiana użytkowania gruntów w otoczeniu miejsc rozrodu płazów, w szczególności budowa infrastruktury 
drogowej oraz zabudowa terenów rolniczych, łąk i zadrzewień skutkuje trwałym odcięciem populacji płazów 
lądowych od ich miejsc rozrodu – w zbiornikach takich pozostają jedynie żaby zielone (Pelophylax esculentus 
complex), które stale przebywają nad wodami i zimują najczęściej na dnie zbiorników wodnych.  

 

                                                 
89

 Opracowanie kompleksowej inwentaryzacji płazów i ich miejsc rozrodu w granicach administracyjnych Miasta Krakowa, zespół pod 
kierunkiem dra Ł. Przybyłowicza, ISiEZ PAN, Kraków, 2009-2010. 
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Fot. 39 i 40. Żaby trawne w okresie godowym oraz miejsce ich rozrodu  (fot. M. Mydłowski) 

 
Najlepszym przykładem odizolowania płazów lądowych od miejsca ich rozrodu jest Staw Dąbski 

(chroniony jako użytek ekologiczny), który został otoczony drogami oraz zabudową centrum handlowego, 
praktycznie na całym obwodzie swojej linii brzegowej. Wraz z wybudowaniem wielkopowierzchniowych 
budynków i parkingów oraz dróg dojazdowych, zniszczeniu uległy siedliska lądowe płazów, a zbiornik wodny 
został odcięty od terenów niezabudowanych. Co istotne – płazy, których szczątkowe populacje mogą jeszcze 
zasiedlać tereny zieleni nieurządzonej, położone między centrami handlowymi, w trakcie wędrówki do miejsc 
rozrodu muszą pokonać wybetonowane parkingi dla samochodów oraz drogi dojazdowe do centrum 
handlowego, co skutkuje śmiertelnością płazów pod kołami samochodów. Kolejnym przykładem stopniowego 
zabudowywania otoczenia miejsc rozrodu płazów jest Staw przy Cegielni (również chroniony jako użytek 
ekologiczny). Ograniczenie możliwości rozrodu płazów jest też powodowane przez zanieczyszczenie, 
zasypywanie i zaśmiecanie zbiorników wodnych (np. użytek ekologiczny „Rybitwy”).  

 
 

 
Ryc. 19. Rozmieszczenie czynnych miejsc rozrodu płazów na obszarze Krakowa. (źródło: ISiEZ PAN, Kraków, 2009-2010) 
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 Ryc. 20. Użytek ekologiczny „Staw Dąbski”.  Ryc. 21. Użytek ekologiczny „Staw przy Cegielni”. 

 
Obok w/w zagrożeń dla płazów, związanych z zanikiem lub degradacją miejsc rozrodu oraz 

odpowiednich siedlisk lądowych wokół zbiorników wodnych, bardzo istotnym zagrożeniem jest masowa 
śmiertelność płazów na drogach oraz w studzienkach kanalizacyjnych i separatorach substancji 
ropopochodnych, zbierających wody z rowów i dróg – problem ten powinien być szczegółowo analizowany i 
rozwiązywany na etapie projektowania inwestycji drogowych oraz towarzyszących im systemów odwodnienia 
i podczyszczania wód. Należy mieć na uwadze, że źle zaprojektowana studzienka kanalizacyjna, do której 
wpadają podążające masowo na rozród płazy, może w krótkim czasie przyczynić się do zaniku lokalnej 
populacji płazów.  

 

      
Fot. 41. Ropuchy szare w trakcie wędrówki do miejsc rozrodu narażone są na masowe rozjeżdżanie, a także wpadanie do 
studzienek kanalizacyjnych i separatorów substancji ropopochodnych (fot. M. Mydłowski) 
Fot. 42. Miejsce rozrodu ropuch szarych – doły powyrobiskowe w użytku ekologicznym „Rybitwy”. Uwagę zwraca 
dewastacja oczek wodnych, poprzez depozycję wszelkiego rodzaju odpadów (fot. M. Mydłowski) 

 
Kolejną grupą kręgowców, wśród których wszystkie krajowe gatunki podlegają ochronie prawnej, są 

gady (Reptilia). Z obszaru Krakowa podaje się występowanie 5 gatunków gadów (Walasz 2015, s. 149) 
(jaszczurki zwinki Lacerta agilis, jaszczurki żyworodnej Zootoca vivipara, zaskrońca zwyczajnego Natrix natrix, 
gniewosza plamistego Coronella austriaca i żmii zygzakowatej Vipera berus). Występowanie żmii zygzakowatej 
wydaje się dość wątpliwe, gdyż brak jest pewnych danych z obszarów odpowiednich dla tego gatunku: Lasu 
Wolskiego i Lasów Tynieckich, a ponadto gatunek ten nagminnie mylony jest z gniewoszem plamistym. 
Przykładowo okaz „żmii zygzakowatej” schwytany został przez Straż Miejską  w czerwcu 2016 r. przy ul. 
Rakowickiej – w rzeczywistości był to okazały osobnik gniewosza plamistego, prawdopodobnie pochodzący z 
nielegalnej hodowli terrarystycznej. Pomyłek tego typu w Krakowie jest z pewnością wiele.  
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Najcenniejszym gatunkiem spośród występujących w Krakowie gadów jest gniewosz plamisty – 
gatunek ściśle chroniony, wymieniony w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt, wymagający ochrony czynnej 
oraz ustalenia strefy ochrony miejsc rozrodu i regularnego przebywania. 

Gniewosz plamisty zasiedla na obszarze Krakowa obszary zrębów wapiennych, na których występują 
siedliska muraw kserotermicznych, łąk świeżych i zarośli, w szczególności w obrębie nieczynnych 
kamieniołomów i łomów, gdzie gad ten znajduje odpowiednie kryjówki wśród rumoszu skalnego. 
Najliczniejsze stanowisko gniewosza plamistego obejmuje obszar Zakrzówka (z Górą Księża), w szczególności 
tereny położone pomiędzy ul. Wyłom i ul. Świętego Jacka. Liczne, rozproszone stanowiska gniewosza 
wykazywano z Tyńca: z uroczyska Wielkanoc, uroczyska Kowadza, Góry Grodzisko, Bogucianki i Stępicy (Heise 
W., Bury S., 2011). Gniewosz stwierdzany był także na obszarze Bodzowa (Heise W., inf. ustna), gdzie 
występuje mozaika odpowiednich siedlisk: dobrze wykształcone płaty muraw kserotermicznych, zarośla i 
rumosz skalny. Pojedyncze stanowisko gniewosza wykazane zostało także w południowej części Lasu 
Wolskiego (Kaczorowska M., Kowalski M., 2008, dane WS UMK). Przeprowadzony w 2016 r., na zlecenie 
Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, monitoring wybranych miejsc występowania 
gniewosza plamistego, potwierdził jego występowanie na Zakrzówku, w okolicach Tyńca i na południowych 
zboczach Góry Sowiniec (obszar Lasu Wolskiego), przy czym stanowisko na Zakrzówku okazało się 
najliczniejsze. Gniewosz plamisty jest skrytym i płochliwym gatunkiem, co utrudnia jego inwentaryzację, 
nawet na znanych stanowiskach. Wraz z coraz większym zainteresowaniem przyrodników oraz organów 
ochrony przyrody tym gatunkiem, możliwe jest wykrywanie nowych, ograniczonych powierzchniowo i mocno 
izolowanych obecnie stanowisk gniewosza, w szczególności obejmujących płaty odpowiednich siedlisk w 
południowo-zachodniej części Krakowa, pomiędzy Zakrzówkiem, Tyńcem i Lasem Wolskim. 

   

      
Fot.43. Gniewosz plamisty (fot. M. Mydłowski)           Fot. 44.  Biotop gniewosza plamistego (Zakrzówek)  
   (fot. M. Mydłowski)          

 
Gniewosz plamisty jest gatunkiem wymagającym podjęcia szczególnych działań ochronnych, 

obejmujących w pierwszej kolejności pełne rozpoznanie stanowisk tego gatunku, wielkości populacji, jakości 
siedlisk oraz dostępności bazy pokarmowej, a także zagrożeń występujących dla gniewosza na każdym 
stanowisku, w tym dotyczących izolacji populacji. Równocześnie niezbędne jest podjęcie działań ochronnych 
na znanych stanowiskach, dotyczących utrzymania odpowiednich siedlisk dla gniewosza oraz eliminacji 
podstawowych zagrożeń. Częściowo działania ochronne zostały wprowadzone na obszarze Zakrzówka, w 
szczególności w sytuacji planowanego zagospodarowania tego terenu dla potrzeb mieszkańców Krakowa. 
Realizując inwestycję należy zadbać o właściwą ochronę tego unikatowego dla Krakowa gatunku, poprzez 
podjęcie odpowiednich działań ochronnych pod nadzorem specjalisty herpetologa.  

 
Konieczne jest, aby planowana inwestycja nie stanowiła zagrożenia dla populacji gniewosza na 
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Zakrzówku, zarówno na etapie jej realizacji, jak i późniejszej eksploatacji90. 

 
Ryc. 22. Rozmieszczenie potwierdzonych miejsc występowania gniewosza plamistego na obszarze Krakowa (źródło: RDOŚ 
Kraków, Heise W.). 

Najłatwiej dostrzegalnymi mieszkańcami miasta, spośród wszystkich gatunków zwierząt, są ptaki (Aves), 
które urozmaicają i ożywiają osiedla mieszkaniowe oraz tereny zieleni swoją obecności, a w szczególności swoim 
śpiewem. Ptaki na obszarze Krakowa występują powszechnie, zarówno na peryferiach miasta, jak i w jego 
ścisłym centrum. Liczne gatunki ptaków należą do szeregu grup ekologicznych, np. ptaki wodno-błotne 
(związane z występującymi w Krakowie zbiornikami wodnymi oraz doliną Wisły i jej dopływów), ptaki terenów 
otwartych (zasiedlające obszary łąkowe i pola uprawne), ptaki zadrzewień i lasów (zasiedlające zadrzewienia w 
pasach drogowych, zadrzewienia osiedlowe, parki miejskie, zadrzewione cmentarze, a także obszary leśne), a 
także ptaki zasiedlające budynki (pierwotnie związane z dziuplastymi drzewami lub ścianami skalnymi).  

Co ciekawe, wśród ptaków zasiedlających miasta spotyka się zarówno gatunki bardzo pospolite (np. 
zięba Fringilla coelebs, należąca do najliczniejszych gatunków w Europie, czy równie powszechne gatunki z 
rodziny drozdowatych i pokrzewek), jak i gatunki rzadkie, a nawet narażone na wyginięcie w skali kraju. To 
właśnie w miastach zaczęła odbudowywać się krajowa populacja sokoła wędrownego (Falco peregrinus), 
który stale gniazduje w Warszawie (i innych miastach, m.in. w Toruniu, Płocku, Włocławku), a w 2012 r. sokoły 
wędrowne zagnieździły się także w Krakowie – na królewskim Wawelu. Budynki w miastach stanowią również 
najważniejsze siedliska dla jerzyka (Apus apus) oraz pustułki (Falco tinnunculus) i gołębia miejskiego (Columba 
livia forma urbana), zasiedlane są także przez wróble (Passer domesticus), kawki (Corvus monedula) i inne 
gatunki, znajdujące odpowiednie siedliska lęgowe w szczelinach i otworach w ścianach budynków. W 
miastach oraz w obszarach wiejskich, w obrębie parków i zadrzewień osiedlowych swoje kolonie lęgowe 
zakłada gawron (Corvus frugilegus) – gatunek zanikający w niektórych rejonach Polski, którego krajowa 
populacja w ostatnim dziesięcioleciu przeżywa drastyczny regres.  

 
W obszarze Krakowa stwierdzono co najmniej 132 gatunki ptaków lęgowych i prawdopodobnie 

lęgowych (Walasz K., 2015, s. 147-148), przy czym liczba ta z pewnością jest zaniżona, w związku z 
wykrywaniem nowych gatunków na obszarze miasta. Obecnie obserwowanie oraz fotografowanie przyrody, w 
szczególności ptaków, staje się coraz bardziej popularnym hobby i preferowanym sposobem spędzania 
wolnego czasu dla wielu osób, stąd wzrasta też ilość obserwacji gatunków nielicznych i rzadkich lub gatunków 
prowadzących skryty tryb życia, np. sów (Strigiformes). Ponadto awifauna Krakowa podlega cyklicznym 

                                                 
90

 Szczegółowy opis zagrożeń w stosunku do populacji gniewosza plamistego na Zakrzówku, w tym wynikających z 
planów rozwoju zabudowy, ujęto w Aneksie nr II – Ochrona przyrody do niniejszego dokumentu.   
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inwentaryzacjom w ramach m.in. działalności Małopolskiego Towarzystwa Ornitologicznego oraz naukowych 
kół studenckich lub w trakcie realizacji prac naukowych w instytucjach naukowych, a także na uczelniach, 
wśród których prym wiodą: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Rolniczy, Instytut Ochrony Przyrody Polskiej 
Akademii Nauk, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN. Należy zauważyć, że niektóre nowe dla obszaru 
Krakowa gatunki ptaków pojawiają się wraz z postępującą ekspansją z innych obszarów, na przykład w wyniku 
zmian klimatycznych, a także w wyniku dyspersji polęgowej i poszukiwania nowych, odpowiednich obszarów 
do zasiedlenia, czego przykładem może być stwierdzona w 2016 r. lęgowa para żołny (Merops apiaster) na 
obszarze Krakowa91 a także obserwowany w Lasku Wolskim puszczyk uralski (Strix uralensis). Wiele ciekawych 
gatunków ptaków obserwowanych jest w trakcie wiosennych i jesiennych przelotów, co dotyczy zarówno 
ptaków wróblowatych (Passeriformes), np. stwierdzonego w centrum Krakowa oraz w Lasku Wolskim wójcika 
(Phylloscopus trochiloides), jak i większych ptaków ekologicznie związanych z obszarami wodnymi: 
siewkowatych (Charadriidae), bekasowatych (Scolopacidae), mew (Laridae), rybitw (Sternidae), nurów 
(Gaviidae), perkozów (Podicipedidae), kaczkowatych (Anatidae), czy czaplowatych (Ardeidae), które spotyka 
się zazwyczaj na zbiornikach wodnych w Zesławicach, na Zalewie Bagry, na Stawie Płaszowskim oraz na Wiśle. 
Obszary wodne są szczególnie istotne dla ptaków zimujących i to właśnie wśród stad łabędzi niemych (Cygnus 
olor) i kaczek krzyżówek (Anas platyrhynchos) zimujących na Wiśle pod Wawelem spotyka się najwięcej 
ptasich „rarytasów”.  

Z ciekawszych gatunków ptaków w Krakowie stwierdzono występowanie aż 5 gatunków sów – obok 
pospolitego puszczyka (Strix aluco), zasiedlającego lasy oraz większe parki miejskie i cmentarze ze 
starodrzewiem (np. Las Mogilski, Las Wolski, Park Decjusza, Park Jerzmanowskich, Cmentarz Rakowicki) i 
mniej licznej uszatki (Asio otus), spotykanej np. w Parku Jordana, wśród zadrzewień na Zakrzówku oraz w 
różnego rodzaju zadrzewieniach w dolinie Wisły i jej dopływów, występują tutaj tak rzadkie gatunki sów jak 
płomykówka (Tyto alba) i pójdźka (Athene noctua), zasiedlające budynki (strychy lub stropodachy oraz otwory 
wentylacyjne), a także wspomniany już puszczyk uralski.  

 

      
Fot. 45 i 46. Występowanie puszczyka w parkach miejskich i na zadrzewionych cmentarzach jest uzależnione od występowania 
starych drzew z obszernymi dziuplami, które puszczyki zasiedlają nawet przez kilkadziesiąt lat. Na zdjęciu widoczna jest 
obszerna dziupla w kasztanowcu w Parku Krakowskim – do roku 2012 gniazdowały w niej puszczyki; drzewo to zostało wycięte 
ze względów bezpieczeństwa, w związku z czym puszczyki najprawdopodobniej opuściły park na dobre (fot. M. Mydłowski)  
                          

Obok sów, do szczególnie ciekawych i ważnych gatunków awifauny Krakowa należy zaliczyć  dzięcioły. 
Wszystkie gatunki dzięciołów gniazdują w dziuplach, a większość z nich sama wykuwa dziuple i to zazwyczaj 
co roku nową, zapewniając w ten sposób miejsca lęgowe dla innych ptaków (tzw. dziuplaków wtórnych), a 
także nietoperzy zasiedlających dziuple, np. borowców wielkich (Nyctalus noctula). Spośród 10 krajowych 
gatunków należących do rodziny dzięciołowatych (Picidae), aż 9 gatunków zostało stwierdzonych w obszarze 
Krakowa: najliczniejsze są dzięcioł duży (Dendrocopos major) i dzięcioł zielony (Picus viridis), które 
zamieszkują większość krakowskich parków i zadrzewień z występującymi starszymi, okazałymi drzewami; 

                                                 
91

 Na podstawie obserwacji własnych Michała Mydłowskiego 
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mniej licznie występuje dzięcioł zielonosiwy (Picus canus), dzięciołek (Dendrocopos minor) i dzięcioł białoszyi 
(Dendrocopos syriacus) – ten ostatni gatunek związany jest często ze szpalerami starszych topól (głównie 
Populus nigra ‘Italica’ i Populus x euroamericana) rosnących przy drogach i torowiskach w różnych rejonach 
Krakowa, a także z sadami owocowymi występującymi na peryferiach miasta; nielicznie występuje  
w Krakowie krętogłów (Jynx torquilla), aczkolwiek spotykany jest nawet w parkach położonych  
w centrum miasta (np. Park Jordana, Park Krakowski); rzadkim gatunkiem jest dzięcioł średni (Dendrocopos 
medius), spotykany głównie w większych drzewostanach o charakterze naturalnych łęgów (np. Lasek 
Łęgowski), a także dzięcioł czarny (Dryocopus martius), spotykany głównie w większych obszarach leśnych 
(Las Wolski, Lasy Tynieckie) oraz w trakcie koczowania, w zadrzewieniach nadwodnych dopływów Wisły; 
najrzadszy dzięcioł białogrzbiety (Dendrocopos leucotos) był stwierdzony z obszaru Lasu Wolskiego, jednakże 
brak jest pewnych danych dotyczących statusu występowania tego gatunku. 

      
Fot. 47. Krętogłów w Parku Krakowskim            Fot. 48. Dzięcioł zielony przy dziupli – dolina Dłubni 
(fot. M. Mydłowski)               (fot. M. Mydłowski)        

 

W obszarach leśnych i większych zadrzewieniach położonych na obrzeżach miasta gniazdują ptaki 
szponiaste, w tym m.in. myszołów (Buteo buteo), jastrząb (Accipiter gentilis), czy też trzmielojad (Pernis 
apivorus), którego spotkać można w Lasach Tynieckich. W większych parkach i zadrzewieniach, zwłaszcza w 
miejscach ze zwartym, młodym drzewostanem, spotyka się krogulca (Accipiter nisus) – jest to gatunek, który 
zaadaptował się dość dobrze w większych, zwartych drzewostanach miejskich, o czym świadczą badania 
dotyczące rozwoju populacji krogulca w Łodzi (Janiszewski T., Kamiński M., Włodarczyk M, 2012, badania 
prowadzono w l. 2010-2011).  

W lasach, parkach miejskich oraz na terenach zadrzewionych w Krakowie występują także inne, 
pospolite w kraju, chronione gatunki ptaków – głównie wróblowatych – i to one dominują w awifaunie 
Krakowa. Takie gatunki jak zięba (Fringilla coelebs), kos (Turdus merula), kwiczoł (Turdus pilaris), szpak 
(Sturnus vulgaris), czy sikory – modraszka (Cyanistes caeruleus) i bogatka (Parus major) gniazdują 
powszechnie nawet w zadrzewieniach rosnących w pasach dróg, w tym tych najbardziej ruchliwych i 
zatłoczonych w mieście, jak Aleje Trzech Wieszczów.  
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Fot. 49 i 50. Kawka jest gatunkiem gniazdującym w obszernych dziuplach, dużych budkach lęgowych (Typ D) oraz większych 
otworach w obrębie budynków (np. otwory wentylacyjne; kominy). Gatunek ten zasiedla parki miejskie, a także zadrzewienia 
przydrożne, w których występują okazałe, dziuplaste drzewa. Niedopuszczalne jest zamykanie otworów dziupli siatkami, które 
uniemożliwiają kawkom (a także innym gatunkom chronionym) dostęp do miejsc rozrodu. Tego typu „zabezpieczenie” dziupli 
nie ma żadnego wpływu na stan zdrowotny drzewa, a stanowi naruszenie zakazów dotyczących gatunków chronionych i 
wpływa na zubożenie lokalnej fauny. Na zdjęciu przykład dziupli w jesionie wyniosłym rosnącym przy al. 3 Maja; siatki takie 
znajdują się na wielu dziuplastych drzewach na Plantach Krakowskich (fot. M. Mydłowski).                        

 
Gniazdowanie ptaków determinują głównie dwa czynniki: występowanie odpowiednich, bezpiecznych 

miejsc lęgowych (drzewa, w tym z dziuplami lub zawieszonymi budkami lęgowymi, a także krzewy) oraz 
występowanie odpowiednich miejsc do zdobywania pożywienia (np. kos, kwiczoł, szpak i zięba zdobywają 
pożywienie w okresie lęgowym głównie na ziemi, a sikory w koronach drzew i krzewów). Zaburzenie tego 
układu skutkuje trwałym lub czasowym zanikiem gatunków ptaków na danym obszarze. Likwidacja miejsc 
rozrodu ptaków jest związana najczęściej z usuwaniem drzew, na których ptaki zakładają gniazda, co jest 
szczególnie istotne dla ptaków zasiedlających dziuple, z uwagi na ograniczoną ilość dziuplastych drzew 
(zwłaszcza, jeśli chodzi o obszerne dziuple zasiedlane głównie przez kawki Corvus monedula). Większość 
gatunków ptaków wróblowych buduje co roku nowe gniazda, a nawet wyprowadzając kolejne lęgi w tym 
samym roku zazwyczaj nie wykorzystuje powtórnie tych samych gniazd, co jest szczególnie istotne w 
przypadku gatunków budujących gniazda odkryte (poza dziuplami) – gatunki te z powodzeniem mogą założyć 
gniazdo na innym drzewie, rosnącym w obrębie danego zadrzewienia, co w przypadku dziuplaków jest często 
niemożliwe z uwagi na ograniczoną ilość i dostępność dziupli. Wydawać się może, że naturalne dziuple łatwo 
jest zastąpić odpowiednimi budkami lęgowymi, jednakże tego typu kompensacja ma wiele minusów, 
związanych zarówno z możliwym osłabieniem drzewa (co zależy głównie od wieku i rozmiarów drzewa), jak i 
związanych z trwałością budek lęgowych (konieczność okresowego remontu lub wymiany budek 
drewnianych) oraz koniecznością okresowego ich czyszczenia (co z drugiej strony jest korzystne, gdyż 
usuwane są z budek lęgowych gniazda z pasożytami zewnętrznymi, np. wszołami i kleszczami). 

 
Działania na rzecz utrzymania różnorodności awifauny parków oraz zadrzewień śródmiejskich, 

podejmowane przez zarządców terenów zieleni, a w szczególności przez Zarząd Zieleni Miejskiej, powinny 
obejmować m.in.: kształtowanie zieleni sprzyjającej występowaniu ptaków; wywieszanie odpowiednich budek 
lęgowych; tworzenie miejsc dostępu do wody (poidła); tworzenie miejsc dokarmiania ptaków; a także 
prowadzenie prac utrzymaniowych w sposób jak najmniej uciążliwy dla ptaków w okresie lęgowym. 
Szczególnie istotne jest zachowanie dziuplastych drzew, wprowadzanie odpowiednich gatunków drzew i 
krzewów (np. owocodajnych lub stanowiących osłonę dla podlotów), zapewnienie dostępu do wody oraz 
zachowanie odpowiednich miejsc zdobywania pożywienia. 
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Fot. 51 i 52. Drzewa, krzewy i pnącza owocodajne stanowią istotne źródło pokarmu dla ptaków (m.in. drozdów, pokrzewek, 
szpaków). Owoce pozostające długo na drzewach lub krzewach, nabierają szczególnego znaczenia  w okresie jesienno – 
zimowym, zapewniając często jedyny dostępny pokarm dla  pozostających na zimę ptaków wróblowych (fot. M. Mydłowski) 

 

      
Fot. 53 i 54. Budki lęgowe o nieodpowiedniej konstrukcji. Budka z lewej jest nieodpowiednio zamontowana na drzewie i w 
dodatku jest w złym stanie technicznym. Budka z prawej ma niedomkniętą ściankę przednią, a przez szczelinę widać gniazdo 
sikor, które jest łatwo dostępne dla drapieżników i nie jest osłonięte przed deszczem i wiatrem (fot. M. Mydłowski) 

 

      
Fot. 55 i 56. Swobodny dostęp do wody dla zwierząt dziko żyjących w Krakowie powinien być oczywisty. Niestety na 
większości terenów miasta, gdzie nie występują zbiorniki wodne lub cieki, woda dostępna jest okresowo – w postaci 
kałuży po deszczu, bądź w postaci niewielkich poidełek dla ptaków wystawianych przez mieszkańców (zazwyczaj w 
miejscach gromadzenia się gołębi miejskich). Są też sytuacje gdy ptaki korzystają z „poidełek” przy studniach wody 
jurajskiej (fot. M. Mydłowski) 
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Fot.57 i 58. Gawron należy do gatunków ptaków najbardziej narażonych na presję człowieka. Ma to związek z 
uciążliwością kolonii lęgowych tego gatunku, które zakładane są w miejskich parkach lub ciągach drzew przyulicznych. 
Praktycznie rokrocznie podejmowane są akcje zrzucania gniazd gawronich na Plantach Krakowskich, co z pewnością nie 
pozostaje obojętne dla lęgowej populacji tego gatunku (fot. M. Mydłowski) 
 

Kraków jest miastem, którego intensywny rozwój nastąpił w ostatnim stuleciu. W tym okresie  
znacznie zwiększył swoją powierzchnię na skutek przyłączania sąsiednich wsi. Tereny obrzeżne Starego Miasta 
i przyłączone wsie podlegały szybkiej urbanizacji i traciły swój rolniczy charakter. Współcześnie na obrzeżach 
Krakowa nadal funkcjonują obszary użytkowane rolniczo, głównie we wschodniej i północno-wschodniej 
części miasta. Obecność terenów otwartych, utrzymanych w kulturze rolnej, sprzyja występowaniu w 
Krakowie gatunków ptaków charakterystycznych dla obszarów wiejskich i małych miast: gawrona (Corvus 
frugilegus) i bociana białego (Ciconia ciconia). Niestety, wraz z przekształcaniem i zanikiem agrocenoz oraz 
obszarów łąkowych występowanie tych gatunków w Krakowie, bez podjęcia odpowiednich działań 
ochronnych, jest zagrożone. 

 
Spośród ssaków podlegających ochronie, obok pospolitych, drobnych gatunków zasiedlających parki i 

zieleń nieurządzoną (np. jeż wschodni Erinaceus roumanicus, wiewiórka ruda Sciurus vulgaris) spotyka się na 
obszarze Krakowa także gatunki rzadkie, a nawet zagrożone. Większość gatunków ssaków związana jest z 
obszarami leśnymi lub zadrzewieniami o charakterze naturalnym, występującymi głównie wzdłuż cieków 
wodnych. I tak na przykład w lasach w okolicach Tyńca spotyka się orzesznicę leszczynową (Muscardinus 
avellanarius) z rodziny popielicowatych (Gliridae); występowanie na terenie Krakowa drugiego gatunku z tej 
rodziny – popielicy (Glis glis), jest wątpliwe (Wieczorek P., inf. ustna), a obserwacje pilchów w mieście mogą 
dotyczyć uciekinierów hodowanej hobbystycznie „popielicy afrykańskiej” (Graphiurus murinus). Z ciekawszych 
gatunków ssaków, spotykanych w zadrzewieniach dolin rzecznych nawet w ścisłym centrum Krakowa (Prądnik, 
Wilga, Drwinka), wymienić należy: gronostaja (Mustela erminea) i bobra europejskiego (Castor fiber) – ten 
drugi gatunek odgrywa niemałe znaczenie dla zarządzania terenami zieleni, z uwagi na podcinanie i obalanie 
drzew, które mogą stanowić poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia; jednocześnie bobry 
kształtują unikatowy ekosystem wodnych rozlewisk, tamując przepływ wody na ciekach, co można 
zaobserwować na przykład przy ul. Wł. Gruszczyńskiego.  
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Fot. 59 i 60. Wiewiórka ruda i jeż wschodni należą do dość pospolitych gatunków w Krakowie (fot. M. Mydłowski) 

 
Z pewnością do najciekawszych przedstawicieli teriofauny zaliczają się nietoperze (Chiroptera). 

Spośród 25 krajowych gatunków nietoperzy, w Krakowie stwierdzono co najmniej 15. Poszczególne gatunki 
nietoperzy zasiedlają zarówno budynki (szczeliny za płytami budynków mieszkalnictwa wielorodzinnego, 
strychy, stropodachy), jak i stare dziuplaste drzewa, tworząc nierzadki bardzo liczne kolonie, np. po 
kilkadziesiąt lub kilkaset osobników w przypadku borowca wielkiego (Nyctalus noctula). Wraz z ubywaniem 
dziuplastych drzew zanikają stanowiska kolonii rozrodczych, głównie borowca wielkiego, a także nocka rudego 
(Myotis daubentonii). Kompensację utraty schronień, w przypadku nietoperzy zasiedlających dziuple, mogą 
stanowić odpowiednie budki i schrony dla nietoperzy (drewniane lub trocinobetonowe). Schrony takie 
powinny być wywieszane w miejscach odpowiednich dla nietoperzy, w przypadku braku dostatecznej ilości 
drzew dziuplastych, co de facto ma miejsce w większości parków miejskich w Krakowie, zwłaszcza w 
młodszych partiach drzewostanów (np. Park Lotników). Co istotne, kolonie nietoperzy wykorzystują co roku te 
same schronienia (dziuple, przestrzenie pod odstającą korą), jednakże w ciągu sezonu rozrodczego często 
zmieniają kryjówki, przenosząc się z jednej dziupli do innej, stąd tak ważna jest obecność licznych 
dziuplastych drzew lub licznych budek i schronów dla nietoperzy w zadrzewieniu. Okazałe, dziuplaste drzewa 
mogą stanowić także miejsce hibernacji całych kolonii nietoperzy, o czym przekonano się w centrum 
Wrocławia podczas wycinania wypróchniałych robinii akacjowych, we wnętrzu których hibernowało ponad 50 
osobników borowców wielkich; usunięcia takich drzew nie da się zrekompensować wywieszeniem schronów 
lub skrzynek, gdyż te stanowią schronienia letnie nietoperzy i są opuszczane na okres zimowy.  

 

      
Fot. 61 i 62. Borowiec wielki po wylocie z dziupli. Na zdjęciu z prawej widoczne schrony dla nietoperzy wywieszone przez 
ZZM w Lesie Mogilskim. W miejscach takich jak Las Mogilski – z bardzo dużym udziałem okazałych, dziuplastych drzew – 
wywieszanie schronów dla nietoperzy nie ma większego znaczenia, gdyż preferowane są dziuple naturalne lub wykute w 
drzewach przez dzięcioły (fot. M. Mydłowski) 
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Fot. 63, 64 i 65. Stwierdzenie w okresie zimowym, że w drzewie mogą hibernować nietoperze, jest praktycznie 
niemożliwe. W okresie letnim kolonie nietoperzy jest łatwiej wykryć, gdyż zwierzęta wylatują z dziupli, a do tego wydają 
słyszalne odgłosy socjalne (źródło: http://www.radiowroclaw.pl/articles/view/39216/Wycinali-drzewa-W-srodku-znalezli-
nietoperze-ZDJeCIA) 

 
Jednym z najrzadszych i najciekawszych ssaków Krakowa jest podlegający ochronie chomik europejski 

(Cricetus cricetus). Gatunku tego na próżno szukać w Warszawie i innych wielkich miastach Polski, aczkolwiek 
na Śląsku i w Lubelskiem występuje on w obrębie kilku większych miast, w których zachowały się agrocenozy 
(łąki kośne i pola uprawne). Chomik europejski zasiedla tereny rolnicze, głównie na glebach lessowych, a takie 
znajdują się właśnie na obrzeżach Krakowa. Do głównych zagrożeń tego gatunku należą zmiany siedliskowe: 
zarzucenie gospodarki rolnej (zarastanie nieużytkowanych pól nawłocią, krzewami), intensyfikacja gospodarki 
rolnej (wielkopowierzchniowa uprawa kukurydzy i rzepaku), a także wkraczająca zabudowa. W obszarze 
Krakowa wykazano sześć odrębnych stanowisk tego gatunku, w tym pięć zlokalizowanych we wschodniej i 
północno-wschodniej części miasta, w terenach o dość zróżnicowanej strukturze upraw rolnych, sprzyjających 
występowaniu stabilnych populacji chomika. Dwa stanowiska zlokalizowane są na przebiegu Wschodniej 
Obwodnicy Krakowa (trasa S7), co powinno wymusić podjęcie przez organy ochrony przyrody odpowiednich 
działań minimalizujących i kompensujących negatywny wpływ realizacji tej inwestycji na siedliska tego 
gatunku. Ochrona chomika europejskiego jest konieczna, a podjęta w ramach realizacji drogi S7 może być 
najlepszym przykładem zrównoważonego rozwoju obszaru Krakowa, zaspokajającego potrzeby społeczeństwa 
i respektującego wymogi ochrony przyrody. 

 

      
Fot. 66 i 67. Chomik europejski i jego biotop na jednym ze stanowisk w południowo-wschodniej części Krakowa                     
(fot. M. Mydłowski) 

 



KIERUNKI ROZWOJU I ZARZĄDZANIA TERENAMI ZIELENI W KRAKOWIE NA LATA 2019-2030 
   

110  

 

 
Ryc. 23. Rozmieszczenie znanych miejsc występowania chomika europejskiego na obszarze Krakowa                                           
(źródło: dr M. Hędrzak, UR Kraków). 

 
Należy mieć świadomość, że występowanie chronionych gatunków grzybów, flory i fauny pociąga za 

sobą prawne konsekwencje, wynikające z konieczności respektowania reżimu ochronnego tych gatunków. W 
stosunku do gatunków chronionych obowiązują liczne zakazy, określone w art. 51 ust. 1 i 1a oraz art. 52 ust. 1 
i 1a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody92 (m.in. zakaz niszczenia siedlisk; zakaz niszczenia 
gniazd i innych schronień; itp.) oraz w stosownych rozporządzeniach Ministra Środowiska w sprawie ochrony 
gatunkowej grzybów, roślin i zwierząt, których przestrzeganie gwarantuje zachowanie właściwego stanu 
ochrony populacji poszczególnych gatunków. Odstępstwa od zakazów dotyczących gatunków chronionych, 
mogą być zastosowane w konkretnych przypadkach, określonych w art. 51 ust. 2 i art. 52 ust. 2 ustawy o 
ochronie przyrody. W pozostałych przypadkach, w sytuacji skutkującej złamaniem zakazów dotyczących 
chronionych gatunków, konieczne jest uzyskanie zgody Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 
Krakowie lub Generalnego Dyrektora ochrony Środowiska, zgodnie z art. 56 tej ustawy.  

Warto zaznaczyć, że ochrona gatunkowa grzybów, roślin i zwierząt stanowi jedną z form ochrony 
przyrody, obowiązujących zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody. Zgodnie z art. 2 ust. 1 tej ustawy 
„Ochrona przyrody, w rozumieniu ustawy, polega na zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz 
odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody”, m.in.: „roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną 
gatunkową; siedlisk zagrożonych wyginięciem, rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów; 
zieleni w miastach i wsiach; zadrzewień”. Dbałość o przyrodę będącą dziedzictwem i bogactwem narodowym, 
jest zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody „obowiązkiem organów administracji publicznej, osób 
prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych”. Jednakże to organy administracji 
publicznej są obowiązane do zapewnienia warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych dla ochrony 
przyrody, o czym mówi art. 4 ust. 2 tej ustawy. 

Prowadzenie działań ochronnych w warunkach miejskich jest zadaniem trudnym. Gatunki chronione i 
ich siedliska podlegają znacznej antropopresji, związanej głównie z potrzebą rozwoju miasta, czyli przyrostem 
terenów zabudowanych, realizacją inwestycji liniowych, a także z zarzuceniem gospodarki rolnej i łąkarskiej.  
Najlepszym przykładem tej presji są nagłośnione, medialne sprawy, dotyczące planów zabudowy Zakrzówka, 
dewastacji i zabudowy terenów łąkowych na Klinach, czy chociażby częściowego odwodnienia Stawu 
Płaszowskiego. Trudność ochrony tego typu miejsc wiąże się bezpośrednio z wysoką wartością inwestycyjną 

                                                 
92

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1614, zwana dalej „ustawą  
o ochronie przyrody”. 
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gruntów położonych w obszarze Krakowa. Jednakże obszary najcenniejsze ze względu na występowanie 
unikatowych zbiorowisk roślinnych oraz rzadkich i chronionych gatunków flory i fauny, wymagają 
podejmowania nieustannych starań ze strony organów ochrony przyrody, a w szczególności Prezydenta 
Miasta Krakowa, ukierunkowanych na właściwą ich ochronę  dla obecnego i przyszłych pokoleń. Powyższe 
wynika bezpośrednio z przytoczonych zapisów art. 2 i art. 4. ustawy o ochronie przyrody, a także jest 
usankcjonowane w art. 5, art. 31 ust. 3, art. 74 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 
1997 r. Dodatkowo, na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, organy ochrony przyrody 
zobligowane są do podejmowania działań w celu ratowania zagrożonych wyginięciem gatunków roślin, 
zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową, przy czym działania te polegają na przenoszeniu tych 
gatunków do innych miejsc, eliminowaniu przyczyn ich zagrożenia, podejmowaniu ochrony ex situ oraz 
tworzeniu warunków do ich rozmnażania.  

Jednym z działań mających na celu ochronę terenów cennych przyrodniczo, w szczególności 
stanowiących ostoję rzadkich i chronionych gatunków roślin i zwierząt, jest ustanawianie obszarów 
chronionych na mocy ustawy o ochronie przyrody, a także ochrona tych terenów na etapie planowania 
zagospodarowania przestrzennego miasta oraz towarzyszących temu postępowań administracyjnych, w 
drodze ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: 
Dz.U. 2018 poz. 1945) Działania podejmowane przez organy administracji publicznej w tym zakresie są 
kluczowe dla zachowania obszarów przyrodniczo cennych. Jednakże samo wyznaczenie obszarów 
chronionych nie przesądza o zapewnieniu ich właściwej ochrony, czego przykładem są zarastające nawłocią, 
trzciną i krzewami cenne obszary łąkowe w Krakowie, lub izolowane zabudową oczka wodne, stanowiące 
miejsce rozrodu płazów (np. wspomniane użytki ekologiczne „Rybitwy” i „Staw przy Cegielni”). Ochrona 
bierna jest odpowiednia dla zachowania siedlisk stabilnych ekologicznie i niepodlegających negatywnym 
oddziaływaniom wewnętrznym i zewnętrznym; przykładem takich obszarów mogą być zbiorowiska leśne 
projektowane do ochrony w formie użytków ekologicznych: Las Mogilski, Lasek Łęgowski, czy Las Łęgowy w 
Przegorzałach, a także zbiorniki i cieki wodne, które nie podlegają zmianom hydrologicznym, zaśmieceniu, czy 
zabudowie otoczenia.  

Większość najcenniejszych przyrodniczo obszarów w Krakowie stanowią zbiorowiska łąkowe  
i murawy, z całym ich bogactwem gatunkowym flory i fauny, zwłaszcza motyli – ochrona tych obszarów 
wymaga podejmowania działań na kilku płaszczyznach, zarówno na etapie prowadzenia postępowań 
administracyjnych dotyczących inwestycji mogących zaburzyć właściwą strukturę siedlisk, jak i poprzez czynną 
ochronę, tj. wykonywanie niezbędnych zabiegów, służących zachowaniu siedlisk we właściwym stanie 
ochrony. Najlepszym przykładem czynnej ochrony zbiorowisk łąkowych w Krakowie, jest prowadzone przez 
Zarząd Zieleni Miejskiej ekstensywne wykaszanie łąk w obszarze użytku ekologicznego „Łąki Nowohuckie”, 
stanowiącego także obszar Natura 2000 Łąki Nowohuckie PLH120069. Z kolei działania z zakresu ochrony 
muraw kserotermicznych podejmowane są na obszarze rezerwatu przyrody „Skałki Przegorzalskie” przez 
Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie. Powyższe zabiegi ochronne skupiają się na wybranych, 
niewielkich płatach łąk i muraw, na których istnieje formalno-prawna możliwości ich podjęcia.  

Kwestia ochrony niektórych gatunków ptaków i nietoperzy, a także chrząszczy dendrofilnych (pachnicy 
dębowej), jest szczególnie istotna na etapie zarządzania terenami zieleni, głównie zadrzewieniami: w pasach 
drogowych, nadrzecznymi i wokół zbiorników wodnych, w parkach miejskich, na cmentarzach, przy kościołach 
i klasztorach, a także na obszarze fortów Twierdzy Kraków oraz na obszarze osiedli mieszkaniowych. Wiele 
rzadkich gatunków związana jest z okazałymi, wiekowymi drzewami, obfitującymi w dziuple i próchnowiska – 
drzewa takie usuwane są zazwyczaj ze względu na zły stan fitosanitarny oraz stwarzane zagrożenie dla osób i 
mienia. Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego jest priorytetem dla zarządców terenów zieleni i nie 
sposób się z tym nie zgodzić, mając na uwadze zdarzające się nieszczęśliwe wypadki. Pogodzenie ochrony 
gatunków zasiedlających drzewa z  zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego jest jednak możliwe, a 
usunięcie drzewa stanowiącego siedlisko gatunków rzadkich, w szczególności nietoperzy lub pachnicy 
dębowej, powinno być  ostatecznością. Należy pamiętać, że eliminacja zagrożenia nie zawsze jest 
jednoznaczna z koniecznością usunięcia całego drzewa i czasami wystarczy wykonanie odpowiednich 
zabiegów technicznych (np. założenie wiązań, cięcia redukcyjne), żeby to zagrożenie wyeliminować lub 
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zminimalizować. W przypadku wiekowych, okazałych drzew bardzo istotny jest periodyczny nadzór ze strony 
specjalisty dendrologa oraz specjalisty przyrodnika, obejmujący ocenę stanu zdrowotnego i technicznego 
drzewa (wraz z istniejącymi elementami zabezpieczającymi, np. wiązaniami, obejmami, itp.) oraz zasiedlenie 
drzewa przez gatunki chronione.  

 

      
Fot. 68 i 69. Potężna lipa wyłamana przez huraganowy wiatr przy Opactwie Benedyktynów w Tyńcu (VII 2015 r.). 
Wiekowe, okazałe drzewa powinny podlegać fachowej ocenie dendrologicznej i przyrodniczej co kilka lat, w celu 
weryfikacji stanu zdrowotnego i technicznego drzew, a także występowania gatunków chronionych. Szczątki owadów w 
próchnie (tu pachnicy dębowej) wskazują na obecne lub niedawne zasiedlenie takiego (fot. M. Mydłowski) 
 

Warto zwrócić uwagę, że ochrona gatunkowa w mieście obejmuje znacznie szerszy zakres działań 
podejmowanych przez organy ochrony przyrody i jednostki miejskie, niż działania związane z terenami zieleni. 
Takie gatunki ptaków jak jerzyk (Apus apus), pustułka (Falco tinnunculus), gołąb miejski (Columba livia forma 
urbana), kawka (Corvus monedula), wróbel (Passer domesticus), kopciuszek (Phoenicurus ochruros), czy 
oknówka (Delichon urbicum), a także niektóre gatunki nietoperzy, np. mroczek późny (Eptesicus serotinus),  
borowiec wielki (Nyctalus noctula), czy gacek brunatny (Plecotus auritus) zasiedlają budynki, zakładając 
gniazda bądź kolonie rozrodcze w różnego typu załomach murów, w szczelinach, otworach wentylacyjnych, na 
stropodachach i strychach. Prace remontowe budynków, a w szczególności powszechna termomodernizacja 
budynków mieszkalnictwa wielorodzinnego, skutkują zniszczeniem siedlisk tych gatunków, co stanowi 
złamanie zakazów dotyczących gatunków chronionych (art. 52 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody) i wymaga 
zgody Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie. Co istotne, problem ten w wielu 
przypadkach wynika z niewiedzy odnośnie ochrony gatunkowej, stąd tak ważne są kampanie edukacyjne 
podejmowane przez Wydział Kształtowania Środowiska UMK oraz organizacje ekologiczne, np. Małopolskie 
Towarzystwo Ornitologiczne, a także współpracy odpowiednich urzędów i instytucji na etapie prowadzenia 
postępowań związanych z termomodernizacją lub remontem budynków. 
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Fot. 70 i 71. Gacek brunatny jest jednym z kilku gatunków nietoperzy zasiedlających strychy i stropodachy 
budynków. Schrony dla nietoperzy (podtynkowe lub natynkowe), montowane podczas prac termomodernizacyjnych, 
zapewniają nietoperzom schronienie w okresie od wiosny do jesieni – w miejscach takich tworzą się kolonie rozrodcze 
lub przebywają samce nietoperzy, zależnie od gatunku. Rozwiązaniem umożliwiającym nietoperzom hibernację pod 
warstwą ocieplenia są specjalne konstrukcje (hibernakula), które coraz częściej wykonywane są podczas prac 
dociepleniowych, np. w Poznaniu. Na zdjęciu widoczne „podtynkowe” schrony zainstalowane na budynku przy ul. L. 
Wenedy, SM „Nowy Prokocim” – schrony tego typu powinny być zagłębione w warstwie ocieplenia, jednakże mimo 
zawieszenia ich w formie „natynkowej” mogą spełniać swoją funkcję (fot. M. Mydłowski)  

 

      
 

Fot. 72 i 73. Dorosły jerzyk. Na zdjęciu obok budynek mieszkalnictwa wielorodzinnego przy ul. L. Wenedy 11 (SM „Nowy 
Prokocim”), z wywieszonymi budkami lęgowymi dla jerzyków. Na tym samym budynku wywieszono też budki lęgowe dla 
wróbli oraz schrony dla nietoperzy (fot. M. Mydłowski) 
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Fot. 74 i 75. Wróbel przy wlocie do gniazda, ulokowanego w otworze wentylacyjnym (dostęp do gniazda umożliwia 
uszkodzona kratka ochronna); os. Wysokie. Na zdjęciu obok budki lęgowe dla wróbli, zainstalowane na budynku przy ul. 
L. Wenedy (SM „Nowy Prokocim”) – tego typu budki (z trocinobetonu) są bardzo trwałe i można je pomalować w kolorze 
elewacji (fot. M. Mydłowski) 

 
Zapoczątkowane w 2014 r. współdziałanie Wydziału Kształtowania Środowiska UMK, Wydziału 

Architektury i Urbanistyki UMK, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 
Budowlanego w Krakowie oraz zarządców budynków i spółdzielni mieszkaniowych na etapie ubiegania się o 
dotacje oraz różnego rodzaju pozwolenia architektoniczno-budowlane dla prac termomodernizacyjnych lub 
remontowych, ograniczyło możliwość prowadzenia tych prac w sposób powodujący trwałe zniszczenie 
siedlisk gatunków chronionych, a nierzadko także ich uśmiercenie. Obecnie większość prac dociepleniowych i 
remontowych budynków na terenie Krakowa, prowadzonych jest w oparciu o indywidualne zezwolenia 
regionalnego dyrektora ochrony środowiska na zniszczenie siedlisk gatunków chronionych zasiedlających 
budynki. W zezwoleniach określone są warunki prowadzenia prac w sposób nieszkodzący tym gatunkom oraz 
warunki wykonania kompensacji przyrodniczej, w postaci wywieszenia odpowiednich budek lęgowych dla 
ptaków, a także schronów dla nietoperzy.  

 

III.1.3. Przebieg istniejących korytarzy ekologicznych na obszarze Krakowa 

Ochrona gatunków roślin, zwierząt i grzybów nie może ograniczać się jedynie do zachowania ich siedlisk 
oraz eliminacji podstawowych zagrożeń. W celu zapewnienia właściwej ochrony gatunkowej, niezbędne jest 
zachowanie korytarzy ekologicznych, umożliwiających swobodną migrację gatunków pomiędzy ostojami.  

Zgodnie z art. 5 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody, korytarz ekologiczny stanowi obszar umożliwiający 
migrację roślin, zwierząt lub grzybów. W myśl tej ustawy korytarz ekologiczny nie stanowi formy ochrony 
przyrody, stąd obszarów tych nie dotyczą ustawowo określone zakazy, przypisane poszczególnym formom 
ochrony przyrody. Pomimo to korytarze ekologiczne w szczególnych przypadkach chronione są z mocy w/w 
ustawy, np. w odniesieniu do obszarów Natura 2000 obowiązuje zakaz „podejmowania działań mogących, 
osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru 
Natura 2000, w tym w szczególności: (...) wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został 
wyznaczony obszar Natura 2000, lub pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z 
innymi obszarami” (art. 33 ust. 1 pkt 2 i 3, z zastrzeżeniem art. 34 ustawy o ochronie przyrody). Powyższe 
oznacza, że realizacja inwestycji mogącej zaburzyć migrację gatunków będących przedmiotem ochrony 
obszaru Natura 2000, czego skutkiem będzie np. izolacja populacji i w dłuższej perspektywie czasu jej dryf 
genetyczny, jest zabroniona, z wyjątkami określonymi w art. 34 ustawy o ochronie przyrody. Na podobnej 
zasadzie korytarze ekologiczne mogą podlegać ochronie w myśl zapisów dotyczących ochrony gatunkowej 
zwierząt, tj. zgodnie z art. 52 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie przyrody, zakazującym „niszczenia siedlisk lub 
ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania”. 
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Korytarze ekologiczne kojarzone są powszechnie z obszarami umożliwiającymi swobodne 
przemieszczanie się dużych zwierząt (np. jeleniowatych, czy dużych drapieżników), co wydaje się oczywiste w 
kontekście rozwoju sieci drogowej w Polsce, głównie tras szybkiego ruchu i autostrad, wraz z systemem 
przejść dla zwierząt. Mniejsza jest natomiast świadomość dotycząca migracji drobnych zwierząt, np. owadów, 
płazów, drobnych ssaków, w tym nietoperzy, nie wspominając już o roślinach, czy grzybach. Co więcej, łatwiej 
jest zrozumieć potrzebę budowania dużych przejść dla zwierząt i zachowania korytarzy ekologicznych dla 
dużych ssaków, niż potrzebę zachowania szpalerów i alei drzew wzdłuż dróg i cieków wodnych. Niestety, 
przebieg korytarzy ekologicznych nie uwzględnia struktury własności gruntów, co prowadzi do konfliktów na 
linii prawa własności i potrzeby ochrony przyrody – przykładów takich jest wiele, chociażby w ościennych dla 
Krakowa gminach: Zielonki i Wielka Wieś. 

 

      
 

Fot. 76 i 77. Szpalery starych, dziuplastych wierzb, rosnących w peryferyjnych obszarach Krakowa (np. w dolinie Dłubni), 
a także szpalery i aleje starych, dziuplastych lip i kasztanowców, rosnących przy historycznych drogach (np. al. 
Waszyngtona, al. Wędrowników) stanowią bardzo istotne korytarze migracji dla chrząszczy saproksylicznych, w tym 
chronionej pachnicy dębowej (fot. M. Mydłowski) 

 
Sieć korytarzy ekologicznych w Krakowie opiera się w głównej mierze na ciągach zieleni nieurządzonej, 

towarzyszącej ciekom wodnym. Jest to zrozumiałe z uwagi na znaczną długość cieków wodnych, które zazwyczaj 
biorą swój początek daleko poza terenami Krakowa i stanowiąc dopływy Wisły, uchodzą do niej praktycznie w 
centrum miasta (Wilga, Rudawa, Prądnik / Białucha) lub na jego obrzeżach (Dłubnia, Serafa). Dolina rzeki Wisły 
stanowi naturalną oś, do której prowadzą wszystkie korytarze ekologiczne związane z ciekami wodnymi, 
biorącymi początek na obszarze gmin ościennych; oś ta „przecina” równoleżnikowo obszar Krakowa na dwie, 
prawie równe części, przechodząc przez tereny niezabudowane na obrzeżach miasta oraz zabudowane tereny 
ścisłego centrum. Fragmentom doliny Wisły, wyznaczonej wysokimi obwałowaniami rzeki, towarzyszą 
szczątkowe płaty zadrzewień łęgowych, wśród których wyróżnia się szczególnie Las Łęgowy w Przegorzałach (z 
uwagi na zajmowaną powierzchnię oraz naturalny charakter łęgu wierzbowego Salicetum albo-fragilis, 
okresowo zalewanego w czasie wezbrań Wisły). Również wybranym odcinkom mniejszych rzek (Rudawy, 
Prądnika, Dłubni, Wilgi) towarzyszą fragmenty zadrzewień wierzbowo-topolowych i olchowych, przeważnie o 
naturalnym charakterze zbiorowisk łęgowych. Występowanie tego typu roślinności wzdłuż cieków wodnych ma 
ogromne znaczenie dla migracji zwierząt, a także roślin i grzybów.  

Wiele drobnych ssaków (np. łasicowatych Mustelidae) spotykanych jest w ścisłym centrum Krakowa w 
zadrzewieniach nad Prądnikiem, czy Wilgą. Również bóbr (Castor fiber) rozprzestrzenia się wzdłuż 
zadrzewionych dolin rzecznych, zasiedlając z powodzeniem cieki w centrum miasta (np. Drwinka, Wilga, 
Prądnik). Z korytarzy ekologicznych korzystają także większe zwierzęta, m.in. dziki (Sus scrofa), sarny (Capreolus 
capreolus), a także średniej wielkości ssaki: lis (Vulpes vulpes), jenot (Nyctereutes procyonoides), czy borsuk 
(Meles meles). Pomimo, że Kraków nie jest położony w bezpośredniej bliskości dużych kompleksów leśnych, 
incydentalnie pojawiają się w mieście większe gatunki zwierząt, np. łosie (Alces alces), które wędrują wzdłuż 
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zadrzewionych dolin rzecznych z Puszczy Dulowskiej i Puszczy Niepołomickiej, o czym świadczy przypadek łosia 
spacerującego w lutym 2015 r. nad Prądnikiem i schwytanego dopiero po kilku dniach w rejonie szpitala im. 
Narutowicza w Krakowie. Przedostawanie się tak dużych zwierząt do miasta zawsze stanowi problem, zarówno 
dla mieszkańców, jak i dla zwierząt, dla których nierzadko kończy się śmiercią w wyniku kolizji lub koniecznego 
odstrzału. W odróżnieniu od Warszawy, położonej na styku Puszczy Kampinoskiej, sytuacje konfliktowe z 
udziałem tak dużych zwierząt są bardzo rzadkie, zwłaszcza, że populacja łosi w Małopolsce jest nieliczna i 
ogranicza się do kilku większych kompleksów leśnych. Z innych dużych ssaków na obrzeżach Krakowa spotkać 
można okazjonalnie jelenie szlachetne (Cervus elaphus), które zapuszczają się w te rejony głównie z terenów 
Puszczy Niepołomickiej, a także od strony zachodniej miasta. Jelenie nie stwarzają sytuacji problemowych, gdyż 
nie wnikają do centrum miasta, aczkolwiek notuje się kolizje z tym gatunkiem na zachodniej obwodnicy 
Krakowa. Z pewnością gatunkiem „konfliktowym” jest dzik, który na stałe zadomowił się w wielu rejonach 
Krakowa (m.in. w zakrzewionej dolinie Wisły, w Lesie Wolskim, Lasach Tynieckich, na Zakrzówku, na obszarach 
porośniętych nawłocią – wszędzie tam, gdzie gatunek ten znajduje mało penetrowane przez ludzi ostoje). 
Pomimo wielu pozytywnych cech dzików, są to zwierzęta, które mogą stanowić zagrożenie dla ludzi, czego 
dowodem jest przypadek poturbowania przez dorosłego odyńca dwóch przypadkowych osób w Krakowie, w 
2009 r. (dzika tego zastrzelono nad Wisłą, niedaleko Galerii Kazimierz).  

Z pewnością o znaczeniu cieków wodnych, stanowiących szlaki migracji zwierząt na obszarze Krakowa, 
przesądza ich „obudowa biologiczna”. Odcinki dolin rzecznych pozbawione wyższej roślinności, głównie 
drzewiastej, są mało atrakcyjne dla zwierząt, a w przypadku niektórych gatunków mogą być zupełnie 
nieprzydatne. Należy mieć świadomość, że zadrzewienia liniowe występujące wzdłuż cieków wodnych, a 
także wzdłuż dróg, stanowią ważne korytarze ekologiczne dla niektórych gatunków nietoperzy, cechujących 
się krótkim zasięgiem sonaru (m.in. podkowca małego Rhinolophus hipposideros, gacka brunatnego Plecotus 
auritus, czy nocków: Natterera Myotis nattererii, Bechsteina M. bechsteinii, rudego M. daubentonii); 
obecność tego typu zadrzewień jest szczególnie ważna w otwartym krajobrazie oraz w obszarach miejskich.  

  

      
Fot. 78 i 79. Zadrzewione doliny cieków wodnych stanowią najważniejsze obszary migracji zwierząt. Umożliwiają one 
swobodne przemieszczanie się płazów oraz ssaków; stanowią także ważne szlaki migracji dla niektórych gatunków 
nietoperzy (o krótkim zasięgu sonaru). Na zdjęciach potoki: Olszanicki i Baranówka (fot. M. Mydłowski) 
 

Bardzo istotny jest skład gatunkowy oraz struktura wiekowa zadrzewień nadwodnych, złożonych w dużej 
mierze z gatunków rodzimych, typowych dla zbiorowisk łęgowych: olchy czarnej (Alnus glutinosa), wierzby białej 
(Salix alba) i kruchej (S. fragilis), topoli białej (Populus alba), osiki (P. tremula), topoli szarej (P. x canescens), a także 
topoli czarnej (P. nigra) lub mieszańców topól zbliżonych do tego gatunku. Towarzyszy im często obcy geograficznie 
klon jesionolistny (Acer negundo). Większość tych gatunków cechuje się szybkim wzrostem, a także miękkim 
drewnem, co sprzyja występowaniu okazałych drzew dziuplastych, które wykorzystywane są przez ptaki i 
nietoperze w okresie rozrodu, a także jako schronienia w trakcie migracji oraz w okresie zimowym.   
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Fot. 80 i 81. Zadrzewienia olchowe w dolinie Rudawy oraz zadrzewienia wierzbowe w dolinie Prądnika (Białuchy). W celu 
zachowania funkcjonalności korytarzy ekologicznych konieczne jest zachowanie ciągłości zadrzewień nadwodnych, 
odpowiedniego składu gatunkowego i zróżnicowanej struktury wiekowej (zachowanie drzew starych i obumierających) 
(fot. M. Mydłowski) 

 
Omawiając znaczenie dolin rzecznych jako korytarzy ekologicznych, nie sposób pominąć roli tych 

obszarów dla rozprzestrzeniania się gatunków obcych, zarówno zwierząt, jak i roślin, przy czym w warunkach 
krajowych największe znacznie mają rośliny inwazyjne, które potrafią w dość krótkim czasie opanować 
wrażliwe, naturalne zbiorowiska roślinne, zmieniając ich fizjonomię, a nierzadko powodując ich zanik. 
Swobodne rozprzestrzenianie się roślin obcego pochodzenia najlepiej widoczne jest w dolinie Wisły, a także 
jej dopływów: Wilgi, Prądnika i Dłubni. Wśród gatunków obcych, w tym inwazyjnych, dominują: klon 
jesionolistny (Acer negundo), rdestowiec ostrokończysty (Reynoutria japonica), niecierpek gruczołowaty 
(Impatiens glandulifera), kolczurka klapowana (Echinicystis lobata), winobluszcz zaroślowy (Parthenossicus 
inserta) i winobluszcz pięciolistkowy (P. quinquefolia), a także nawłoć kanadyjska (Solidago canadensis) i 
nawłoć późna (S. gigantea). Źródłem diaspor gatunków obcych bardzo często są ogrody przydomowe lub 
ogródki działkowe, sąsiadujące z ciekami wodnymi (np. z Dłubnią) – nieświadomi właściciele działek bardzo 
często wyrzucają fragmenty roślin lub całe rośliny ozdobne do koryt rzek, wzdłuż których gatunki te się 
rozprzestrzeniają. Pomimo tego, że ekspansja gatunków obcych jest praktycznie nie do zahamowania, obszary 
dolin rzecznych wciąż spełniają swoją funkcję biologiczną, umożliwiając swobodną migrację zwierząt. 
 

      
Fot. 82 i 83. Naturalne zbiorowiska łęgowe w dolinie Wisły podlegają szczególnej presji gatunków obcych. Ekspansywnie 
rozrastają się tu pnącza winobluszczu, zwarte kępy rdestowca ostrokończystego i niecierpka gruczołowatego, a także 
zadrzewienia klonu jesionolistnego (fot. M. Mydłowski) 

 
Funkcję korytarzy ekologicznych w mieście pełnią także tereny zieleni urządzonej (zadrzewione pasy 

drogowe, liniowe parki miejskie, np. Młynówka Królewska, Planty Krakowskie), a także tereny zieleni 
nieurządzonej (np. zadrzewienia wzdłuż linii kolejowych).  Znaczenie tego typu korytarzy ekologicznych jest 
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lokalne, jednakże umożliwiają one funkcjonowanie populacji różnych gatunków zwierząt na danym obszarze. 
Co istotne, szczególne znaczenie dla przemieszczania się drobnych zwierząt w terenie zabudowanym, głównie 
wzdłuż dróg, ma niska, gęsta roślinność krzewiasta, a także pnącza porastające ekrany akustyczne – roślinność 
taka stanowi osłonę i schronienie dla wędrujących zwierząt.  

 

      
Fot. 84 i 85. Porośnięte pnączami ekrany akustyczne wzdłuż dróg (tu ul. Monte Cassino), mogą stanowić istotny element 
dla przemieszczających się nocami drobnych zwierząt (np. jeży), jako osłona i miejsce schronienia (fot. M. Mydłowski) 

 
Szczególnie istotne jest zachowanie powiązań ekologicznych na terenach zieleni nieurządzonej, wśród 

których występują ostoje gatunków chronionych, na przykład miejsca rozrodu płazów. Możliwość swobodnej 
migracji płazów pomiędzy zbiornikami wodnymi, stanowiącymi miejsce ich rozrodu, a siedliskami lądowymi 
jest kluczowa dla występowania tych gatunków. Wszelkie bariery ekologiczne, uniemożliwiające lub 
utrudniające płazom wędrówkę do siedlisk rozrodu, przyczyniają się do zaniku lokalnych populacji tych 
zwierząt. Największe znacznie odgrywają tu drogi oraz systemy podczyszczania odprowadzanych z nich wód 
(studzienki odwodnieniowe, separatory, piaskowniki, obudowane rowy). 

 

      
Fot. 86 i 87. Przykład złej konstrukcji drogi osiedlowej  (Radom, okolice użytku ekologicznego „Bagno”, stanowiącego miejsce 
rozrodu płazów). Wysoki krawężnik naprowadza wędrujące do miejsca rozrodu płazy wprost do studzienki odwodnieniowej. 
Tylko w jednym sezonie (IV-V 2013 r.) w tej studzience zginęło kilkaset osobników grzebiuszki ziemnej (fot. M. Mydłowski) 

 
Barierami ekologicznymi, skutecznie ograniczającymi migrację zwierząt, są przede wszystkim: drogi, 

linie kolejowe, głębokie rowy, ogrodzenia, zabudowa terenu. Najczęściej nie ma możliwości zlikwidowania 
istniejących barier, jednakże należy dążyć do zminimalizowania ich oddziaływania  
w miejscach szczególnie ważnych dla migracji zwierząt. Zależnie od rodzaju bariery, a także grupy zwierząt, 
której szlak migracji został przegrodzony, sposoby minimalizacji obejmują m.in.: tworzenie odpowiednich 
systemów przejść dla małych zwierząt pod drogami, a także liniami kolejowymi (np.  



KIERUNKI ROZWOJU I ZARZĄDZANIA TERENAMI ZIELENI W KRAKOWIE NA LATA 2019-2030 
   

119  

 

w miejscach masowej migracji płazów do miejsc ich rozrodu; w miejscach występowania chomika 
europejskiego na przebiegu obwodnicy Krakowa – S7); modernizację systemów odwodnieniowych, 
zlokalizowanych w pobliżu miejsc rozrodu płazów (w przypadku, gdy systemy te stanowią pułapkę dla 
płazów); likwidację ogrodzeń wzniesionych przy ciekach wodnych (wchodzących nierzadko w koryto tych 
cieków); modyfikację konstrukcji ogrodzeń, w celu umożliwienia przemieszczania się drobnych zwierząt – 
płazów (np. ropuch) i ssaków (np. jeży). 

 

       
Fot. 88 i 89. Zmodernizowana droga, przecinająca szlak masowej migracji ropuch szarych do miejsca ich rozrodu (okolice 
Krzeszowic, III 2014 r.). Wysoki krawężnik uniemożliwia płazom (a także innym małym zwierzętom, np. jeżom) opuszczenie 
jezdni; drobne zwierzęta wędrując wzdłuż krawężnika wpadają do studzienki odwodnieniowej, poprzez zbyt duże otwory 
boczne kraty. Na uwagę zasługuje także pogłębiony rów, o bardzo stromych, wyłożonych betonową kratownicą skarpach – 
płazy wędrujące na rozród napotykają w tym przypadku bardzo istotne utrudnienia (fot. M. Mydłowski) 

 

      
Fot. 90 i 91. Autostrada A4, stanowiąca południowo-zachodnią obwodnicę Krakowa, stanowi bardzo istotną barierę 
migracyjną dla zwierząt. Przemieszczanie się zwierząt jest teoretycznie możliwe jedynie wzdłuż obwodnicy, jednak 
istniejące zabezpieczenia nie są wystarczające i rokrocznie dochodzi do kolizji drogowych z dzikami, sarnami, a nawet 
jeleniami (fot. M. Mydłowski) 

 
Inwestycje planowane na obszarze Krakowa, a także w bezpośrednim jego otoczeniu  

(w gminach ościennych), powinny podlegać szczegółowym analizom środowiskowym, dotyczącym wpływu 
inwestycji na gatunki chronione – ich siedliska, a także korytarze ekologiczne. Na etapie analizy i oceny Karty 
Informacyjnej Przedsięwzięcia lub raportu o oddziaływaniu na środowisko, powinny zostać rozpoznane 
potencjalne bariery ekologiczne oraz wszelkiego rodzaju pułapki (wykopy, studzienki, itp.), w celu eliminacji 
lub minimalizacji ich negatywnego oddziaływania, poprzez zastosowanie odpowiednich rozwiązań 
lokalizacyjnych lub technicznych (Kurek, Rybacki, Sołtysiak, 2011)93. Analizie takiej powinny podlegać 
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 Zaleca się stosowanie rozwiązań wskazanych w publikacji Poradnik ochrony płazów (Kurek, Rybacki, Sołtysiak, 2011). 
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zwłaszcza inwestycje (liniowe oraz zabudowa) lokalizowane w pobliżu cieków wodnych, stanowiących 
korytarze ekologiczne oraz zbiorników wodnych, stanowiących miejsca rozrodu płazów.   
 

Treść niniejszego rozdziału ilustruje Mapa nr 3 - Przebieg korytarzy ekologicznych. Przedstawia ona 
główne kierunki istniejących powiązań ekologicznych terenu miasta z otoczeniem i układ głównych powiązań 
ekologicznych opracowany na podstawie ustaleń SUiKZP zawartych w części dotyczącej uwarunkowań, 
zestawiony z korytarzami regionalnymi i lokalnymi wg ECONET i RDOŚ. Naniesiono też zasięg stref 
hydrogenicznych pełniących rolę korytarzy ekologicznych dla poszczególnych kategorii cieków: 

- 30 m w każdą stronę od brzegu cieku, dla cieków rzędów 2-4; 
- 15 m w każdą stronę od brzegu cieku, dla cieków rzędów 5-9; 
- 100 m dla cieków rzędów 1-9 i wokół zbiorników na obszarach parków krajobrazowych; 
- 30 m wokół zbiorników poza obszarami parków krajobrazowych. 
Dla doliny Wisły strefa hydrogeniczna zawiera się w międzywalu. Przy wyznaczaniu strefy 

hydrogenicznej brano pod uwagę szerokość cieku tam, gdzie ma ona znaczenie, tj. dla cieków rzędów 1-4. 
Dla rowów melioracyjnych i zbiorników o sztucznych, nieprzepuszczalnych nieckach (np. fontanna w 

Parku Krakowskim) nie wyznaczono strefy hydrogenicznej.  
Na mapie zaznaczono  istotne bariery, takie jak autostrada, planowane główne drogi ekspresowe i 

linie kolejowe mające znaczenie dla ciągłości powiązań i korytarzy ekologicznych w skali ponadlokalnej.   

 

 

III.1.4. Uwarunkowania przewietrzania miasta pod kątem kształtowania systemu terenów zieleni94 

W Krakowie szczególnie w okresie zimowym występują problemy z dotrzymaniem norm jakości 
powietrza. Są one wynikiem szczególnie niekorzystnego pod względem przewietrzania ukształtowania terenu, 
na którym leży miasto. Ukształtowanie terenu wpływa bowiem na lokalne warunki klimatyczne i wydajność 
przewietrzania, przez które rozumie się dostarczanie świeżego powietrza do miasta i usuwanie zanieczyszczeń 
poza jego obręb.  

Najgęściej zabudowana, centralna część miasta leży w przebiegającej równoleżnikowo dolinie Wisły, 
która od strony północnej i południowej jest osłonięta wzgórzami poprzecinanymi dolinami rzecznymi. Od 
strony zachodniej również mamy do czynienia z barierą terenową, ograniczającą wydajność przewietrzania 
całego terenu Krakowa poprzez zmniejszenie prześwitu doliny Wisły i utrudnienie jej penetracji przez wiatr 
przy dominującej cyrkulacji zachodniej. Barierę tę stanowią elementy zróżnicowanego topograficznie 
Pomostu Krakowskiego, który obejmuje najwyżej wzniesione punkty w mieście: Zrąb Sowińca (355 m n.p.m.) 
z kopcami Piłsudskiego – 383,6 m n.p.m. i Kościuszki – 326,5 m n.p.m., zręby Tynieckie (m.in. Guminek– 293,4 
m n.p.m., Ostrą Górę – 284,5 m n.p.m., Grodzisko – 279,9 m n.p.m., Winnicę – 250 m n.p.m.), Zrąb Podgórski 
(254 m n.p.m.) z kopcem Krakusa (269,3 m n.p.m.) czy zręby Wawelu (238 m n.p.m.) i Skałki (German 2000-
2001). Dla porównania Rynek Główny w Krakowie leży na wys. 218 m n.p.m., a najniżej położony punkt 
miasta (ujście Potoku Kościelnickiego) znajduje się na rzędnej 187 m n.p.m95. Na terenie miasta mamy zatem 
do czynienia z różnicami wysokości rzędu nawet 150-200 m. Nieckowate ukształtowanie terenu sprzyja zaś 
nie tylko słabemu przewietrzaniu, ale także występowaniu inwersji temperatur, ograniczającej zdolność 
pionowego mieszania się mas powietrza. 

Procesy urbanizacyjne, których efektem jest coraz gęstsza i wyższa zabudowa, dodatkowo ograniczają 
prędkość wiatru i zdolność usuwania zanieczyszczeń poza jego teren. Ograniczając dyspersję poziomą 
zanieczyszczeń, mogą one jednak przyczyniać się do poprawy warunków wentylacji pionowej, generując 
lokalne ruchy wstępujące latem. Ruchy te mogą prowadzić do wymuszonego napływu powietrza spoza 
terenów objętych wyspą ciepła. Intensywność takiej wymiany sprowadza się jednak tylko do niewielkich 
rozmiarów przestrzennych i bardzo słabych, wręcz laminarnych przepływów powietrza. 

                                                 
94

 Rozdział został opracowany na podstawie wyników projektu Monit-Air oraz opracowania eksperckiego przygotowanego pod kątem 
zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonej w roku 2014 (Błażejczyk K., 2008).  
95

 Kraków w liczbach 2015, Urząd Miasta Krakowa 2016 
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Na podstawie wyników projektu Monit-Air opracowano mapę nr 4 ilustrującą warunki przewietrzania 

miasta na wysokości 4m nad powierzchnią terenu96. Wyróżniono na niej obszary dostatecznie przewietrzane. 
W oparciu o kryteria przyjęte przez zespół opracowujący projekt Monit-Air określono tym mianem tereny, na 
których średnia roczna prędkość wiatru jest wyższa niż 2,5m/s. Pozostałe obszary, na których średnia roczna 
prędkość wiatru wynosi <2,5m/s, są niedostatecznie przewietrzane i nie zostały one przedstawione na mapie. 
Przedstawiona analiza dotyczy stanu istniejącego w aktualnym stopniu zainwestowania miasta. Główne 
kierunki wymuszonych termicznie przepływów względnie czystego powietrza zaznaczono na mapie na 
podstawie zamieszczonego w SUiKZP rys. nr 14. 

Wyniki wskazują, że do obszarów niedostatecznie przewietrzanych zaliczają się nie tylko tereny gęstej 
zabudowy śródmiejskiej, ale także lasy. Wynika to z faktu, że zwarte, wielowarstwowe struktury roślinności 
znacznie hamują prędkość wiatru. Natomiast dobre i bardzo dobre warunki przewietrzania panują na 
terenach łąkowych i w pozbawionych gęstych zadrzewień dolinach rzecznych. Jako główne obszary 
przewietrzania można tu wskazać przede wszystkim: 

 obszar całej doliny Wisły, 

 obszary Błoń i terenów otwartych w dolinie Rudawy w kierunku Balic, 

 obszar łąk i terenów rolnych w Bronowicach, od Kamieniołomu Mydlniki przez rejon ul. Majora 

Łupaszki po okolice ul. Zielony Most,  

 obszar łąk w Toniach (dolina Sudołu) aż do Parku Krowoderskiego, 

 terenów rolnych w dolinie Prądnika, 

 rejon od Cmentarza Batowickiego przez Park Reduta, osiedla na Lotniczy Park Kulturowy i dalej 

wzdłuż ulic Lema i Nowohuckiej na południe do Wisły, 

 Łąki Nowohuckie, 

 dolinę Dłubni z ogrodami działkowymi i Zalewem Nowohuckim, 

 Bonarkę oraz tereny Obozu Płaszów i Kopiec Krakusa, 

 obszar doliny Wilgi od Łagiewnik przez Białe Morza ku południowej granicy miasta, 

 obszar łąk od Klinów, Kobierzyna przez rejon Czerwonych Maków ku Pychowicom, 

 łączący się z powyższym, obszar łąk ciągnący się od Skotnik przez Pychowice ku Zakrzówkowi, z 

odgałęzieniami ku Wiśle przez tereny rezerwy pod Kanał Krakowski, 

a także korytarze kolejowe w rejonie Dworca Głównego i Towarowego oraz Płaszowa, i wreszcie - wyraźnie 
korytarze drogowe.  

 
Ryc. 24. Róża wiatrów dla Krakowa. Źródło: Projekt Monit-Air, materiały robocze.  

 
Z powyższych danych wynika, że głównymi obszarami przewietrzania miasta pozostają tereny otwarte: 

wody powierzchniowe, obszary użytków rolnych i nieużytków. Należy zwrócić przy tym uwagę, że zwarte 
zadrzewienia pogarszają efektywność przewietrzania na obszarach, na których się znajdują. Dlatego nie należy 
zbyt gęsto zadrzewiać, ani zalesiać terenów otwartych, w tym dolin rzecznych i łąk – szczególnie na głównych 
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kierunkach wiatrów (W, E, SW, NW, N). Zwarte zadrzewienia powinny raczej występować na obrzeżu tych 
terenów, tworząc układy tunelowe.  

Z kolei na obszarach gęsto zabudowanych zieleń wysoka może poprawić parametry przewietrzania 
poprzez pobudzanie lokalnej pionowej wymiany powietrza. W zwartej zabudowie istotną rolę odgrywa 
bowiem cyrkulacja wymuszona termicznie, tj. pomiędzy sąsiadującymi ze sobą, silnie nagrzewającymi się 
powierzchniami sztucznymi i chłodniejszymi powierzchniami naturalnymi, porośniętymi roślinnością wysoką. 
Im większy jest obszar zieleni, tym silniejsza penetracja powietrza z tego obszaru w obręb zabudowy. 
Zależnie od konfiguracji zabudowy, może ona sięgać na odległość od kilkunastu do nawet kilkuset metrów, 
jednak jej charakter jest jedynie lokalny.  

 
Wskazane kierunki działań są to zatem: 

- zachowanie maksymalnego udziału terenów otwartych na istniejących obszarach przewietrzania. Sposoby 
zagospodarowania wskazane w tych rejonach to zieleń niska, łąkowa, tereny rolne, ogrody działkowe, niska 
ekstensywna zabudowa jednorodzinna oraz rozproszone, luźne zadrzewienia.  
- zwiększenie udziału zieleni, szczególnie wysokiej (parki, skwery, ogrody, zielone ściany) na obszarach 
intensywnej zabudowy mieszkaniowo-usługowej i przemysłowej, o słabej wymianie poziomej powietrza. Na 
tym obszarze należy chronić istniejącą zieleń międzyblokową i wewnątrzkwartałową, a w wolnych 
przestrzeniach pomiędzy istniejącą i planowaną zabudową wprowadzać zieleń wysoką.  

Ilustrację niniejszego rozdziału stanowi Mapa nr 4.  
 
 
 

III.1.5. Lasy  

Lasem w rozumieniu ustawy97 jest grunt:  
-  o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością leśną (uprawami leśnymi) – drzewami i 
krzewami oraz runem leśnym – lub przejściowo jej pozbawiony: 
a) przeznaczony do produkcji leśnej, lub: 
b) stanowiący rezerwat przyrody lub wchodzący w skład parku narodowego albo  
c) wpisany do rejestru zabytków;  
-  związany z gospodarką leśną, zajęty pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki leśnej: budynki i budowle, 
urządzenia melioracji wodnych, linie podziału przestrzennego lasu, drogi leśne, tereny pod liniami 
energetycznymi, szkółki leśne, miejsca składowania drewna, a także wykorzystywany na parkingi leśne i 
urządzenia turystyczne. 

Lasy Krakowa zajmują ogółem powierzchnię 1377.34 ha, co stanowi 4,21% powierzchni miasta. 
Największy udział w ogólnej powierzchni lasów przypada na lasy komunalne zarządzane przez ZZM (448.22 
ha), następnie komunalny Las Wolski zarządzany przez Fundację Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie 
(397.41 ha). Lasy zarządzane przez Lasy Państwowe zajmują powierzchnię 270.82 ha, lasy osób fizycznych – 
166.29 ha, lasy Skarbu Państwa nadzorowane przez ZZM – 59.10 ha, lasy innej własności – 35.5 ha.98 

Lasy na terenie Krakowa nie są rozmieszczone równomiernie, większość z nich zlokalizowana jest w 
zachodniej części Krakowa z największym kompleksem leśnym - Lasem Wolskim o pow. 391.47 ha. Najwięcej 
lasów znajduje się w Podgórzu (Dzielnice VIII-XII) - 825 ha, a kolejne miejsca zajmują: Krowodrza (Dzielnice 
IV-VII) - 528 ha i Nowa Huta (Dzielnice XIV-XVIII) – 78 ha.  

Gospodarka w lasach Krakowa uwzględnia przede wszystkim wymogi lasów ochronnych oraz ich rolę 
rekreacyjno-turystyczną. Pełnią one głównie funkcje pozaprodukcyjne – wynikające z faktu pozytywnego 
oddziaływania lasu na środowisko miejskie oraz warunki życia ludności (Poradnik, 1991). Wymienić tu należy 
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 Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. 1991 nr 101 poz. 444 z późn. zmianami, tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 2129 ), 
Art. 3 ust. 1 i 2.  
98

 Źródło: dane ZZM stan na 01.01.2019  



KIERUNKI ROZWOJU I ZARZĄDZANIA TERENAMI ZIELENI W KRAKOWIE NA LATA 2019-2030 
   

123  

 

przede wszystkim funkcje ochronne, społeczne: rekreacyjno-turystyczne i dydaktyczne, krajobrazowe oraz 
regulacyjne w zakresie gospodarki wodnej. 

Większość krakowskich lasów stanowią lasy liściaste siedlisk świeżych. Do najcenniejszych lasów 
należą: kompleks Lasu Wolskiego z rezerwatami Panieńskie Skały i Bielańskie Skałki oraz Las Mogilski z 
unikalnym starodrzewiem dębowo-wiązowym.  

 
Stosunkowo niewielki udział lasów w powierzchni miasta wynika z określonych, geograficznych i 

historycznych uwarunkowań rozwoju miasta. Tereny niegdyś otaczające Kraków, a dziś znajdujące się w jego 
granicach administracyjnych, od wielu wieków były bowiem użytkowane rolniczo i w związku z tym wylesione. 
Stąd niekorzystne dla Krakowa porównania z innymi miastami w Polsce, jak np. Sopot i Gdynia, położonymi w 
zupełnie innych uwarunkowaniach geograficznych i historyczno-gospodarczych, nie są do końca miarodajne. 
Obecny stan powierzchni lasów w Krakowie jest też zaniżony ze względu na fakt, że niektóre istniejące w 
Krakowie lasy powstały w wyniku naturalnej sukcesji na ugorach i odłogach, a nie były zakładane przez 
człowieka, i dlatego wciąż figurują w EGiB jako inne użytki np. łąki, rola, pastwiska, zadrzewienia. Przykład: Las 
Łęgowy w Przegorzałach nadal figuruje w EGiB jako łąka, dlatego może być pomijany w statystykach.  

 
W obecnych uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych, tj. stopniowej utraty znaczenia 

produkcyjnego terenów rolnych na obszarze miasta, powierzchnię lasów należy w Krakowie zwiększać. Przede 
wszystkim należy podkreślić znaczącą rolę lasów w kształtowaniu klimatu miasta. Lasy, ze względu na duży 
stopień zwarcia i swą wielowarstwową strukturę, kilkukrotnie przewyższają bowiem walory parków pod 
względem zdolności do oczyszczania powietrza: pochłaniania CO2 i natleniania, przechwytywania pyłów i 
buforowania innych zanieczyszczeń. Zapewniają one zatem możliwość regeneracji powietrza w związku z 
często występującym smogiem. Na podstawie wyników projektu Monit-Air99 należy ustalić, jaki procent 
pokrycia terenu miasta lasami doprowadziłby do pozytywnych zmian w zakresie stanu czystości powietrza, i 
uzyskaną wielkością kierować się w planowaniu zalesień. 

Ponadto, lasy posiadają liczne walory przyrodnicze, społeczne i ekonomiczne - wpływają na 
utrzymanie i wzrost bioróżnorodności, zapewniają możliwość retencjonowania wód deszczowych znacznie 
ograniczając spływ powierzchniowy, wreszcie pełnią funkcje rekreacyjne, choć nie wymagają nakładów na 
utrzymanie na poziomie takim, jak w parkach100. Świadczą one zatem dla miasta bardzo znaczące usługi 
ekosystemowe. Wreszcie – wykorzystywane produkcyjnie - dają właścicielom możliwość osiągania zysków z 
produkcji leśnej oraz pobierania dotacji na zalesienie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich101, przez osoby 
prywatne posiadające grunty rolne.  

 
Dalsze zalesianie na terenie miasta powinno się odbywać z dużą rozwagą w stosunku do walorów 

przyrodniczych Krakowa. Na terenach przeznaczonych pod zalesienia należy wykonać badania flory i fauny, 
aby nie zniszczyć ewentualnych siedlisk gatunków cennych i chronionych. Należy też brać pod uwagę przebieg 
korytarzy ekologicznych.  

 
Obecnie w trwają prace nad opracowaniem dokumentu pn. „Powiatowy program zwiększania 

lesistości miasta Krakowa na lata 2018-2040”102. Projekt Programu wyznacza zasady i warunki zwiększenia 
powierzchni lasów na terenie Gminy Miejskiej Kraków, docelowo na poziomie niemniejszym niż 8% 
powierzchni gminy. Grunty o łącznej  powierzchni 1630 ha (razem   z   gruntami   rezerwowymi), ujęte  w  
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 Opis projektu Monit-Air w Rozdziale III.1.4 niniejszego dokumentu. 
100

 Nakłady na utrzymanie są niższe niż w parkach w przypadku lasów starszych klas wieku – np. klasy II i III. W przypadku terenów 
nowo zalesianych nakłady finansowe są znaczne.  
101

 Program wsparcia rolnictwa wdrażany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP na podst. przepisów Unii Europejskiej. 
Celem głównym PROW 2014-2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i 
działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich. http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-
rolnictwa/PROW-2014-2020/Dzialania-PROW-2014-2020/Dzialanie-zalesieniowe 
102

 Dokument sporządzany na podstawie Uchwały Nr XLIV/796/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 maja 2016 r.  
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projekcie Programu zostały przeznaczone do przeklasyfikowania na grunty leśne (574ha) lub do   zalesienia   i 
zmiany klasyfikacji na użytek Ls w dalszej   perspektywie. Łącznie w projekcie Programu  zwiększania  lesistości 
wytypowano  ok. 856 ha  gruntów  do  zalesienia i uzupełnienia początkowej sukcesji. Grunty do zalesienia w 
znacznej mierze typowano tam gdzie  pojawiła  się już sukcesja  w  kierunku  zbiorowisk leśnych.  Jako  grunty  
rezerwowe wytypowano 200 ha. 

Projekt Programu zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/796/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 maja 2016 r. 
zakłada jego realizację w latach 2018-2040. Zalesienia i inne czynności związane z tym procesem 
zaplanowano w czterech etapach (okresach realizacji programu): 

- Okres 2018 -2022 – Prace w tym okresie wykonywane są w kilku etapach - w ramach I etapu 
wybrano tereny do objęcia Programem w całym okresie jego realizacji (lata 2018-2040), z  nich wydzielono  
grunty, na  których realizacja Programu będzie  przebiegała w pierwszej kolejności,  czyli przypadnie   nalata   
2018-2022.  Powierzchnia  tych  gruntów  wynosi ponad 459 ha. Dla gruntów przeznaczonych do zalesienia w 
pierwszym okresie, w ramach II etapu prac  projektowych wykonano szczegółowy Plan zalesień obejmujący 
prace glebowo-siedliskowe  połączone  z  rozpoznaniem  fitosocjologicznym  i  ogólną  oceną  wartości 
przyrodniczej gruntów o powierzchni ok. 117 ha. Równocześnie z II etapem prac projektowych ZZM rozpoczął 
realizację założeń Programu na gruntach wyznaczonych w I etapie dokonując przekwalifikowania  użytków,  
wykupując  grunty niebędące  własnością  gminy oraz przeprowadzając zalesienia  (polegające  w  niektórych  
przypadkach  na  uzupełnieniu już istniejącej sukcesji leśnej). 

- Okres 2023 –2028 - powinien doprowadzić do istotnej progresji w realizacji Programu, zwiększając  
lesistość  do  około  6%.  Zadania  zalesieniowe  powinny  być prowadzone na niezrealizowanych po  I  okresie, 
możliwych  do  zalesienia  gruntach  gminnych  (również z wykorzystaniem  sukcesji  naturalnej)  i  na  
gruntach  pozyskiwanych  w  ramach  posiadanych środków  przez  Gminę  Miejską  Kraków,  również  w  
oparciu  o  przygotowane  w  ramach Programu plany zalesień, do realizacji których nie zdołano przystąpić w 
okresie pierwszym(z uzasadnionych przyczyn). 

Okres  2029 –2034 - zakłada  dalszy  wzrost  powierzchni  zalesień,  szczególnie w sektorze  własności  
prywatnej  (z  uwzględnieniem  wykorzystania   sukcesji   naturalnej) i gruntów pozyskiwanych pod zalesienia 
przez Gminę Miejską Kraków w celu ustabilizowania struktury własnościowej. Lesistość powinna wzrosnąć do 
około 7%. Okres  2035 -2040 powinien doprowadzić do pełnej realizacji Programu, a lesistość powinna 
wzrosnąć do powierzchni nie mniejszej aniżeli 8%. Zadania zalesieniowe powinny być realizowane na 
gruntach pozyskiwanych w ramach posiadanych środków przez Gminę Miejską Kraków i uwzględniać 
ewentualne zalesienia przez prywatnych właścicieli (również z wykorzystaniem sukcesji naturalnej).103 
 

III.2. ANALIZY DOTYCZĄCE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 
 

III.2.1. Stan ochrony dziedzictwa i krajobrazu kulturowego  

Identyfikację obiektów i obszarów dziedzictwa kulturowego, opracowano m.in. w oparciu o: rejestr 
zabytków nieruchomych miasta Krakowa104, gminną ewidencję zabytków105, Ramowy program ochrony i 
rewitalizacji zespołu historyczno-krajobrazowego Twierdzy Kraków (2006), Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa (Zasoby i stan ochrony wartości kulturowych), Programu 
Opieki nad Zabytkami Gminy Miejskiej Kraków na lata 2010-2014106 oraz przygotowywany Gminny Program 
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 Dane dotyczące projektu „Powiatowego programu zwiększania lesistości miasta Krakowa na lata 2018-2040” pozyskano ze strony 

https://zzm.krakow.pl/nowe-lasy.html (dostęp 05.2019) 
104

 Rejestr zabytków nieruchomych województwa małopolskiego z uwzględnieniem podziału na powiaty i gminy. Stan na 05.2019 r. 
http://www.wuoz.malopolska.pl/images/file/2017/rejestr_zabytkow/Rejestr-powiaty_aktualne.pdf,  a także 
https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=18307  
105

 Gminna ewidencja zabytków Kraków, por.  https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=57315, 05.2019 
106

 Uchwała nr CXIV/1525/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad 
Zabytkami Gminy Miejskiej Kraków na lata 2010-2014 (zał. 1). 

https://zzm.krakow.pl/nowe-lasy.html
https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=18307
https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=57315
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Opieki nad Zabytkami Gminy Miejskiej Kraków na lata 2016-2020, a także opisy poszczególnych 
strukturalnych jednostek urbanistycznych oraz wizje terenowe.  

Na podstawie danych zawartych w SUiKZP107 oraz w MSIP opracowano mapę dot. stanu ochrony 
dziedzictwa kulturowego. Ochrona konserwatorska wnosi bowiem szereg uwarunkowań do kształtowania 
systemu terenów zieleni.  

Na potrzeby niniejszego dokumentu, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków na podstawie 
materiałów znajdujących się w rejestrze zabytków, dokonało szczegółowej identyfikacji terenów i zespołów 
zieleni wpisanych do rejestru zabytków108, na terenie wszystkich dzielnic pomocniczych miasta. Utworzono 
bazę danych przestrzennych zawierającą granice tych terenów oraz numery wpisów do rejestru. Wyniki 
przedstawiono na mapie dot. ochrony dziedzictwa kulturowego. Wyznaczone na mapie granice terenów i 
zespołów zieleni wpisanych do rejestru zabytków są orientacyjne i mają charakter informacyjny. W celu 
dokładnego określenia zakresu ochrony konieczne jest każdorazowe porównanie granic z treścią decyzji o 
wpisie do rejestru zabytków dla poszczególnych zespołów i terenów zieleni.  
 

Stan badań nad krakowskimi ogrodami i parkami oraz urządzonymi terenami zieleni przedstawia się 
dosyć dobrze. Jest szereg materiałów publikowanych oraz niepublikowane dokumentacje w Archiwum 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (wpisy do rejestru zabytków; karty białe, ewidencje ogrodów, 
inwentaryzacje dentrologiczne oraz studia historyczne i krajobrazowe dotyczące poszczególnych ogrodów i 
parków oraz kompleksowe w odniesieniu do Twierdzy Kraków) dokumentujące historię i stan zachowania 
poszczególnych obiektów. Wśród dzieł publikowanych podstawowe dotyczące ogrodów Krakowa to książki i 
publikacje autorstwa Anny Ptaszyckiej (1950, 1955, 1957), Barbary Stępniewskiej-Janowskiej (1977), Janusza 
Bogdanowskiego (1966, 1979, 1997, 2000), Marii Majki (1994, 1988, 1989-1990), Joanny Torowskiej (2004, 
2005), Bożeny Degórskiej (2010, 2013, 2015), a także zbiorowe Zieleń Krakowa (Dobrzycki (red.) 1955) i 
katalog Parki i ogrody Krakowa w obrębie Plant z Plantami i Wawelem (Bogdanowski, Więckowska (red.), 
1997) oraz Parki Krakowa - seria wydawana przez Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida (publikowana od 2005). 
Parki i ogrody wzmiankowane są w przewodnikach historycznych i współczesnych (m.in. Grabowski 1866, 
2008; Estreicher 1931; Rożek 1993, 2000), Encyklopedii Krakowa (Stachowski (red. prow.), 2000). Krótką 
charakterystykę obiektów przedstawiono też w katalogu Zabytki architektury i budownictwa w Polsce. Kraków 
(Róziewicz (red.) 2007), zaś dobra kultury współczesnej w publikacji Atlas dóbr kultury współczesnej 
województwa małopolskiego (2009). Jest również cały szereg artykułów naukowych omawiających 
poszczególne obiekty, ich historię i stan zachowania (np. Radwański 2003; Zachariasz, Fabijanowska 2008; 
Pawłowska 2009). Wykorzystano też niepublikowane opracowania – Kompleksowy program rozwoju zieleni 
miejskiej dla Krakowa (Böhm, Pawłowska, Zachariasz 1996) oraz ewidencje zabytkowych założeń zieleni. 
Są także rejestry i spisy, które pokazują stan zachowania historycznej zieleni w Polsce, w tym także obiektów 
krakowskich (m.in. Rejestr ogrodów polskich – red. Plapis W. 1964 a, 1964 b, 1965, 1969;  Bogdanowski 
1985, 2000; Michałowski (red.) 1992, 1994). 
 

Dziedzictwo kulturowe. Walory kulturowe terenów zieleni miejskiej Krakowa 
Wartości kulturowe Krakowa, jego wyróżniające budowle, układy urbanistyczne i krajobrazy od 

najdawniejszych czasów były doceniane. Potwierdza to podpis pod sztychem Matthäusa Meriana (1619) 
przedstawiającym panoramę Krakowa, który głosi Cracovia totius Poloniae urbs celeberrima atque 
amplissima, regia atque Academia insignis, co oznacza „Kraków, miasto całej Polski najludniejsze i 
najświetniejsze, wyróżniające się królewskim zamkiem i akademią” (Banach J. 1983). Od wieku XIX urządzone 
publiczne tereny zieleni stały się ważną częścią struktury urbanistycznej. Tereny zieleni Krakowa stanowią 
integralny składnik krajobrazu miasta i jego przestrzeni publicznych, głównie w aspektach: kompozycyjnym, 
wizualnym i estetycznym. Zieleń może być postrzegana jako wyróżnik krajobrazu. Wizerunek miasta ocenianego 
poprzez strukturę zieleni budują różnego rodzaju parki i tereny zieleni, ich różna postać – ciągła i linearna, 
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 Plansza U6 zawarta we Wprowadzeniu do SUiKZP oraz rys. nr 4 z Uwarunkowań 
108

 W ramach prac prowadzonych w roku 2016 w Zespole Zadaniowym UMK powołanym dla opracowania niniejszego dokumentu  
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plamowa, punktowa, o różnym przeznaczeniu i zainwestowaniu. Dla percepcji zieleni ważne są też 
charakterystyczne formy: parki, szpalery uliczne, aleje, grupy, a nawet pojedyncze drzewa czy rabaty, jako istotny 
element krajobrazu historycznego i współczesnego. 

 Kompozycyjna rola zieleni jest szeroko analizowana i opisana (Czarnecki, t. III 1968; Orzeszek-
Gajewska 1982; Czerwieniec, Lewińska 1996; Bogdanowski 2000, Zachariasz 2006). W kompozycji miasta 
zieleń strukturalizuje układ, łączy, dzieli, przegradza, izoluje, przesłania, maskuje i zdobi. W porze bezlistnej 
zza graficznej kurtyny pokrojów odsłaniają się zarysy brył i sylwety. Ta sezonowa zmienność może być 
oceniana zarówno jako atut, jak i wada. Ta ostatnia wówczas, gdy na skutek braku pielęgnacji zasłaniane są 
charakterystyczne widoki i panoramy. Tereny zieleni i parki często stają się wyróżnikiem, elementem 
tożsamości, symbolem miasta, np. w Krakowie: Planty, Błonia, aleja Waszyngtona, unikatowe kopce z 
zielonym otoczeniem. Trudno sobie wyobrazić Podgórze bez parku Bednarskiego osnutego legendą o 
Twardowskim. Nie bez powodu za zieloną uznawana jest Nowa Huta z zadrzewieniami przyulicznymi, parkiem 
Ratuszowym, Zalewem Nowohuckim, łąkami i ogrodami działkowymi. Ważną pozycję w strategiach miejskich 
Krakowa zajmują tzw. Parki Rzeczne, które zaproponowano w projekcie systemu terenów zieleni miejskiej w 
1996 r. (Böhm, Pawłowska, Zachariasz, 1996). Zakładanie terenów zieleni, co wielokrotnie zostało 
dowiedzione w przeszłości, pobudza rozwój obszarów sąsiednich, spełniając funkcję czynnika 
miastotwórczego. Urządzanie terenów zieleni połączone z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym zwiększa 
atrakcyjność działek dla inwestycji, przyczynia się do rozwoju miasta, często determinując jego formę czy 
kierunek rozwoju (Zachariasz 2006). Mieszkańcy miast chcą żyć wśród zieleni, co potwierdzają badania, 
polityki miejskie, m.in. tworzenie strategii rozwoju terenów zieleni i Budżety Obywatelskie. Zielone miasta są 
lepiej postrzegane. Zieleń ma istotny wpływ na kompozycję miasta, jakość miejsca i jakość życia.  

 
Elementy i formy zieleni, które stanowią integralną część krajobrazu Krakowa współtworząc jego 

tożsamość, współdecydują też o jego wartościach kulturowych. Pojedyncze drzewa, solitery takie jak buk 
purpurowy na Plantach nieopodal Wawelu czy platan niedaleko Filharmonii, miłorząb przy kościele 
Franciszkanów, kasztanowiec przy którym stoi Światowid pod Wawelem…, aleje: 3 Maja ramująca Błonia, 
Waszyngtona, Dygasińskiego (w nie najlepszej kondycji), zwarte ściany zieleni parków, cmentarzy 
komunalnych i przykościelnych czy niedostępnych ogrodów klasztornych to dla wielu krakowian obiekty i 
miejsca szczególne, wyjątkowe. Jak ważne są nawet pojedyncze drzewa pokazują protesty mieszkańców, np. 
konieczność wymiany kompleksowej drzew w Alei 3 Maja, propozycje wycinki na Rynku Podgórskim109 czy 
propozycje zakazu wycinania zdrowych drzew110. O znaczeniu zieleni dla mieszkańców przekonują też: 
zarówno Budżet Obywatelski, w którym inicjatywy parkowe zajmują miejsce poczesne111, jak i wyniki 
konsultacji społecznych, które odbywały się w ramach niniejszej pracy. 

Kraków wielokrotnie zmieniał swoje granice, najczęściej tak jak to było m.in. w 1800 r., na skutek 
przyłączania sąsiednich miejscowości. Wówczas w jego granicach znalazły się: Kleparz, Kazimierz ze 
Stradomiem, Czarna Wieś, Piasek, Nowy Świat i Wesoła. W 1910, w efekcie prac Komisji Wielkiego Krakowa 
pod kierownictwem Juliusza Leo, włączono do miasta 14 gmin i 9 obszarów dworskich, a w 1926 r. Las Wolski. 
Powierzchnia Krakowa zmieniała się też w latach 1941, 1951, 1973, 1986. Śladem tych przemian jest wyraźna 
odrębność krajobrazowa dzielnic i osiedli; wyrazista tożsamość poszczególnych części miasta, dzielnic, o 
różnej funkcji, skali, rozplanowaniu i topografii. Znaki tych przemian to m.in. dawne rogatki wpisane w pejzaż 
śródmiejski, niewielkie kościoły w centrach dawnych wsi, przykościelne cmentarze, czy historyczne ratusze 
miejskie (Kazimierz, Podgórze). Są to także tereny zieleni np. park Bednarskiego na Podgórzu, dwory i pałace z 
parkami w intensywnie przekształcanych w okresie powojennym obszarach dawnych wsi (np. Skotniki, 
Prokocim, Bieżanów, Branice, Ruszcza).  

W historycznym rozwoju Krakowa reprezentowany jest pełny przegląd stylów ogrodowych oraz 
rodzajów ogrodów i parków. Każda epoka pozostawiła swój ślad. Był czas, gdy Kraków i okolice wiodły prym, 
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 http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/3506261,protest-mieszkancow-w-sprawie-wycinki-drzew-na-rynku-podgorskim-okazal-sie-
skuteczny,id,t.html; http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/3454909,wytna-tylko-10-drzew-na-rynku-podgorskim,id,t.html; dostęp 05.2019. 
110

 http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/9220635,calkowity-zakaz-wycinki-zdrowych-drzew,id,t.html dostęp 05.2019 
111

 http://krakow.wyborcza.pl/krakow/1,44425,17743352,Krakowski_budzet_obywatelski_2015_pod_znakiem_ zieleni.html; dostęp 05.2019. 

http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/3506261,protest-mieszkancow-w-sprawie-wycinki-drzew-na-rynku-podgorskim-okazal-sie-skuteczny,id,t.html
http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/3506261,protest-mieszkancow-w-sprawie-wycinki-drzew-na-rynku-podgorskim-okazal-sie-skuteczny,id,t.html
http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/3454909,wytna-tylko-10-drzew-na-rynku-podgorskim,id,t.html
http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/9220635,calkowity-zakaz-wycinki-zdrowych-drzew,id,t.html
http://krakow.wyborcza.pl/krakow/1,44425,17743352,Krakowski_budzet_obywatelski_2015_pod_znakiem_%20zieleni.html
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co związane było m.in. z modą na włoskie ogrody z kwaterami rozplanowanymi ad quadratum, ramowanymi 
szpalerami czy bindażami (m.in. Łobzów, Prądnik, Branice) (Bogdanowski 1966, 2000). W XIX wieku wyszedł 
stąd wzór ogrodu jordanowskiego. Komisje Dobrego Porządku, również i dla Krakowa, zapoczątkowały 
obsadzanie ulic drzewami, kontynuowano to w planach regulacyjnych (pocz. XX w.). Twórca idei miasta 
ogrodu Ebenezer Howard odwiedził miasto i wygłosił 14-go lipca 1912 r. odczyt na Wystawie architektury i 
wnętrz w otoczeniu ogrodowym112. Jak napisano „Podziwiał więc dosyć bezkrytycznie wspaniałe położenie 
Krakowa ze swą wielką ilością zieloności, błoniami, plantacyami, systemem pierścieniowym planu itd. i nazwał 
Kraków miastem-ogrodem z naturalnego rozwoju” (Miasta-ogrody, 1912). Ideę koncepcji miasta-ogrodu 
odnaleźć można również w socrealistycznej Nowej Hucie. Były też w rozwoju ogrodów w Krakowie czasy 
stagnacji i uśpienia – to okres baroku, po przeniesieniu stolicy do Warszawy. W okresie powojennym w 
zakresie koncepcji struktury terenów zieleni systemy oparte na układzie hydrograficznym oraz zieleni 
Twierdzy Kraków proponowali Anna Ptaszycka (1950, 1955, 1957) i Janusz Bogdanowski (1979, 1997, 2000). 
Po wojnie powstały m.in. duży Park Kultury i Wypoczynku, Park Dywizjonu 303, zagospodarowano na parki 
część terenów fotecznych. Koniec XX wieku przyniósł listy rankigowe parków miejskich co potwierdziło, że 
istnieje duże zapotrzebowanie na nowe miejsca rekreacji. Powstała koncepcja systemu terenów zieleni z 1996 
r. (Böhm, Pawłowska, Zachariasz 1996) wdrożona w SUiKZP w 2003 r. Jednak dopiero ostatnie 20-lecie XXI w. 
to czas, kiedy w tej materii dzieje się znacznie lepiej. Podjęto kompleksowe działania począwszy od 
kształtowaniu systemu terenów zieleni – od skali planowania przestrzennego (wdrażanie w mpzp Parków 
Rzecznych) do działań architektoniczno-krajobrazowych m.in. projektowanie i budowa nowych terenów 
zieleni (procesy partycypacyjne, warsztaty – np. Superścieżka czy Park Reduta), do czego przyczynia się 
utworzenie w 2013 r. stanowiska Miejskiego Architekta Krajobrazu, a w 2015 r. Zarządu Zieleni Miejskiej 
(ZZM).  

 
Nietrwałość materii roślinnej łatwo prześledzić oglądając historyczne ryciny i fotografie Krakowa113. 

Uwidocznione są na nich atrakcyjne panoramy z układami zieleni, wyraziste formy kompozycji urbanistycznej, 
jakimi są: ulice w formie alej i ze szpalerami, zwarte ściany zieleni parków publicznych oraz skwery z zielenią i 
modnymi rabatami. Kompozycje, które niegdyś współtworzyły tożsamość Krakowa i jego specyfikę – 
historyzujący elegancki wizerunek w skali widoków i panoram. Dzisiaj wiele z tych miejsc przeszło znaczne 
przeobrażenia, do czego przyczyniły się m.in. sukcesja, wypadanie roślin, wycinki i zmienne mody. Szczególnie 
zaś zmienił się krajobraz ulic z alejami i ramującymi je szpalerami drzew, co wynika głównie z rozwoju 
komunikacji oraz poszerzania pasa drogowego kosztem zieleni i wprowadzania podziemnej infrastruktury. 
Obniżyły się komfort i atrakcyjność tych ciągów dla spacerów i rekreacji. 

 
W 1978 r. w uznaniu unikatowej wartości uniwersalnej Stare Miasto, Wawel i Kazimierz, w Krakowie 

wpisano na listę światowego dziedzictwa UNESCO. W 2011 r. wyznaczono strefę ochronną dla Starego Miasta 
w obrębie dawnego rdzenia Twierdzy Kraków. Obejmuje ona m.in. Zabłocie, Grzegórzki, Dębniki, Ludwinów, 
aż po klasztor Norbertanek nad Wisłą. Jej wyznaczenie służy m.in. ochronie panoram.  

Cztery z pięciu form ochrony zabytków przewidzianych w Ustawie o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (2003  z późn. zmianami), czyli: wpis do rejestru zabytków; uznanie za pomnik historii; utworzenie 
parku kulturowego oraz ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w 
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego stosowane są w ochronie dziedzictwa 
kulturowego miasta114.  

 

                                                 
112

 Wystawa architektury i wnętrz w otoczeniu ogrodowym odbyła się w Krakowie (maj – październik 1912) na terenach 
pofortecznych przy Błoniach i przy parku Jordana. 
113

 Np. albumy widoków Krakowa autorstwa: H. Waltera, J.N. Głowackiego, fotografie  I. Kriegera czy zbiory Narodowego Archiwum Cyfrowego, 
Muzeum Historycznego miasta Krakowa. 
114

 Piąta forma – wpis na Listę Skarbów Dziedzictwa – stosowana jest do zabytków ruchomych. 
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Pomnik historii – przyznawany jest zabytkom nieruchomym o 
szczególnej wartości historycznej, naukowej i artystycznej, utrwalonym 
w powszechnej świadomości i mającym duże znaczenie dla dziedzictwa 
kulturalnego Polski. Forma ochrony ustanowiona została w 1994 r. i w tym roku 
Kraków – historyczny zespół miasta został uznany za pomnik historii115 
zarządzeniem Prezydenta RP z 8 września 1994 r. (Monitor Polski 1994 nr 50 
poz. 418).  Rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 15 marca 2017 r. za pomnik 
historii uznany został zespół opactwa Benedyktynów w Tyńcu.  
 
 
Ryc. Kraków historyczny zespół miasta – granice pomnika historii wyznaczone w 1994 r. 
obejmują oprócz Starego Miasta także Kazimierz i Stradom, Podgórze, Nowy Świat, 
Kleparz i fragment Wesołej.  

 
Park kulturowy stanowi formę ochrony zabytków wprowadzoną Ustawą o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami (2003). Tworzy się go w celu ochrony krajobrazu kulturowego oraz zachowania wyróżniających 
się krajobrazowo terenów z zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi dla miejscowej tradycji 
budowlanej i osadniczej. Dla obszarów, na których utworzono park kulturowy obowiązkowo opracowuje się 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i plan ochrony116. W SUIKZP (2014) zapisano 
„Ustanowienie parków kulturowych ma umożliwić utrzymanie ważnych i swoistych cech krajobrazu 
kulturowego, stanowiącego jedną z najważniejszych części dziedzictwa Krakowa, ze wskazaniem możliwości 
rozwoju obszarów nimi objętych przy prawidłowym gospodarowaniu krajobrazem, planowaniu jego rozwoju i 
kontrolowaniu przemian.” Obecnie w granicach miasta utworzono jeden park kulturowy – Park Kulturowy 
Stare Miasto, który powołano w 2010117. Zgodnie z Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(2003 z późń. zm.) sporządzono dla terenu parku miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Stare 
Miasto, który przyjęto w 2012. Chroniony jest obszar w granicach miasta lokacyjnego z 1257 r., obszar 
wpisany na listę na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO (1978) i pomnik historii (1994). Celem 
zasadniczym utworzenia Parku Kulturowego Stare Miasto było m.in. zachowanie i ekspozycja dziedzictwa 
kulturowego i krajobrazu historycznego układu urbanistycznego Krakowa w granicach Plant oraz Wzgórza 
Wawelskiego; ochrona historycznej linii zabudowy, gabarytów i form architektonicznych; ochrona 
funkcjonalna i kompozycyjna Plant Krakowskich oraz pozostałych terenów zieleni, szczególnie historycznych 
ogrodów, skwerów oraz zieleni stoków Wzgórza Wawelskiego, z dopuszczeniem rewaloryzacji terenów zieleni; 
ochrona osi, ciągów i punktów widokowych umożliwiających bliskie i dalekie widoki na charakterystyczne 
elementy zagospodarowania obszaru, ze szczególnym uwzględnieniem widoków na Wzgórze Wawelskie, oraz 
widoków z obszaru Parku na charakterystyczne elementy zagospodarowania Miasta.  

11 czerwca 2014 r. Rada Miasta Krakowa podjęła Uchwałę Nr CIX/1642/14 w sprawie zamiaru 
utworzenia parków kulturowych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków pn.: ''Park Kulturowy Nowa Huta'' oraz 
''Park Kulturowy Stare Podgórze z Krzemionkami''. W dniu 9 listopada 2016 r. Rada Miasta Krakowa podjęła 
Uchwałę Nr LVII/1156/16 w sprawie ogłoszenia o podjęciu prac nad utworzeniem parku kulturowego pod 
nazwą Park Kulturowy Nowa Huta. W ten sposób rozpoczęto formalną procedurę prowadzącą do utworzenia 
w tej dzielnicy specjalnej strefy ochrony. Obszar, który ma być objęty ochroną w postaci parku kulturowego to 

                                                 
115

 Historyczny zespół urbanistyczno-architektoniczny Krakowa, złożony z następujących elementów: zamku królewskiego na Wawelu; 
średniowiecznego miasta Krakowa; średniowiecznego miasta Kazimierz z jego przedmieściem Stradomiem. 
116

 Plan ochrony dla parku kulturowego, w przeciwieństwie do form ochrony przyrody – parku narodowego i krajobrazowego oraz 
rezerwatu przyrody, które też wymagają tego rodzaju dokumentu od 1991 r., nie posiada rozporządzenia wykonawczego 
(Myczkowski i in.  2005). W ochronie krajobrazu Krakowa niepowodzeniem zakończyło się powołanie Zwierzynieckiego Parku 
Kulturowego. Park ten został utworzony decyzją Rady Miasta Krakowa w 2006 r. Obszar planowanego parku obejmował wzgórza Bł. 
Bronisławy, Sikornika i Lasu Wolskiego, stanowiące tereny o najcenniejszych w granicach Krakowa walorach krajobrazowych, 
przyrodniczych, historycznych, zabytkowych i kulturowych (Kaczorowska 2007; Zachariasz 2008).  
117

 Uchwała Nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą 
Park Kulturowy Stare Miasto; https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=48882, 10.2015 

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=48882
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około 350 hektarów tzw. „starej” Nowej Huty, wraz z klasztorem cystersów w dawnej Mogile, dworem Jana 
Matejki w Krzesławicach oraz budynkami centrum administracyjnego kombinatu metalurgicznego. 

Pierwszym etapem prac było zebranie w terminie od 14 listopada 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. 
wniosków dotyczących nowego parku kulturowego. W 2016 i 2017 r. odbyło się kilka spotkań informacyjnych 
dotyczących Parku. W maju i czerwcu 2017 r. odbyły się konsultacje społeczne przeprowadzone na zlecenie 
UMK przez stowarzyszenie Pracownia Obywatelska. Konsultacje zostały zapoczątkowane spotkaniem Open 
space, a następnie odbyło się 8 spotkań w poszczególnych rejonach, na które podzielony został obszar 
przyszłego Parku. Przeprowadzono również 2 spacery badawcze. Wnioski i uwagi zgłoszone podczas spotkań 
znalazły się w Raporcie z konsultacji. Zebrane wnioski oraz wytyczne z projektu „Planu ochrony Parku 
Kulturowego Nowa Huta” stanowią materiał do opracowania projektu uchwały o utworzeniu Parku, który po 
przygotowaniu zostanie publicznie zaprezentowany i poddany ponownym konsultacjom społecznym. 

Szczególny nacisk położony będzie na zachowanie i ekspozycję dziedzictwa i krajobrazu historycznego 
układu urbanistycznego Nowej Huty, ochronę historycznej linii zabudowy, gabarytów i form 
architektonicznych, ochronę funkcjonalną i kompozycyjną zieleni, zwłaszcza ogrodów i skwerów, ochronę osi, 
ciągów i punktów widokowych, ochronę krajobrazu kulturowego poprzez przeciwdziałanie dominacji 
działalności handlowej, reklamowej i usługowej, ingerującej w zabytkową przestrzeń i zakłócającej jej estetykę 
i zasady pożądanej ekspozycji. W wyniku funkcjonowania parku powinny zostać osiągnięte cele związane 
przede wszystkim z ochroną zabytków i unikalnego układu urbanistycznego, ale również poprawą jakości życia 
lokalnej społeczności, poprzez uporządkowanie nowohuckiej przestrzeni publicznej.118 

Trwają związane z utworzeniem Parku Kulturowego Nowa Huta trwają nadal119, przygotowany został 
już projekt planu ochrony parku kulturowego120.  

W Studium (2014) w pierwszej kolejności rekomendowano jako parki kulturowe z przewagą 
historycznego krajobrazu miejskiego 3 obszary: Kazimierz – Stradom z Bulwarami Wisły, Stare Podgórze z 
Krzemionkami, Stara Nowa Huta (w trakcie procedowania). Trzy organizmy miejskie o wyrazistej urbanistyce, z 
elementami charakterystycznymi dla różnych epok, dzieła złożone, o zdefiniowanym krajobrazie, w którym 
zapisana jest tożsamość miejsca.  
 

W Krakowie około 1200 obiektów wpisanych jest do rejestru zabytków121. Są wśród nich różnego 
rodzaju ogrody, parki i tereny zieleni urządzonej, współdecydujące o walorach kulturowych i krajobrazowych 
miasta122. Rejestr zabytków obejmuje ich ok. 160. Są również wpisy obszarowe, którym w Krakowie objęto 
m.in.: układ urbanistyczny Krakowa w obrębie Plant, 1257, nr rej.: A-1 z 22.05.1933 - układ urbanistyczny d. 
miasta Kazimierza i Stradomia, poł. XIV, nr rej.: A-12 z 23.03.1934;  układ urbanistyczny Kleparza, poł. XIV, nr 
rej.: A-648 z 25.01.1984; układ urbanistyczny d. dzielnicy Nowy Świat, XVI-XIX/XX, nr rej.: A-1438/M z 
9.06.2015; układ urbanistyczny d. miasta Podgórza, XVIII, nr rej.: A-608 z 26.10.1981; układ urbanistyczny 
Wesołej, XIII, XVI, nr rej.: A-650 z 16.02.1984; układ urbanistyczny dzielnicy Nowa Huta w Krakowie, jako 
reprezentatywny przykład urbanistyki socrealizmu w Polsce nr rej.:  A-1132 z 30.12.2004 r.; układ 
urbanistyczny oraz zespół zabudowy Kazimierza w obrębie tzw. „nowego miasta” wraz z historycznymi 
przedmieściami: Łąką św. Sebastiana, Podbrzeziem oraz Polami Kazimierzowskimi, nr rej. A-1273/M z 
18.07.2011 r; Układ urbanistyczny oraz zespół zabudowy d. IV dzielnicy katastralnej miasta Krakowa - 
„Piasek”, nr rej. A-1446/M z 15.10.2015 r. W skład tych obszarów wchodzą tereny zieleni komponowanej, 
place i ulice z zielenią. Wpisany do rejestru w 2015 r. układ urbanistyczny d. dzielnicy Nowy Świat zawiera 
m.in. pl. Na Groblach, układu ważnego ciągu zieleni urządzonej, jakim jest ul. Retoryka, a także zieleń 
wspomagającą m.in. ogrody: klasztorny SS. Felicjanek i willowe: przy Kossakówce i pałacu Czapskich. 

                                                 
118

 Źródło: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=81995 (dostęp 05.2019) 
119

 Stan na 05.2019 
120

 https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=81995 (dostęp 05.2019) 
121

 Rejestr zabytków http://www.wuoz.malopolska.pl/images/file/2018/Rejestr_krakowski2018.pdf (dostęp 05.2019) 
122

 Walory krajobrazowe: wartości ekologiczne, estetyczne lub kulturowe obszaru oraz związane z nim rzeźbę terenu, twory i składniki 
przyrody, ukształtowane przez siły przyrody lub działalność człowieka (Art. 5. ustawy  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (tj. Dz.U. z 2004 r. nr 92 poz. 880 z poźn. zm.) 

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=81995
https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=81995
http://www.wuoz.malopolska.pl/images/file/2018/Rejestr_krakowski2018.pdf
http://serwisy.gazetaprawna.pl/ekologia/tematy/e/ekologiczne
http://tematy.prawo.gazetaprawna.pl/tematy/u/ustawa
http://serwisy.gazetaprawna.pl/ekologia/tematy/o/ochrona-przyrody
http://serwisy.gazetaprawna.pl/ekologia/tematy/o/ochrona-przyrody
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Ważny jest zakres wpisu do rejestru, tak by obejmował całe komponowane założenia, także otoczenia 
– czyli terenu wokół lub przy zabytku wyznaczonego w decyzji o wpisie tego terenu do rejestru zabytków w 
celu ochrony wartości widokowych zabytku oraz jego ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem czynników 
zewnętrznych123. Najlepszą ochroną przed zabudową oraz zabezpieczeniem przedpola widoków i osi 
widokowych są zapisy w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, co stanowi również jedną z 
form ochrony zabytków i jest prawem lokalnym124. Tereny zieleni zabytkowej jako obiekty specyficzne, często 
o ograniczonych sposobach użytkowania, wymagają odpowiedniego składu gatunkowego i form roślinności. 
Są w grupie wymagającej najwyższych standardów urządzania, utrzymania i pielęgnacji – w zależności od 
potrzeb, preferencji i specyfiki (np. park publiczny w określonym stylu, zieleń komponowana przyuliczna czy 
zieleń forteczna). Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami125 szczegółowo określa kwalifikacje 
osób wykonujących prace konserwatorskie i restauratorskie w terenach zieleni wpisanych do rejestru 
zabytków przy zabytkach (ust. 37 b. 1-3)126. 

Krakowskie obiekty wpisane do rejestru lub objęte inną formą ochrony, np. przyrody, ważne w 
kształtowaniu krajobrazu kulturowego miasta można podzielić na kilka rodzajów: 

 kopce wraz z otoczeniem, 

 parki publiczne, 

 parki przy dawnych rezydencjach spełniające obecnie funkcje publiczne, 

 Błonia miejskie, łąki publiczne, 

 lasy miejskie,  

 tereny zieleni fortecznej, 

 aleje i zieleń przyuliczna, 

 zieleń towarzysząca, np. miejscom pamięci, obiektom zabytkowym, czy na stokach Wzgórza 
Wawelskiego, 

 komponowana zieleń placów miejskich, zieleń układów urbanistycznych, osiedli,  
 

oraz te tereny zieleni, które mają innych niż miasto właścicieli lub zarządców, przez co ich dostępność 

                                                 
123

 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 2003; Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568, art. 3. pkt. 15. 
124

 Przykładowy zapis dla Kopca Krakusa w mpzp obszaru „Krzemionki" przyjętego Uchwałą Nr XI/153/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 
kwietnia 2007 r.: „§ 31. 1. Wyznacza się teren zieleni urządzonej oznaczony symbolem ZP1. 2. Podstawowym przeznaczeniem jest zieleń 
niska urządzona z utrzymaniem istniejących zadrzewień i zakrzewień. Teren ZP1 obejmuje Kopiec Krakusa wraz z jego otoczeniem. 3. 
Dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury (wyłącznie ławki w miejscach o dużych wartościach widokowych i 
kontemplacyjnych) oraz tablic informacyjnych. 4. Ustala się następujące warunki zagospodarowania: 1/ istniejącą zieleń przeznacza się 
do zachowania z możliwością prowadzenia zabiegów pielęgnacyjno-kompozycyjnych, w tym służących odsłonięciu otwarć widokowych i 
panoram, eksponowanych z ciągów widoków, pokazanych na Rysunku Planu; 2/ nakaz prowadzenia prac pielęgnacyjnych w celu 
utrzymania lub wykształcenia charakteru zieleni zgodnego z przeznaczeniem podstawowym; 3/ zakaz przekształcania, z wyjątkiem 
niezbędnych robót budowlanych związanych z bieżącą konserwacją i remontem, drogi rokadowej wraz z istniejącym zadrzewieniem, 
stanowiącej zachowany element dawnej Twierdzy Kraków; 4/ dopuszcza się prowadzenie robót budowlanych związanych z bieżącą 
konserwacją i remontem Kopca Krakusa, na warunkach określonych przez właściwe służby konserwatorskie; 5/ zakaz lokalizacji 
budynków, parkingów i obiektów małej architektury, z zastrzeżeniem ust. 3. 5. Wszelkie działania inwestycyjne w zakresie 
zagospodarowania terenu ZP1 nie mogą naruszać ustaleń zawartych w Rozdziale 1 – obejmującym przepisy ogólne.” 
125

 Dz.U. 2018 poz. 2067 
126

 Art. 37b. 1. Pracami konserwatorskimi oraz pracami restauratorskimi, prowadzonymi przy zabytkach będących parkami wpisanymi 
do rejestru albo innego rodzaju zorganizowaną zielenią wpisaną do rejestru kieruje osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub 
jednolite studia magisterskie, których program obejmuje zajęcia lub grupy zajęć umożliwiające nabycie wiedzy i umiejętności w tym 
zakresie, oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich, 
przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich lub pracach restauratorskich prowadzonych przy tego rodzaju 
zabytkach wpisanych do rejestru, lub była zatrudniona przy tych pracach w muzeum będącym instytucją kultury.  
2. Przepis ust. 1 stosuje się do osób, które samodzielnie wykonują prace konserwatorskie oraz prace restauratorskie, prowadzone przy 
zabytkach będących parkami wpisanymi do rejestru albo innego rodzaju zorganizowaną zielenią wpisaną do rejestru.  
3. Prace o charakterze technicznym w zakresie, o którym mowa w ust. 1, samodzielnie wykonuje osoba, która posiada świadectwo 
ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie i dyplom potwierdzający kwalifikacje 
zawodowe w zawodach związanych z pielęgnacją zieleni, albo przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w tego rodzaju pracach 
prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru lub była zatrudniona przy tych pracach w muzeum będącym instytucją kultury. 
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jest ograniczona: 

 cmentarze, 

 zieleń towarzysząca obiektom sportowym, szkołom, uczelniom wyższym, szpitalom, domom opieki 
społecznej,zakładom przemysłowym,  

 ogrody: botaniczny i zoologiczny, kolekcje dydaktyczne roślin, np. Uniwersytetu Rolniczego czy 
Wydziałowy Ogród Roślin Leczniczych Collegium Medicum UJ w Krakowie w Prokocimiu, 

 ogrody klasztorne, 

 inne, w tym ogrody śródblokowe (podwórka) (Bogdanowski, Więckowska (red.) 1997).   
 

Charakterystyka tych terenów pokazuje ich specyfikę i znaczenie dla systemu terenów zieleni. 
 

 Kopce wraz z otoczeniem 
Niezbywalny element krakowskich panoram (w wielu ujęciach akcent lub dominanta) stanowią cztery 

usypane z ziemi kopce – mogiły i pomniki127 wraz urządzonym otoczeniem. W przypadku kopców zachodzi 
ekspozycja czynna i bierna, roztacza się z nich doskonały widok i one są wyróżnikami krajobrazu. Tworzą kluczowy 
element tożsamości miasta i przestrzeń symboliczną, szczególnie mocno budują pamięć o przeszłości. Odwołują 
się do legendarnych postaci Wandy i Krakusa (Kopiec Wandy ok. VII-VIII w.; Kopiec Krakusa (od VII w. do początku 
IX w.). Tradycja sypania pomników zainspirowała w XIX i XX w. społeczeństwo do honorowania w taki sposób 
bohaterów narodowych – Kościuszki (1820-1823) usypany na Wzgórzu bł. Bronisławy oraz Piłsudskiego (zwany 
Kopcem Niepodległości lub Wolności; 1934-1937) na wzniesieniu Sowiniec.  

Najstarszy Kopiec Wandy jest ujęty w ewidencji zabytków, dlatego proponuje się, by wpisać go do 
rejestru zabytków wraz z otoczeniem. Pozostałe kopce: Krakusa, Kościuszki, Piłsudskiego są wpisane do 
rejestru zabytków. W 2017 r. kopiec Kościuszki otrzymał status pomnika historii. 

Kopce wraz z otoczeniem nie mają statusu parku miejskiego. Właścicielem terenów z kopcami 
Wandy i Krakusa jest gmina, podobnie Kościuszki – gmina, ale zarząd mają odpowiednio Komitet Kopca 
Kościuszki oraz kopca Piłsudskiego – gmina, a użytkowanie MPIOZ. 
 

 Błonia miejskie, łąki publiczne 
 Jednym z najważniejszych elementów krajobrazu Krakowa są Błonia – wielka łąka publiczna (gminna) 

– pratum commune128. Błonia krakowskie w XIX wieku były zaniedbane i zalewane przez Rudawę. Wówczas 
zostały częściowo zagospodarowane. Tam m.in. odbyła się Wystawa przemysłowo-rolnicza w 1887 r., którą 
później przekształcono w park Jordana. Po osuszeniu łąka zaczęła służyć jako miejsce dużych zgromadzeń, a w 
1908 r. stała się deptakiem. Obecnie, Błonia choć okrojone, mają prawie 42 ha. Roztaczają się z nich 
wspaniałe widoki m.in. na panoramy Starego Miasta i Kopca Kościuszki. Ramowane są szpalerami lip i 
jesionów wzdłuż alej Focha i 3-go Maja. Spełniają i spełniały tradycyjnie przypisane im funkcje, jako miejsce 
uroczystości, ćwiczeń i parad wojskowych, mszy papieskich, zawodów sportowych czy zabaw. Są obecnie 
parkiem publicznym. W 2014 r. ustanawiając miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zapisano: 
„Celem planu jest ustanowienie planistycznej ochrony tej położonej w centrum miasta, unikalnej w skali 
europejskiej, otwartej przestrzeni zielonej, o wyjątkowych walorach historycznych dla miasta i kraju”129. 
Wpisane do rejestru zabytków w 2000 r. 

 Na terenie Krakowa są Łąki Nowohuckie zlokalizowane w pradolinie Wisły, nieopodal centrum Nowej 
Huty (57,17 ha) objęte ochroną prawną (użytek ekologiczny – forma ochrony przyrody). Znajdowało się tu 
niegdyś starorzecze Wisły. Obecnie stanowią przedpole widoku na plac Centralny i panoramę zabudowy 
Nowej Huty. Planowane jest stworzenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Park Starorzecza Wisły w 

                                                 
127

 Historia mówi o jeszcze jednym krakowskim kopcu – Esterki, spełniającym funkcję belwederu widokowego, który był w ogrodzie w 
łobzowskim, w podmiejskiejj rezydencji królewskiej. W latach 60. XX w. całkowicie splantowany pod budowę stadionu. 
128

 Tego rodzaju założenia stanowią publiczne ogrody miejskie poza murami miasta, teren przeznaczony do wypoczynku. 
129

 Uchwała Nr CXII/1699/14 RM Krakowa z 9. 07.2014 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru „Błonia krakowskie", Dz.U. Woj. Małop., 17.07.2014, poz. 4035. 
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Nowej Hucie” przylegającego bezpośrednio do Łąk Nowohuckich, który ma obejmować m.in. teren Lasku 
Łęgowskiego. 

 Łąki w skali widoków i panoram stanowią ważny element kompozycji przestrzennej miasta, o dużej 
powierzchni (płaszczyźnie), często dające widoki 3600. 

 

  
Fot. 92 i 93. Błonia w Krakowie, wielka łąka publiczna, za: Dobrzycki (red.) 1955. Z lewej widoczne maszty oświetleniowe, 
które wzbudziły liczne kontrowersje, przeniesione do Nowej Huty na stadion Hutnika

130
 (fot. A.Zachariasz) 

 

 Parki publiczne 
  Obecnie na terenie Krakowa znajduje się 50 parków miejskich i jeden uzdrowiskowy. Są wśród nich obiekty 
historyczne wpisane do rejestru zabytków, takie m.in. jak: Planty, parki: Jordana, Strzelecki czy Krakowski, a także 
Bulwary Wiślane oraz dawne ogrody i parki dworskie lub pałacowe pełniące teraz funkcje parków publicznych. 
Historyczny ogród, udostępniany publiczności, urządzony z wykorzystaniem różnych roślin i form ogrodowych, 
w którym utrzymano wysoki standard pielęgnacji powinien stać się wzorcem do naśladowania. Obiekty 
wpisane do rejestru zabytków i w ewidencji gminnej są pod opieką konserwatora zabytków. 
 
Tabela 3. Parki miejskie objęte wpisem do rejestru zabytków: 
 

L.p. Nazwa /  
funkcja pierwotna 

Powierzchnia  
ha 

Wpis do rejestru Dzielnica 
 

1 Planty Krakowskie 
 

20,0056 A-576 13.V.1976,  
wraz z 10-ma pomnikami i rzeźbami. 
Fortyfikacje miejskie splantowane i 
przekształcone w park publiczny 

I 

2 Park Strzelecki / 
Ogród Strzelecki 

1,5341 A-578 15.V.1976, wraz z pomnikami I 

3 Bulwary Wiślane 35,9653 A-1260/M z 13.VI.2011 I 

4 Park Kościuszki 6,4338 A-132 z 18.VII.1946 IV 

5 Park im. dr. H. Jordana 20,7512 A-579 z 18.V.1976 V 

6 Park Krakowski 5,4847 A-985 z 14.VII.1976, wraz z kapliczką, i 
07.11.1994 (postanowienie) 

V 

7 Ogród Łobzów (na 
terenie WKS Wawel) 

1,1696 A-127 i A-645, 18.11.1983 jako pałac królewski 
na Łobzowie, później Szkoła Kadetów wraz z 
ogrodem, ul.Podchorążych 1, XVI, XVII, 1856 

V 

8 Błonia Krakowskie 41,1885 A-1114 z 7.IV.2000. VII 

9 Park Decjusza 10,4828 A-131 z 7.III.1930 i 12.VIII.1936  VII 

10 Park im. A. i E. 
Jerzmanowskich 

5,8844 A-639 z 22.III.1983 XII 

                                                 
130

 Ostatecznie i tam zdemontowane w grudniu 2016 r. ; http://www.dziennikpolski24.pl/region/a/stadion-hutnika-juz-bez-
oswietlenia,11570310/dostęp 13.12.2016, 

http://www.dziennikpolski24.pl/region/a/stadion-hutnika-juz-bez-oswietlenia,11570310/dostęp
http://www.dziennikpolski24.pl/region/a/stadion-hutnika-juz-bez-oswietlenia,11570310/dostęp
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11 Park Płaszów 39,6215 Płaszów, teren byłego obozu koncentracyjnego 
wraz z „Szarym Domem”, A-1120 z 24.X. 2002,  

XIII 

12 Park Bednarskiego 8,2550 A-586 z 17.VII.1976, wraz z pomnikiem XIII 

13 Fort Batowice 8,8077 A-91/M z 11.V.2007 XV 

14 Fort Mistrzejowice 5,3889 A-90/M z 11.V.2007 XV 

15 Park Wadów 
 

2,4454 Wadów, zespół dworsko-parkowy - ul. Glinik 
63, A- 1098 21.XII.1998 

XVII 

16 Park Łuczanowice 6,4587 (obecnie 
w utrzymaniu 
ZZM fragment o 
pow. 2,0335 ha) 

A-604 z 26.XI.1980, zespół pałacowo-parkowy XVII 

17 Park przy Klasztornej 0,8790 A-1034 z 31.VII.1996 XVIII 

18 Park Zdrojowy w 
Swoszowicach 
(publicznie dostępny, 
ale pozostający w 
zarządzie uzdrowiska) 

16,0791  A-675 z dn. 6.II.1985 X 

 
 Ponadto, Planty Nowackiego są położone na terenie układu urbanistycznego Podgórza – wpisanego 
do rejestru zabytków pod nr A-608 z 26.10.1981. Parki Ratuszowy, Szwedzki i Wiśniowy Sad znajdują się zaś 
na terenie układu urbanistycznego Nowej Huty – wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-1132 z 
10.12.2004.  
 
  Po wojnie zaplanowano i urządzono m.in. takie parki jak: Park Kultury i Wypoczynku, obecnie Park 
Lotników Polskich przy Muzeum Lotnictwa, park przy Zalewie Nowohuckim, Park Tysiąclecia przy osiedlu 
Mistrzejowice, Park Krowoderski czy Park Wyspiańskiego131. Są też parki nowe, m.in. Park Dębnicki, Park 
Zaczarowanej Dorożki, Park Lilli Wenedy132, Ogród Łobzów, Park Linearny Ruczaj, Park Stacja Wisła, Park Reduta, 
Park Bagry Wielkie oraz parki tematyczne dostępne za opłatą, np. Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema (o pow. 
6 ha, zlokalizowany w płd.-wsch. części Park Parku Lotników Polskich). Park Lilli Wenedy został zrealizowany w 
ramach ważnej, do dzisiaj funkcjonującej inicjatywy, mającej na celu zwiększanie liczby parków publicznych w 
Krakowie, czyli tzw. Listy rankingowej.133 Pierwsza Lista rankingowa tworzenia nowych parków i zieleńców 
publicznych w Krakowie opracowana na podstawie propozycji dzielnic (listopad 1994), powstała w oparciu o plan 
zagospodarowania przestrzennego z 1988 r.134  

Jednym z elementów wdrożonego w życie Programu rozwoju zieleni miejskiej dla Krakowa (Böhm, 
Pawłowska, Zachariasz, 1996) stały się Parki Rzeczne. Ten rodzaj parku linearnego z uwagi na swą formę służy 
spajaniu rozproszonej formy miasta oraz integracji z regionem. Związane z rekreacją, zwykle łączą miejsca 
atrakcyjne, sprzyjają rozwojowi turystyki. Tereny nadrzeczne dają też w wielu przypadkach gwarancję dobrych 
widoków.  

Fragmentem Parku Rzecznego Wisły są wpisane do rejestru zabytków Bulwary Wiślane stanowiące 
element kluczowy dla tożsamości miasta. O wizerunku Wisły decydują monumentalne mury i wały 
przeciwpowodziowe, w ich granicach są ważne dla rekreacji linearne tereny zieleni. Ich współczesna historia 
rozpoczyna się po powodzi w r. 1884, kiedy Sejm Galicyjski uchwalił rezolucję wzywającą rząd austriacki do 
regulacji i obwałowania rzek karpackich135. Po katastrofalnej powodzi w 1903 r. podjęto decyzje o budowie 

                                                 
131

 Powstał w miejscu Fortu nr 9 Krowodrza (1860-1864), który zburzono i zasypano w latach w latach 1956-1958.  
132

 Status parku miejskiego uzyskał w 1995 r. na mocy uchwały Rady Miasta. 
133

 Więcej informacji w Rozdz. II.3 
134

 Np. https://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=13644, dostęp 06.2015. Powstawały kolejne listy. Np. Listę z 2006 r. opracowano w 
oparciu o nowe, jednoznaczne kryteria oraz wyniki konsultacji społecznych. Po zaopiniowaniu przez Komisję Planowania 
Przestrzennego i Ochrony Środowiska RM Krakowa (Opinia nr 174/2006 z 23.01.2006) stanowiła ona wykaz terenów wskazanych do 
ustanowienia parków oraz podstawę do dalszych działań w zakresie rozwoju systemu zieleni. 
135

 W 1891 r. zatwierdzono projekt regulacji Wisły (R. Ingarden, J. Matula). W 1901 Rada Państwa w Wiedniu podjęła ustawę o 
połączeniu kanałem Dunaju z Odrą i Wisłą, w której Kraków odgrywał ważną rolę głównego portu wiślanego w Austrii. Planów nie 

https://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=13644
http://www.cyf-kr.edu.pl/mk/rmk/show_pdfdoc.php?id=26199
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wałów na Wiśle. Po odrzuceniu wcześniejszych projektów uchwalono, że zostaną zbudowane mury ochronne 
zamiast nasypów ziemnych, ze względów estetycznych i z powodu powiększenia pojemności przekroju 
poprzecznego Wisły. W 1906 r. opracowano projekt budowli istniejących do dziś. W l. 1907-1912 wzniesiono 
wysokie bulwary kamienne od klasztoru na Zwierzyńcu do mostu Dębnickiego oraz między Kazimierzem a 
Podgórzem. Na odcinku śródmiejskim od ujścia Rudawy do linii kolejowej Kraków-Tarnów powstały mury 
bulwarowe o rozstawie 145 m; powyżej tego odcinka obwałowania ziemne o rozstawie 350 m, a poniżej 420 
m.136. W 1913 r. zatwierdzono projekt obwałowań i rozpoczęto budowę. Roboty przerwała I wojna światowa. 
Po niej w 1919 r. podjęto budowę wałów i murów na prawym brzegu Wisły. Powódź w 1925 r. poczyniła 
tragiczne zniszczenia. Brakowało budowli ochronnych w miejscu najbardziej eksponowanym, między 
wzgórzem Wawelskim a mostem Dębnickim i wałów ochronnych powyżej klasztoru Norbertanek. W 1938 r. 
ukończono główne roboty regulacyjne wraz z obwałowaniem. W 1939 i 1940 mają miejsce gwałtowane 
powodzie. Brak jest wówczas obwałowań na prawym brzegu Wisły przy ujściu Wilgi. W czasie okupacji w l. 
1942-1944 został nadsypany brzeg do właściwej wysokości przewidzianej projektem, od Wawelu do klasztoru 
na Skałce. W l. 1953-1961 zbudowano poniżej mostu kolejowego linii Kraków-Tarnów stopień wodny Dąbie i 
uporządkowano teren międzywala oraz obudowano obydwa brzegi niskimi murami, a w 1998 oddano stopień 
Kościuszko. W 1997 r. prowadzono studia dotyczące możliwości podwyższenia obwałowań i bulwarów 
wiślanych. W lipcu 1999 r. Hydrotrest-Kraków przystąpił do realizacji projektu budowlanego podwyższenia 
obwałowań i bulwarów wiślanych. Zmodernizowano je na odcinku od stopnia Dąbie do nowo mostu 
Zwierzynieckiego137 (Zachariasz 2009 a).   

Na fragmentach Parku Rzecznego Wisły na koronie bulwarów, wzdłuż ulic posadzone są drzewa 
tworząc bulwary, m.in. wzdłuż ulicy Rybaki rzadki, a gęściejszy z bardziej rozbudowaną kompozycją wzdłuż 
bulwaru Inflanckiego. Wzdłuż ul. Podgórskiej rosą robinie białe, obecnie częściowo przerzedzone. Część z nich 
przesłania widoki na poszczególne obiekty panoramy, które dopiero w porze bezlistnej są widoczne. 
Umieszczanie wysokich drzew wzdłuż ciągów i okien widokowych na obszarach chronionych stwarza 
możliwość przesłaniania poszczególnych obiektów.   
 
 

 Zabytkowe parki publiczne 
 Krakowskie parki stanowią ważną część przestrzeni publicznej miasta, współdecydująca o jej 

tożsamości i atrakcyjności. W tym zasobie różnorodnych terenów zieleni są też miejsca unikatowe, niezwykłe, 
obrosłe legendami, np. Park Bednarskiego i Szkoła Twardowskiego czy Bulwar Czerwiński z pomnikiem psa 
Dżoka.  

Wyróżnikiem ścisłego centrum są Planty, czyli plantacje miejskie. Ich założenie w latach 20-tych XIX w. 
w miejscu wyburzonych fortyfikacji, było ważnym wydarzeniem. Był to pierwszy tak duży zespół zieleńców, 
przeznaczony dla szerokiej publiczności. Szybko stał się miejscem chętnie odwiedzanym. Sprzyjał temu długi, 
czterokilometrowy obwód. Pełniący od 1881 r. funkcję ogrodnika miejskiego Bolesław Malecki pisał, że liczące 
ok. 30 ha Plantacje „Długie te, obszerne, cieniste aleje, podczas skwarów letnich chętnie nawiedzane o każdej 
porze dnia, przystępne dla wszystkich bez wyjątku, warstw społeczeństwa, zespoliły się tak ściśle z życiem 
mieszkańców, że wyobrazić sobie Kraków bez nich byłoby prawie niepodobieństwem” (Malecki 1888). Ta 

                                                                                                                                                                  
zrealizowano, ale projekt przez długie lata wywierał pewien wpływ na rozwój przestrzenny Krakowa, co wynikało ze stałej rezerwy 
terenu w planach zagospodarowania przestrzennego pod tzw. kanał ulgi. W "Planie zarządzania ryzykiem powodziowym", , nie ma 
kanału ulgi w Krakowie. Dokument ostatecznie rozwiązuje kwestię inwestycji przeciwpowodziowej, zaplanowanej w latach 1904-1906 
przez Austriaków, http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/3821823,po-100-latach-kanal-ulgi-ostatecznie-pogrzebany-wideo,id,t.html  
136

 Zrealizowano też: rampy, zjazdy, schody, mury oporowe, kolektory, przelewy burzowe, kanały śluzowe, wloty kanałów 
prywatnych, włazy, drogi holownicze, przystań śluzową i jazy. Mury bulwarowe, projektu Jana Perosia, wykonano z betonu, z 
okładziną zewnętrzną z ciosowego kamienia z dolomitów chrzanowskich, a płytę kordonową z szarego granitu śląskiego (Ingarden 
1914-1917; Zachariasz 2009 a) 
137

 Zastosowane następujące rozwiązania techniczne: aluminiowa ścianka rozbieralna; murki betonowe z okładziną kamienną; 
podwyższenie obwałowań nasypem ziemnym bez stosowania przesłony uszczelniającej; podwyższenie obwałowań nasypem ziemnym 
z przesłoną uszczelniającą; wykonaniu przesłony uszczelniającej. Studium architektoniczno-inżynierskie 1997; Raport o stanie 
środowiska 2002. 

http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/3821823,po-100-latach-kanal-ulgi-ostatecznie-pogrzebany-wideo,id,t.html
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opinia o wyjątkowości Plant utrwaliła się, a w znanym przewodniku Karol Estreicher (1931) uznał je za jedną z 
najpiękniejszych ozdób i osobliwości miasta. Planty były salonem miasta, bogato zdobionym kunsztownymi 
kobiercami roślinnymi, rabatami, różami sztamowymi, roślinami sutropikalnymi, rabatami bylinowymi, co 
utrwalono na historycznych fotografiach. Czasem sposób użytkowania obiektów przyległych do nich budził 
kontrowersje, co opisał Klein m.in. na przykładzie Drobnerionu: „Nie dość, że restauracya Drobnera ciągnie 
zyski z plantacyi nie poczuwając się zupełnie do obywatelskiego obowiązku upiększenia choćby tylko tego 
kawałka ogrodu przez siebie zajmowanego, ale przeciwnie nie gardząc nawet tak mizernym dochodem jak 
czynsz za wynajem muru pod reklamę – w tak gorszący sposób oszpeca nam najpiękniejszy ogród jakim są 
plantacye krakowskie…”138. To pokazuje, że problem z reklamami nie jest sprawą nową.  

 

  

Fot. 96. Planty, ozdobne partery dywanowe przy 
pomniku Chopina (dzisiaj nieistniejącym), po 1890, 
fot. N. Krieger, MHK-8403/K 

Fot. 97. Fragment Plant od strony ul. Sławkowskiej, przy pomniku 
Jadwigi i Jagiełły. Fragment parku o kompozycji krajobrazowej z 
elementami formalnymi; 2015 (fot. A. Zachariasz) 

   
  W 1837 r. otwarto Ogród Strzelecki, który jak pisano „pochłonął znaczny kapitał nakładowy i daje 
tylko miarę żywej ochoty, z jaką to starano się zadość uczynić słusznym potrzebom większego miasta” (Pol, 
1900). Ogród o swobodnym układzie, z siedzibą Bractwa Kurkowego, z posągami królów, a także ze strzelnicą, 
szybko zyskał sobie zwolenników. Funkcjonujące w tym czasie ogrody rozrywkowe były zabudowywane, stąd 
pojawiła się potrzeba tworzenia nowych parków. Powstały one poza centrum ówczesnego miasta. Pierwszy z 
nich, park Krakowski (1885, otwarty w 1887) – o charakterze ludowym, z wyjątkowo bogatym programem 
rozrywkowym – założony na terenach wydzierżawionych od wojska, przez radnego miejskiego Stanisława 
Rehmana, miał przynosić mu dochód. Wyposażony był w restaurację, kawiarnię, teatr, zwierzyniec, staw do 
pływania łódkami, zimą lodowisko, pływalnię wojskową (Zachariasz 2009 c). Dwa pozostałe parki powstały 
dzięki zabiegom społeczników, od których wzięły nazwy. Park doktora Jordana, ogród początkowo wystawowy 
(1887), później park dla dzieci i młodzieży, z racji nowej funkcji stał się prototypem dla przyszłych tego typu 
ogrodów w Polsce. Zajęciami objęto tam młodzież żeńską i męską szkół powszechnych i średnich oraz 
młodzież rzemieślniczą, przeważnie bardzo biedną i zaniedbaną. W parku w kolejnych latach powstało wiele 
urządzeń i obiektów, które przebudowywano i udoskonalano, m.in. 12 boisk i place do gier sportowych, 
główny pawilon – w którym od 1890 roku uruchomiono kąpiele natryskowe, altana dla muzyki, strzelnica, 
plac do krokieta, korty tenisowe, ślizgawka, pływalnia, hala do ćwiczeń na przyrządach, mleczarnia – nowa 
drewniana na podmurowaniu z cegły oraz domek dla stróża. Dla wygody publiczności ustawiono 232 ławki z 
kutego żelaza z drewnianymi listwami. Teren parku podzielono na dwa obszary – jeden przeznaczony dla 
dziewcząt, drugi dla chłopców. W części dla dziewcząt znalazły się m.in. 3 boiska i błędnik – rodzaj labiryntu, 
spiralnej ścieżki w trawie o długości ok. 1 km przeznaczony tu do zabaw i ćwiczeń, umieszczony w niwielkim 
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 „trudno powstrzymać oburzenie na widok, w najwyższym stopniu, brzydkich i niesmacznych! szyldów ogłoszeniowych, 
malowanych na ścianie kawiarni, reklamujących firmę sklepu R. Drobnera i inne” ( Klein, 1914). 
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obniżeniu terenu. Dr Jordan propagował ideę wszechstronnego wychowania młodzieży – rozwoju 
fizycznego i umysłowego oraz wychowania w duchu patriotycznym. Dlatego w swoim parku postawił „dla 
ozdoby, dla myśli i uczuć narodowych” – 45 popiersi z białego marmuru przedstawiających polskich 
bohaterów narodowych, poetów, pisarzy, uczonych i artystów (autorstwa Alfreda Dauna, Michała Korpala i 
Tadeusza Błotnickiego). W głównym kręgu pomnikowym, do którego prowadziła obsadzona lipami i 
jesionami główna aleja, znalazło się 16 rzeźb „w strzyżonej grabinie, wiążącej się we framugi”. W siedmiu 
mniejszych kołach miało stanąć kolejne 28, po 4 popiersia w każdym. Koła nazywano od ustawionych tam 
postaci, np. krąg królów, hetmanów i bohaterów (Zachariasz 2009 b). Kiedy w 1901 r. i 1902 r. uruchomiono 
tramwaje elektryczne do parków Krakowskiego i Jordana zyskały nowych odwiedzających.  
  Trzeci, założony na Podgórzu przez nauczyciela i społecznika Wojciecha Bednarskiego w 1896 r., był o 
tyle osobliwy, że powstał jako pierwszy w Polsce, na terenach pogórniczych, częściowo w dawnym 
kamieniołomie. Stanowi świetny przykład rekultywacji, niezwykle atrakcyjny krajobrazowo (Żółciak K., Żółciak 
J. 2007) .  
 Wszystkie trzy krakowskie parki z punktu widzenia sztuki ogrodowej, a także funkcjonowania w mieście, 
były niezwykle interesującymi obiektami, spełniały wszelkie wymogi potrzeby w zakresie rekreacji i rozrywki 
na wolnym powietrzu. Z czasem przekształcane je i uzupełniane. Zyskiwały nowe oblicze tak jak Krakowski, czy 
Jordana. Przykładowo w parku Krakowskim wyodrębniono trzy fazy rozwoju. Pierwszą najstarszą (od 1885 do 
ok. 1938), w której dominowała kompozycja geometryczna i program rozrywkowy. Drugą (od 1938 do ok. 
1950) związaną z całkowitym przekształceniem na układ swobodny, z elementami modernistycznymi. Trzecią 
powojenną po przebudowie (od ok. 1950), kiedy park uzyskał swój obecny kształt ze swoistą galerią rzeźb 
współdecydującą o genius loci. W 2018 r. Park został poddany rewaloryzacji, polegającej m.in. na wymianie 
elementów małej architektury, wymianie alejek asfaltowych na nawierzchnię HanseGrand oraz nasadzeniu 
dużych połaci bylin. 

 

  

Fot. 98. Staw w Parku Krakowskim, w głębi kawiarnia. W lecie 
pływano po stawie na łódkach, 1926, NAC,  1-U-3047-2 

Fot. 99.  W zimie staw w Parku Krakowskim 
wykorzystywano jako lodowisko, przed 1939, MHK-
Fs1934/IX 
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Fot. 100. Jedna z polan w Parku Jordana, w głębi krąg z 
pomnikiem założyciela, fot. A. Zachariasz 

Fot. 101. Aleja w parku Bednarskiego na Podgórzu, 2015,  
fot. A. Zachariasz 

 
 

 Parki przy dawnych rezydencjach spełniające funkcje parków publicznych 
Wśród krakowskich parków publicznych są dawne ogrody i parki dworskie lub pałacowe, np. Decjusza na 

Woli Justowskiej, biskupów krakowskich w Białym Prądniku, Jerzmanowskich w Prokocimiu139 (Fijałkowska 2005), 
na Dębnikach, w Bieżanowie, Ruszczy czy Wadowie. Część z nich ma odległy historyczny rodowód, gdy właśnie tu 
w Małopolsce kształtował się model kwaterowego ogrodu włoskiego (m.in. rezydencja królewska w Łobzowie, 
Willa Decjusza na Woli Justowskiej, rezydencja krakowskich biskupów –  renesansowa villa suburbana – 
na Białym Prądniku, czy Balice). Bogdanowski pisał, że renesansowa forma polskiego ogrodu kwaterowego 
trwała w ośrodku krakowskim aż po czasy modernizmu międzywojennego. Zachowywała kompozycyjną 
autonomię i tworzyła coraz to nowe odmiany (Bogdanowski 1966, 2000).  

Od XVIII w. zapanowała moda na angielskie ogrody krajobrazowe, następnie uzupełniane o eklektyczne 
formy parterów i rabat (np. Dębniki), czy rozwiązania naturalistyczne (Bieżanów). Jako integralny element 
kompozycji w parkach krajobrazowych były rozległe polany, budujące sekwencje wnętrz, dające dobre widoki. W 
wielu występowały stawy, z których część nie zachowała się np. Lasockich na Dębnikach, Jerzmanowskich w 
Prokocimiu czy Czeczów w Bieżanowie. 

 

  

Fot. 102. Pałac Decjusza na Woli Justowskiej, fot. I, 
Krieger, ok. 1882, MHK-7757/K 

Fot. 103. Park przy pałacu Decjusza, ogrodzony żywopłotem 
plac zabaw od strony ul. Królowej Jadwigi i parkingu, 2015, 
fot. A. Zachariasz 

 

                                                 
139

 Stanowi własność zakonu Augustianów, ale miasto ma umowę dzierżawy terenu, który funkcjonuje jako park publiczny.  
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Fot. 104. Nadwiślańska Plaża Towarzystwa 
Uniwersytetu Robotniczego w Krakowie, 
naprzeciwko widoczny pałac Lasockich na 
Dębnikach, NAC 1-U-3054-3 

Fot. 105. Budowa parku Dębnickiego, ziemia z wgłębnika pod staw 
posłużyła do usypania nasypu, z którego w oknie widokowym pokazała 
się sylweta Wawelu, fot. A. Zachariasz  

 

  

Fot.106. Park w Prokocimiu, fragment 
parku nad stawem z figurą amorka. 
Staw nie istnieje, jest tu boisko 
trwiaste, 1929, NAC 1-U 5172-3  

Fot. 107. Sylweta dworu Czeczów w Bieżanowie widoczna poprzez koronkę 
drzew w stanie bezlistnym, fot. A. Zachariasz 

 
Współcześnie krakowskie historyczne ogrody i parki są dostosowywane do potrzeb użytkowników, ich 

program uzupełniany o nowe funkcje (np. ogrody czy place zabaw dla dzieci, boiska sportowe). Często teren jest 
powiększany o fragmenty nie wpisane do rejestru zabytków (np. park Dębnicki, park Jerzmanowskich). Część 
obiektów wymaga projektów rewaloryzacji, np. Ruszcza czy Wadów.  

Są też parki dworskie, które nie są w pełni dostępne z uwagi np. na funkcje muzealne, np. przy 
Muzeum Archeologicznym (w dawnym zespole klasztornym karmelitów). Są też użytkowane przez instytucje, 
np. Branice – Muzeum Archeologiczne, nieprzystosowane dla szerszej publiczności oraz niedostępne takie jak 
Pleszów, gdzie mieści się NZOZ MONAR – Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny. Jest też grupa parków 
stanowiących własność prywatną, np. Piaski Wielkie i Kościelniki czy kościelną, np. relikt dawnego parku 
dworskiego w Mydlnikach.  

Tu w ramach opracowanych standardów proponuje się zalecany tryb postępowania 
konserwatorskiego, tak by nie naruszać chłonności obiektów, by dobro zabytku wzięło pierwszeństwo nad 
przeinwestowaniem czy komercją. Ogrody historyczne pełnią też określone funkcje dydaktyczne i turystyczne 
i do nich powinny również być przystosowane.  
 

 Lasy miejskie  
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Las Wolski został zakupiony przez Kasę Oszczędności m. Krakowa od spadkobierców ks. Marcelego 

Czartoryskiego i udostępniony mieszkańcom w 1917 r. jako publiczny park leśny o charakterze 
naturalistycznym. Uchwałą Rady Miejskiej przeznaczono wtedy las na park ludowy (Stachowski (red. prow.) 
2000, Skotnicki 1997). Teren doskonale spełniał rolę podmiejskiej strefy wypoczynkowej, wyposażony w trasy 
spacerowe, polany, w zimie wykorzystywano go do sportów narciarskich. Współcześnie przebiegają przez las 
liczne szlaki turystyczne (Okrężny, Północ-Południe, Dwa Kopce, Wąwozu Lasu Wolskiego, Belwederski, Wola 
Justowska – Zakamycze, Księcia Józefa – Polana Bielańska, Strzelnica – Kozie Nogi), przebiegają tu też trasy: 
piesze, rowerowe i konne. W jego granicach oprócz widokowych polan W. Wobra, J. Lea, J. Malczewskiego 
Pod Dębiną (Bielańska), są obiekty ważne w panoramach miasta: klasztor Kamedułów na Srebrnej Górze i 
kopiec Piłsudskiego. Niegdyś urządzony, z altanami, schronami, część z nich uległa zniszczeniu, m.in. na 
polanie Lea. Terenem zarządza Fundacja Miejski Park i Ogród Zoologiczny.  

 
Pisząc o lasach Krakowa Witold Friedberg (1955) nawoływał „Kraków potrzebuje więcej lasów!” Dalej 

zauważa, że Las Wolski ma wprawdzie duży obszar, ale wraz z rozwojem miasta i wzrostem liczby 
mieszkańców „nie zaspokaja /…/ Muszą przeto powstać w różnych dzielnicach miasta podobne lasy miejskie, 
które by nie tylko zwiększały urok tych dzielnic i sprzyjały podniesieniu zdrowotności, /…/ zapokajały potrzeby 
wypoczynkowo-spacerowe”. Podaje przykłady zalesionych nieużytków (Skały Twardowskiego, Borek Fałęcki, 
Sikornik, Krzemionki, Bielany, Rząska i Pasternik. Opisuje korzyści, które z tego wynikły i promuje ten sposób 
zagospodarowania terenów zieleni.  
 

  
Fot. 108. Widok z Lasu Wolskiego na Kraków i Kopiec 
Kościuszki, 10.1928, NAC  1-U-3048-4 

Fot. 109. Kawiarnia na Polanie Lea w Lesie Wolskim 
http://fotopolska.eu/832129,foto.html 

 

 Tereny zieleni fortecznej 
Twierdza Kraków wraz z terenami zieleni fortecznej stanowi element dziedzictwa kulturowego miasta 

pochodzącego z czasów zaboru austriackiego. Pierwsze obiekty twierdzy zaczęły powstawać w Krakowie od 
1848 r. kiedy miasto znalazło się w granicach Cesarstwa Austrii. 12 kwietnia 1850 ogłoszono 
decyzję Franciszka Józefa I o budowie twierdzy, która aż do I wojny światowej była budowana, 
rozbudowywana i modernizowana. Przed I wojną światowej zyskała najpełniejszą postać, jako zespół 
obiektów militarnych składający się z trzech kompletnych linii fortyfikacji. W czasie I wojny rozpoczęto dalszą 
jej rozbudowę, którą jednak w 1916 roku zarzucono. Twierdza Kraków spełniła swoje zadanie w czasie wojny. 
W listopadzie i grudniu 1914 r dwukrotnie zatrzymała wojska rosyjskie, hamując definitywnie ich ofensywę. 
Ostatnie epizody bojowe w jej historii miały miejsce podczas drugiej wojny światowej. Twierdza stała się dla 
prof. Janusza Bogdanowskiego podstawą do uformowania koncepcji zielonych pierścieni z trzecim 
zewnętrznym opartym na fortach i drogach fortecznych.  

Jest duża grupa obiektów Twierdzy Kraków wpisanych do rejestru zabytków forty, szańce, dzieła 
obronne. W oparciu o zieleń forteczną powstały parki publiczne, m.in.: Kleparski i Krowoderski, Fort Batowice, 
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Fort Mistrzejowice. Ciągle jeszcze tereny zieleni twierdzy stanowią niewykorzystany potencjał miasta. 
Możliwości do kształtowania zielonych dróg  (greenways) tkwią w dawnych drogach rokadowych i zieleni 
maskującej twierdzy (Środulska-Wielgus 2005; Myczkowski, Środulska-Wielgus, Staniewska, Wielgus, Rymsza-
Mazur, 2010).  

 

 Aleje i zieleń przyuliczna 
Jednym z charakterystycznych elementów XIX-wiecznego krajobrazu Krakowa były topole włoskie, w 

Polsce bardzo rozpowszechnione. Wyróżniają się na wielu historycznych rycinach, przedstawiających 
reprezentacyjne widoki Krakowa (Banach J. 1980, 1983; Mossakowska Zeńczak 1984; Banach S. 1953; 
Andruszkiewicz (oprac. hist.) 1989; Dąbrowska-Budziło 1990). Franciszek Klein (1914) pisze o zakupie 200 
topól włoskich i 290 kasztanowców oraz o sprowadzaniu młodych topól z ogrodu w Bielsku, którymi 
obsadzono drogę od Męciszewskiego (realność pod Wawelem) do klasztoru OO. Kapucynów, ul. Św. Gertrudy 
i stopę góry zamkowej140. Topole sadzone wzdłuż skarpy poniżej Wawelu uwiecznili malarze i rysownicy141, 
m.in. F. Lipnicki (pokazał rytm smukłych topoli na rycinie z 1835), czy Maciej B. Stęczyński (1851), ale także 
Jan Kanty Hruzik142, Henryk Walter143 i wielu innych. Na planie Wawelu z 1852 r. widoczne są alejowe i 
szpalerowe obsadzenia wzgórza (Gwizdałówna 1997). Były to głównie, znane z rycin, topole włoskie, których 
część w latach 60. XIX wieku wycięto. Efektem prac fortyfikacyjnych było zniszczenie promenad na stokach i 
duże przekształcenia w układzie zieleni. Stan po zmianach pokazują fotografie Ignacego Kriegera 
(Andruszkiewicz (oprac. hist.) 1989). Topole włoskie pojawiały się też w centrum miasta, nie tylko na 
Plantacjach miejskich, ale np. przy kościele św. Wojciecha na Rynku, co uwiecznił ma rycinie z 1835 r. F. 
Lipnicki – wówczas jeszcze były niższe niż sygnaturka na kopule oraz H. Walter w 1860 r., kiedy to pojedyncze 
drzewa już ją przewyższają. XIX-wieczna moda na włoskie topole przemijała, znikały z krajobrazu miasta. 
Kronikarz Plant Franciszek Klein pisze, że „Charakterystycznym przykładem dawnej praktyczności, było równie 
wycinanie topoli, głównie przy drogach otaczających planty. Usuwano je jako drzewo krótkotrwałe, a łatwo 
rosnące. Przytem były one dobrym materyałem opałowym, tak że często ten wzgląd przyspieszał ich cięcie”. 
Wspomina też, że wszystkie drogi prowadzące na przedmieścia obsadzone były topolami. Również fotografie 
w książce Kleina pokazują szpaler topoli włoskich wzdłuż obu pierzei ul. Kapucyńskiej, wzdłuż obu stron ul. 
Lubicz (Klein 1914). Dzisiaj już trudno odnaleźć w krajobrazie Krakowa te drzewa, tak niegdyś popularne i 
lubiane, współdecydujące o specyfice wielu miejsc. 

Fotografie zgromadzone w Narodowym Archiwum Cyfrowym (NAC) pokazują utracone piękno 
krakowskich zadrzewionych ulic oraz ich tożsamość i ład przestrzenny osiągany dzięki szpalerom przyulicznym. 
Stosowano odmiany niskie i kuliste (klony i robinie), ale widoczne są też drzewa z korygowanymi koronami 
oraz tradycyjne alejowe o szerszym pokroju np. lipy. Ogrodnik miejski Bolesław Malecki podaje statystykę 
drzew i pisze też o wprowadzanych na ulice gatunkach (Malecki 1907): „Do wysadzania ulic i placów używa 
się: klonów pospolitych (Acer platanoides), wiązów polnych (Ulmus campestris), klonów jesionolistnych (Acer 
caliphornicum144) i częściowo lip. Aleja plantacyjna wysadzona jest wyłącznie kasztanami, droga zaś do parku 
Jordana, jesionami”. Malecki zamieszcza też zestawienie ilości drzew na ulicach Krakowa (50 ulic z 4500 
drzewami), która w 1907 r. przedstawia się następująco: „św. Anny – 20; Basztowa – 87; Bernardyńska – 70; 
Biskupia – 16; Bożego Ciała – 14; Dominikańska – 14; Dietla – 452; Franciszkańska – 28; św. Filipa – 16; św. 
Gertrudy – 67; Na Groblach – 38; Helclów – 25; droga do parku Jordana (ob. Aleja 3-Maja) – 450145; 
Kapucyńska – 8; Karmelicka – 144; Krowoderska – 42; Kolejowa (ob. Westerplatte) – 120; Kopernika – 152; 
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 Statut Towarzystwa Ochrony Piękności Miasta Krakowa i Okolicy, zakładał upiększanie i przeciwdziałanie oszpecaniu miasta 
Krakowa i okolicy (1911). 
141

 M.in. Zamek na Wawelu, litografia Jana N. Głowackiego z albumu 24 widoków miasta Krakowa i jego okolic, Kraków 1832; 
Drzeworyt pt. Zamek na Wawelu, Przyjaciel Ludu 11, 1840.  
142

 Wawel od północnego-zachodu, ok. 1858, Jan Kanty Hruzik. 
143

 Widok Wawelu od północnego-zachodu – z prawej nadal widoczne są wyraziste topole włoskie, ale już dalej nieco zmieniona szata 
roślinna nadal przesłaniająca wzgórze, litografia Henryka Waltera, ok. 1865.  
144

 Być może chodzi o Acer negundo var. californicum. 
145

 Wg aktualnej inwentaryzacji ok. 400. 
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Krótka – 10; Lubicz – 260; Łobzowska – 32; św. Marka – 15; plac Matejki – 115; plac Bożego Miłosierdzia (ob. 
część ul. Smoleńsk) – 14; Mostowa – 10; Poselska – 30; Podwale – 154; Podzamcze – 35; Pędzichów – 40; 
Retoryka – 37; Rynek Główny – 172 (obecnie – 50); Rakowiecka – 206; Starowiślna – 124 (obecnie – 7); 
Stradom – 38; Słowiańska – 14; Szlak – 35; Studencka – 30; Straszewskiego – 158; Sobieskiego – 20; Szewska 
– 12; WW. Świętych – 42; Wiślna – 35; Sienna – 20; Wolska (ob. Piłsudskiego) – 110, Strzelecka – 23; 
Węgłowa – 15; Staszica – 17; Smoleńska – 50; aleja naokoło śródmieścia – 850”. Zestawienie to, w 
porównaniu ze stanem obecnym, pokazuje znikomą dzisiaj ilość drzew na krakowskich ulicach. Sytuacja taka 
ma miejsce zwłaszcza w tych z rozwiniętą komunikacją np. Starowiślna (ze 124 ma dzisiaj zaledwie 7), 
Dominikańska, Basztowa czy Westerplatte. Na historycznych fotografiach z Narodowego Archiwum 
Cyfrowego uwieczniono wspomnianą ul. Starowiślną gęsto obsadzoną drzewami, m.in. klonami kulistymi. 
Drzewa widoczne są też na mniej ruchliwych ulicach, takich jak np. Poselska czy Kopernika. Pojawiały się też 
formy wyjątkowe, tak jak u zbiegu ulic Starowiślnej i Wielopole, gdzie był „Skwer z palmami przed Pałacem 
Prasy”146. Z czasem, wobec potrzeb poszerzających się pasów drogowych, zniknęły urządzone szerokie 
parkowe linearne tereny w Alejach Trzech Wieszczów i na Plantach Dietlowskich. Zielony krajobraz 
krakowskich ulic, przynajmniej w części niestety, uznać można za stracony (Zachariasz 2016) . 
 

  
Fot. 110. Fragment ul. Franciszkańskiej, paździenik 
1927 r., NAC  1-U-2789-2 

Fot. 111. Fragment ulicy Dunajewskiego. Skrzyżowanie z 
ulicą Karmelicką, 1926, NAC, 1-U-2463a 

 

   
Fot. 112. Kraków, drzewa wzdłuż ulic i aleje, a/ ul. Poselska, 1928, NAC 1-U-2559-2; b/ ul. Dietla, 1939-1945; NAC 
2-8341; c/ aleja do parku Jerzmanowskich, Prokocim, Al. Dygasińskiego, 1929NAC 1-U-5172-7 

 

                                                 
146

 NAC http://www.audiovis.nac.gov.pl/obraz/84827/e8996130a37f9a0a4eb73243b5d246be/dostęp 06.2015. 

http://www.audiovis.nac.gov.pl/obraz/84827/e8996130a37f9a0a4eb73243b5d246be/
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Fot. 113. Fragment ul. Starowiślnej, widoczny jej alejowy 
charakter, z prawej pałac Pugetów, Maj 1928, NAC 1-U-
2630 

Fot. 114. Fragment ul. Starowiślnej, 1933, NAC 1-U-26 
 

 
Do dzisiaj alejowy charakter utrzymały m.in. Al. Jerzego Waszyngtona (wpisana do rejestru zabytków), 

Al. 3 Maja, odnowiono Aleję Beliny Prażmowskiego zastępując zniszczone topole włoskie dębami 
piramidalnymi. W złym stanie jest ul. A. Dygasińskiego stanowiąca dojazd do parku i rezydencji 
Jerzmanowskich. Nie najlepiej prezentują się dzisiaj elementy drugiego zielonego pierścienia, czyli Aleje 
Trzech Wieszczów i ul. Dietla. Historyczne fotografie pokazują szpaler topoli włoskich wzdłuż Alei Słowackiego.  
 

  
Fot. 115. Aleja prowadząca w kierunku kopca Kościuszki 
styczeń 1930, obecnie Aleja Waszyngtona, NAC 1-U-
3079-1 

Fot. 116. Fragment ul. Kopernika, aleja wzdłuż ulicy, 
marzec 1929; NAC 1-U-2477 
 

  
Fot. 117. Fragment Alei J. Słowackiego w Krakowie, 
szpaler topoli, 1930-1935, zbiory NAC; Sygnatura: 1-U-
2626 

Fot. 118. Ulica Karmelicka od strony parku Krakowskiego, 
alejowe obsadzenia przyuliczne 1926, NAC: 1-U-2468a 
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 Komponowana zieleń układów urbanistycznych, osiedli mieszkaniowych, placów miejskich, skwery i 
zieleńce 

Główne place miejskie takie jak rynki Główny, Podgórski, Dębnicki i plac Wolnica czy Plac Biskupi, a 
także skwery i zieleńce wyposażone są w komponowaną zieleń. Na rynkach jest przede wszystkim zieleń 
wysoka, np. obrzeżne szpalery (robinie białe) na Rynku Głównym, szpalery na placu Wolnica. Charakteru 
dodają też wnętrzom urbanistycznym pojedyncze drzewa, np. dąb przy kościółku sw. Wojciecha, czy dąb jest 
pamiątką po jubileuszu 750-lecia lokacji Krakowa na placu św. Idziego pod Wawelem. Jest także zieleń niska 
w postaci np. parterów np. Plac św. Ducha, podobnie przed magistratem na Placu Wszytkich Świętych przy 
pomniku J. Zyblikiewicza.  

Ważne w odbiorze krajobrazu miasta i powiązań systemu terenów zieleni są także różnej wielkości 
place i skwery w różny sposób urządzone. Wśród nich jest np. Plac Axentowicza. Powstał w 1910 r. na terenie 
włączonej do Krakowa Nowej Wsi. Wytyczono go, po  likwidacji bastionu i wału Twierdzy Kraków, w latach 
1910–1914. Ostateczną postać nadał mu w 1926 r. Zdzisław Mączeński podporządkowując go widokowi na 
kościół św. Szczepana.   

Zespoły urbanistyczne i komponowane zespoły mieszkaniowe, osiedla, kolonie i blokowiska 
wyposażone są w tereny zieleni o różnym stopniu urządzenia i ilości terenów biologicznie czynnych. Za 
zieloną dzielnicę uchodzi Nowa Huta. Komponowany układ zieleni tej dzielnicy stanowi integralną część jej 
urbanistyki147.  

Obecnie duże zagrożenie dla jakości krajobrazu kulturowego stanowią rozmaite przegrody i 
wygrodzenia: osiedli i ciągów komunikacyjnych. 

 

 Otoczenie Wawelu 
  Górujące nad miastem wzgórze wawelskie w zestawieniu z otaczającym krajobrazem stanowiło 
ulubiony motyw wszelkich panoram i widoków. Zachowane widoki, sztychy i rysunki pozwalają prześledzić 
wygląd i przekształcenia Wawelu, w tym także rolę zieleni oraz próby porządkowania i upięknienia otoczenia 
zamku (Banach J. 1980, 1983; Gwizdałówna 1997). Widok Krakowa od północnego zachodu z dzieła G. 
Brauna i F. Hogenberga Civitates orbis terrarium (1603-ok.1605) pokazuje zadrzewienia pomiędzy murami a 
budynkami oraz odsłonięty bezdrzewny stok wzgórza. W latach 1796-1809, w pierwszym okresie okupacji 
austriackiej, podjęto prace porządkowania podzamcza, co powodowało znikanie należących do nich terenów 
zieleni. Akcję porządkowania wzgórza podjęto w okresie działalności Senatu Wolnego Miasta Krakowa, a 
następowało to w ramach „upiękniania” Krakowa zgodnie z planem zatwierdzonym przez Senat w 1833 r. 
(Borowiejska- Birkenmajerowa, Demel, 1963).  
  Decydujące znaczenie dla wyglądu wzgórza miały prace porządkowe podjęte w latach 1826-1832, a 
polegające na urządzeniu tzw. spacerów na stokach. Założono wówczas trasy spacerowe – ścieżki rampowe 
na wzgórze, tarasy widokowe na obrzeżu plateau wzgórza oraz altany (Widok Wawelu od południowego 
wschodu, rys. J.N.Głowacki, Banach J. 1980). Jednym z ważniejszych zadań stało się zbudowanie drogi od 
strony Wisły, a to spowodowało likwidację wielu domów na Rybakach. Drogi wokół Wawelu uformowano na 
kształt alei obsadzając je topolami włoskimi. Czasy Wolnego Miasta Krakowa to pierwszy okres, gdy 
zaplanowano urządzenie najbliższego otoczenia Wawelu kompleksowo i plany zostały zrealizowane. Po 
likwidacji Wolnego Miasta Krakowa Wawel przyjął rolę obiektu militarnego. Od 1846 prowadzono prace, 
które miały wzmocnić obronność zamku, który stał się wówczas twierdzą otoczoną zamkniętym obwodem 

                                                 
147

 W  przygotowywanym projekcie planu ochrony odnotowano, że półwieczne zaniedbania w pielęgnacji całości układu i jego 
elementów doprowadziły do masowego pojawienia się „zieleni spontanicznej” lub zdziczenia i przerastania tej pierwotnej. Jest to 
efektem zarówno nie w pełni zrealizowanej koncepcji, jak i świadomie zakładanych układów wtórnych. Ma to wpływ również na 
walory widokowe. W Nowej Hucie występuje bardzo zaawansowane stadium wtórnej sukcesji naturalnej. Podstawowym składnikiem 
kompozycyjnym założeń zieleni są drzewa, krzewy stanowią element uzupełniający. Zieleń komponowana jest związana zarówno z 
kompozycją poszczególnych osiedli, z drugiej z układem urbanistycznym całego zespołu. Wśród drzew przeważają klony, lipy i jesiony. 
Za Plan Ochrony Parku Kulturowego Nowa Huta. Etap I 2015 kier. nauk. Z. Myczkowski opracowano w Instytucie Architektury 
Krajobrazu PK dostęp. https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=81995, 20.03.2017. 

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=81995


KIERUNKI ROZWOJU I ZARZĄDZANIA TERENAMI ZIELENI W KRAKOWIE NA LATA 2019-2030 
   

144  

 

murów148. Drogi rampowe obsadzono drzewami. Na planie Wawelu z 1852 r. widoczne są alejowe i 
szpalerowe obsadzenia wzgórza. Były to głównie znane z rycin topole włoskie, których część w latach 60. XIX 
wieku wycięto. Efektem prac fortyfikacyjnych było zniszczenie promenad na stokach i duże przekształcenia w 
układzie zieleni. Stan po zmianach pokazują fotografie Ignacego Kriegera. W latach od 1905 do 1939 miało 
miejsce intensywne odnawianie zamku. Zamek jako wybitny zabytek i pamiątka narodowa stanowiły cel tych 
prac. Główne prace skoncentrowały się na odbudowie zamku, ale nie zaniedbano też otoczenia. Firma 
Freege już w 1913 r. wydała opinię o stanie drzew na stoku od strony Bernardyńskiej zalecając by wszystkie 
drzewa jako bezwartościowe usunąć. Proponowała zasadzić nowe przede wszystkim lipy i jesiony. W 1922 r. 
profesor Władysław Szafer jako dyrektor Ogrodu Botanicznego wyraził swą opinię: „Układ roślin w 
sąsiedztwie zamku musi doskonale z nim harmonizować, tworząc z zamkiem jedną estetyczną całość”. W 
1928 r. w sprawozdaniu na temat stanu ogrodnictwa na Wawelu pisano o konieczności reorganizacji 
ogrodów wawelskich. Uznano wówczas za niezbędne obsadzenie niektórych skarp i stoków krzewów 
ozdobnych i koniferów, a także rozmaitemi pnączami. Adolf Szyszko-Bohusz w ramach projektu odnowy 
zamku także uwzględnił zieleń na terenie całego wzgórza oznaczył drzewa na terenie całego stoku i wzdłuż 
alei i stóp wzgórza. Po wojnie prowadzono prace nad zagospodarowaniem i urządzeniem Wzgórza 
Wawelskiego jako całości. Zrealizowano projekt w obrębie murów. Uporządkowano międzymurze i stoki 
(Gwizdałówna 1997).  
 Z międzymurza usunięto cześć drzew, których korzenie rozsadzały mury oraz z terenu nad 
rezerwatem podziemnym, celem jego odciążenia. Teren stoków zachodnich z zejściem do Smoczej Jamy 
zakończono urządzać w 1976 r. Widok od strony zachodniej z odsłoniętą częściowo skałą i układem 
roślinności jest istotny dla sylwety Wawelu oglądanej z bulwarów, muzeum Manggha oraz mostów 
Dębnickiego i Grunwaldzkiego. Prace nad projektem urządzenia stoków od strony północnej prowadzono są 
od lat 60. XX w., a trudności zagospodarowania rodziła przede wszystkim stabilizacja zboczy. Podejmowano 
też opracowania całościowe urządzenia terenów zieleni Wzgórza Wawelskiego o czym świadczą opracowania 
takie jak inwentaryzacja oraz projekty zieleni w ramach murów obronnych i poza murami z 1987 r. 
(Gwizdałówna 1997). W 2007 r. na zlecenie Krakowskiego Zarządu Komunalnego w Krakowie wykoanano 
projekt przebudowy stoków Wzgórza Wawelskiego i ich najbliższego otoczenia, do Wisły i ulic 
Bernardyńskiej, św. Idziego, Podzamcza. Obecnie149 Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie prowadzi inwestycję 
polegającą na rewitalizacji stoków Wzgórza Wawelskiego. 
 
 

  

Ryc. 25. Widok Wawelu od strony południowo-wschodniej, 
tzw. przechadzki, Jan Napoleon Głowacki, l. 30. XIX w. 
publikowana w albumie Widoki w 1834, za: Banach J., 1980  
 

Ryc. 26. Widok Wawelu od północnego-zachodu - 
monumentalne topole włoskie przesłaniają wzgórze, 
litografia Bogusza Stęczyńskiego, 1851, za: Banach S 
(oprac. red.), 1953 

                                                 
148

 Plan katastralny Krakowa z 1848 r. pokazuje obsadzenia Wawelu wzdłuż ul. Bernardyńskiej. Stadt Krakau hierzu einverbleibt 
Kawiory, mit den Vorstädten Kleparz, Czarna Wieś, Piasek, Stradom, Wesoła, Smoleńsko und Kazimierz im Galizien Krakauer Kreis, 
1848, 1 : 2880, AP Kraków. 
149

 Stan na 05.2019 
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 Zieleń towarzysząca obiektom sportowym 
Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie to jednostka budżetowa utworzona w 2008 r. 

zarządzająca m.in. obiektami i urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi oraz terenami sportowo-rekreacyjnymi, 
m.in. obiektami sportowymi, basenami i halami sportowymi, będącymi własnością Gminy Miejskiej Kraków. 

Do tych terenów należy m.in. dawna rezydencja królewska w Łobzowie obecnie podzielona pomiędzy 
czterech użytkowników, z których największy obszar pozostaje pod opieką WKS Wawel. Część z tego terenu 
jako park została udostępniona dla mieszkańców Krakowa. Pozostaje w utrzymaniu ZZM.  

 

  
Ryc. 27. Najsłynniejszy widok rezydencji w Łobzowie. Fragment panoramy Krakowa z dzieła G. Brauna i F. Hogenberga 
Civitates orbis terrarum, Theatri praecipuarum totus mundi urbium.. (1603-1605), tabl. 43, Kolonia 1617 
Fot. 119 Ogród w Łobzowie, stan 2016. Widok zrealizowanej koncepcji za Podchorążówką, stanowiący fragment terenu 
WKS Wawel udostępniony mieszkańcom Krakowa. Teren jest w utrzymaniu ZZM; fot. I. Sykta 

 
Są także obiekty sportowe w ewidencji zabytków, np. zespół stadionu sportowego KS Korona (trybuny 

stadionu, budynki - pawilony sportowe, pawilonik handlowy, brama) przy ul. Parkowej 12a na Podgórzu.  
 

 Cmentarze 
 W Krakowie jest 12 cmentarzy komunalnych, zarządzanych przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych. 

Ponadto są też cmentarze: parafialne, przykościelne, klasztorne, wojenne lub innych wyznań. Część z nich 
chroniona jest wpisami do rejestru zabytków i ewidencji gminnej.  

 

 Ogrody: botaniczny i zoologiczny oraz kolekcje dydaktyczne roślin, np. Uniwersytetu Rolniczego czy 
Wydziałowy Ogród Roślin Leczniczych Collegium Medicum UJ w Krakowie w Prokocimiu. 
  Dostępność do nich jest ograniczona z uwagi na opłatę za wstęp. Mają własnych zarządców.  
  Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego – najstarszy ogród botaniczny w Polsce, to niemały, 
blisko 10 ha obiekt w centrum miasta (Zemanek 2013). Założony w 1783 r. w oparciu o ogród rezydencjonalny 
należący do Czartoryskich, posiada do dziś historyczny charakter i urok tajemniczego ogrodu w centrum 
miasta. Od lat w planach jest utworzenie w Pychowicach w ramach III Kampusu Uniwersytetu Jagiellońskieg 
nowego ogrodu botanicznego. 

Ogród zoologiczny położony w centrum Lasu Wolskiego na wys. 345 m n.p.m., znajduje się na terenie 
Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego. Otwarty 6 lipca 1929 r. w miejscu dawnego zwierzyńca, 
wcześniejszej bażanciarni. Teren jest częścią Lasu Wolskiego. (Skotnicki 1997, 2000). 
 

 Inne:  
Uzdrowiska   
Park w Swoszowicach, ok. 7 ha, wpisany do rejestru zabytków, nad którym zarząd sprawuje 
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Uzdrowisko Kraków Swoszowice Sp. z o.o.150   
Drugie krakowskie uzdrowisko to Mateczny Zdrój, w skład którego również wchodzi park (Rydlówka 8 

-"Mateczny", A-641, Zespół Uzdrowiska Mateczny 19.V.1983, zmiana treści decyzji [A-1400/M] z 16.01.2014).  
 
 
 

Miejsca pamięci - tereny z urządzoną zielenią 
Obóz Liban - w okresie II wojny światowej obóz karny niemieckiej Służby Budowlanej w Krakowie (ob. 

adres ul. Za Torem 22). Utworzony 15.04.1942 na terenie byłego zakładu Krakowskie Wapienniki i 
Kamieniołomy SA. Nazwa pochodzi od nazwiska jednego z właścicieli spółki. 22. 07. 1944 r. obóz został 
zlikwidowany, a 22.07.1948 r. na terenie byłego obozu odsłonięto pomnik wraz z tablicą upamiętniającą 
pomordowanych. Zlokalizowany pod Kopcem Krakusa, obejmuje najbardziej rozległe i najgłębsze wyrobisko 
odkrywkowe o powierzchni ok. 18 ha. Zarząd Zieleni Miejskiej uzyskał dofinansowanie na rewitalizację 
Kamieniołomu Liban. Rewitalizacja ma uwzględnić postindustrialny charakter tego miejsca oraz jego 
znaczenie pod kątem pamięci historycznej, a także walory przyrodnicze. Po zakończeniu prac Kamieniołom 
powinien służyć mieszkańcom pozwalając na bezpieczną rekreację przy jednoczesnym podkreśleniu jego 
piękna i przeszłości. 

Takich miejsc w różnych częściach miasta jest wiele. Przykładowo zachodnia część placu Axentowicza 
stanowi skwer Więźniów Obozów Zagłady, na którym w 2005 r. odsłonięto pomnik: Pamięci pomordowanych 
w hitlerowskich obozach koncentracyjnych i obozach zagłady. Inny taki obiekt to miejsce masowych egzekucji 
Polaków w czasie II wojny światowej w Przegorzałach zwane „Glinikiem” położone w południowo-zachodniej 
części zbocza wzgórza bł. Bronisławy. 
 

Obszary dawnych kamieniołomów 
Krakowskie kamieniołomy „są trwałym elementem dziedzictwa geologicznego, służą ochronie 

georóżnorodności i dokumentują historię górnictwa skalnego” (Górecki, Seremet 2010).  Jest ich w Krakowie 
kilkanaście, w różnym stopniu zagospodarowane, część z nich eksploatowano już w średniowiecza. Najstarsze 
obiekty na Wawelu budowano z miejscowego wapienia. Wśród najważniejszych są Krzemionki Podgórskie. 
Park Bednarskiego słynie z kamieniołomu Szkoła Twardowskiego, co dokłada się też do niematerialnej historii 
miejsca. ZZM planuje rewitalizację tego Parku, która ma się zakończyć w 2020 r. Kamieniołom „Pod św. 
Benedyktem”, dzisiaj uległ znaczącej sukcesji naturalnej, a roślinność przesłoniła część atrakcyjnych widoków. 
Kolejny to Łom Redemptorystów, który eksploatowano już prawodpdobnie w średniowieczu, czynny był 
jeszcze przed II wojną światową. Po ustaniu wydobycia ten atrakcyjny teren zamknięty ścianą wapienną o 
wysokości sięgającej do 30 m. W ścianie wykuta jest kapliczka NMP, w tle pojawia się dominanta w postaci 
TVP Kraków w tle (zlokalizowanej na terenie dawnego fortu Maria bliźniaczej do fortu św. Benedykta wieży 
maksymiliańskiej). Ważny w ochronie dziedzictwa kulturowego jest kamieniołom Libana i Ehrenpreisa opisany 
wyżej. Nieopodal są kamieniołomy w byłym obozie koncentracyjnym „Płaszów”, kamieniołom miejski i 
kamieniołom Bonarka z Rezerwatem Przyrody Nieożywionej „Bonarka” o pow. ok. 2,5 ha.  

Kolejne atrakcyjne, ważne dla tożsamości przyrodniczej i kulturowej miasta miejsce to Zrąb 
Zakrzówka. W jego skład wchodzą m.in. Łom na Kapelance, Księża Górka i łom Skałek Twardowskiego oraz 
łom „Zakrzówek”, który w 2016 r. objęto międzynarodowym konkursem architektoniczno-urbanistycznym. W 
2019 r. ZZM podjął prace związane z zagospodarowaniem tego terenu. W jednym z kamieniołomów, 
prawdopodobnie przy końcu ul. Twardowskiego pracował w czasie wojny Karol Wojtyła. Inne krakowskie 
kamieniołomy zlokalizowane są pomiędzy Tyńcem, Bodzowem i Pychowicami. M.in.  w pobliżu opactwa 

                                                 
150

 Uchwała Nr L/931/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/737/16 Rady Miasta Krakowa z 
dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie realizacji Planu Rozwoju dla Osiedla 
Uzdrowisko Swoszowice. https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=167&sub_dok_id=167&sub=uchwala&query=id%3D21597%26typ%3Du  
dostęp 05.2019. 

 

 

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=167&sub_dok_id=167&sub=uchwala&query=id%3D21597%26typ%3Du
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benedyktynów i przy drodze z Tyńca do centrum miasta, w Pychowicach „Wzgórze św. Piotra” (pow. ok. 26 
ha). Na wschodnim zboczu góry Solnik w Bodzowie, ze zrujnowanymi elementami Twierdzy Kraków na 
kulminacji wzgórza, z którego korzystają lotniarze. Teren funkcjonuje jako tor motocrossowy. Również w 
Kurdwanowie funkcjonował kamieniołom. Kolejny, o pow. ok. 6 ha, zlokalizowany jest w północno-wschodniej 
części Krakowa (Górecki, Seremet 2010). 

Jerzy Górecki i Elżbieta Seremet napisali „Kamieniołomy krakowskie miały przez stulecia ogromne 
znaczenie gospodarcze i krajobrazotwórcze. Zarówno w okresie ich eksploatacji, jak i w fazie nadania im 
nowych funkcji użytkowych po zaprzestaniu wydobycia są jedną z ważnych form inżynierii środowiska. Dawne 
wyrobiska mają przypominać, kształtować i utrwalać w społeczeństwie potrzebę szacunku dla dokonań 
człowieka w imię zaspokajania potrzeb surowcowych i tworzenia kultury materialnej narodu. Pokazanie 
„nowego życia” dawnych kamieniołomów – również w Krakowie – ma sprzyjać zmianie wizerunku górnictwa 
tworzącego nowe wartości środowiska” (Górecki, Seremet 2010). 
 

Treść niniejszego rozdziału ilustruje Mapa nr 5 - Ochrona dziedzictwa kulturowego, przedstawiająca 
stan ochrony konserwatorskiej na terenie miasta. Opracowano ją na podstawie danych zawartych w 
SUiKZP151 oraz w MSIP, i ujęto na niej formy ochrony zabytków jakie jak Pomnik Historii, parki kulturowe 
(istniejący i postulowane152), obszar wpisany na listę UNESCO wraz ze strefą buforową, obszary i obiekty 
wpisane do rejestru zabytków oraz obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków, w tym w szczególności 
zespoły rezydencjonalno-parkowe oraz tereny i zespoły zieleni we wszystkich dzielnicach miasta. Te ostatnie 
elementy zostały szczegółowo zidentyfikowane na potrzeby niniejszego dokumentu przez Biuro Miejskiego 
Konserwatora Zabytków, na podstawie materiałów archiwalnych znajdujących się w Rejestrze Zabytków. W 
bazie danych przestrzennych zawarto granice tych terenów oraz numery ich wpisów do Rejestru. 
Wyznaczone na mapie granice terenów i zespołów zieleni wpisanych do rejestru zabytków są orientacyjne i 
mają charakter informacyjny. W celu dokładnego określenia zakresu ochrony konieczne jest każdorazowe 
porównanie granic z treścią decyzji o wpisie do rejestru zabytków dla poszczególnych zespołów i terenów 
zieleni.  

Na mapie przedstawiono też informacyjnie punktowe i obszarowe stanowiska archeologiczne, strefy 
nadzoru archeologicznego, miejsca pamięci narodowej, dobra kultury współczesnej, forty i układ dróg 
Twierdzy Kraków oraz historyczny układ drożny. 
 

III.2.2. Identyfikacja powiązań widokowych, w tym punktów, ciągów i obszarów widokowych 

 
Dla oceny i kształtowania krakowskiego krajobrazu szczególne znaczenia mają badania dotyczące 

specyfiki krajobrazu miejskiego podejmowane od lat 70. ubiegłego stulecia w Zakładzie (później Instytucie) 
Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej. Rozpoczyna je Studium kształtowania krajobrazu regionu 
Krakowa oraz Studium krajobrazowe Śródmieścia Krakowa (1976-1981), opracowane pod kierunkiem Janusza 
Bogdanowskiego, z zastosowaniem jego metody wnętrz i jednostek architektoniczno-krajobrazowych 
(Bogdanowski 1976, 1985, 1989; Bogdanowski, Łuczyńska-Bruzda, Novák 1981). Publikacja książki Krystyny 
Dąbrowskiej-Budziło pt. Wśród panoram Krakowa. O przemianach widoków i o tym, jak je ocalić (1990) 
stanowi ważne podsumowanie tych badań. Główny przedmiot rozważań stanowią panoramy, widoki miasta 
ze wskazaniem głównych miejsc widokowych Krakowa oraz charakterystyka widoków z tych miejsc. Autorka 
pokazuje potrzebę łączenia badań nad widokami z planem ochrony miejsc nie tylko cennych widokowo, ale 
obszarów sąsiednich, które poprzez niewłaściwie lokalizacje nowych obiektów mogą negatywnie wpływać na 
panoramy. Praca została wdrożona m.in. w planie ogólnym Krakowa w 1994 r. Późniejsze prace tej Autorki 
rozszerzone zostały o zagadnienia semantyczne (Dąbrowska-Budziło 2002, 2007, 2013), co w przypadku 
Krakowa z uwagi na charakter głównych dominant – np. Wawel i kopce oraz panorama Starego Miasta ma 
szczególny wymiar.  

                                                 
151

 Plansza U6 zawarta we Wprowadzeniu do SUiKZP, oraz rys. nr 4 z Uwarunkowań 
152

 W ramach trwających prac oraz ujęte w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Wojewdztwa Małopolskiego 
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Dobrze rozpoznany i opisany jest krajobraz forteczny, także w kontekście kształtowania systemu 
terenów zieleni (Bogdanowski 1979; Środulska-Wielgus 2005; Myczkowski, Z., Środulska-Wielgus J., 
Staniewska A. Wielgus K., Rymsza-Mazur W., 2010). Pogląd na przekształcenia Krakowa daje analiza plansz 
Atlasu miasta Krakowa (Trafas, red. 1987), a w szczególności plansze opracowane przez J. Bogdanowskiego 
Rozwój urbanistyczny Krakowa i Architektura krajobrazu miasta. Wykonywane później liczne studia 
krajobrazowe pod kierunkiem Aleksandra Böhma polegające na ustaleniu usystematyzowanej bazy danych 
atrybutów i cech krajobrazu oraz jego klasyfikacji znalazły odzwierciedlenie m.in. w pracach: Studia 
krajobrazowe wykonywane na potrzeby planu ogólnego. Polityka ochrony i kształtowania krajobrazu miasta 
Krakowa (1992-1994), Studium architektoniczno inżynierskie możliwości podwyższenia obwałowań i 
bulwarów wiślanych w Krakowie (1997), Studium krajobrazowe dla III Kampusu Uniwersyteckiego w 
Pychowicach (1997), Studium urbanistyczno-konserwatorskie bulwarów Wisły (Böhm i in. 2003) i publikacjach 
(Böhm 2004, 2006, 2008). Ważne były też przygotowane pod kierunkiem Zbigniewa Myczkowskiego plany 
ochrony parków kulturowych w Krakowie: Zwierzynieckiego (2006), Starego Miasta (2013) i Nowej Huty 
(2016) (Myczkowski Forczek-Brataniec, Wielgus 2013; Zwierzyniecki 2006; Zachariasz 2008, Park Kulturowy 
Nowa Huta, 2016153). Badania te i dokumenty miały wpływ na powstające dokumenty i akty prawa 
miejscowego.  

Politykę w zakresie kształtowania krajobrazu, w tym aspektów widokowych, formułowano w zapisach 
planów ogólnych zagospodarowania przestrzennego Krakowa sporządzanych kolejno w latach 1939, 1949, 
1953, 1956, 1958, 1964, 1977. Jednak dopiero dwa ostatnie z 1988 i 1994 szerzej ujęły te problematykę. 
Obecnie dokumenty określające aspekty widokowe stanowi Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego m. Krakowa oraz obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego. W Biurze Planowania Przestrzennego (obecnie Wydział Planowania Przestrzennego) w 
Krakowie opracowano też w 2009 r. dokument pt. Możliwości lokalizacji obiektów wysokościowych w aspekcie 
ochrony panoramy miasta Krakowa. W 2009 w Możliwości lokalizacji obiektów wysokościowych w aspekcie 
ochrony panoramy miasta Krakowa – analiza (2009). 

W planach ogólnych z 1988 i 1994 r. opracowanych pod kierunkiem Zygmunta Ziobrowskiego 
widoczne jest znaczne rozszerzenie problematyki krajobrazowej zarówno w ustaleniach ogólnych, jak i w 
zapisach szczegółowych, a także na rysunku planu (Ziobrowski 1996; Böhm 2006; Sykta 2008). W planie z 
1994 r. określono zasady zagospodarowania terenów według stref polityki przestrzennej. Wyznaczono 20 
stref polityki przestrzennej, które podzielono na cztery zasadnicze grupy. Niezwykle ważne dla kształtowania 
krajobrazu miasta były wprowadzone w 1994 r. strefy ochrony i kształtowania widoku (15)154, ochrony i 
kształtowania bliskiego planu widoku (16)155 oraz ochrony i kształtowania dalszego planu widoku jego tła i 
obrzeży (17)156. W legendzie do planu z 1994 r. znalazły się oznaczenia dotyczące ekspozycji i ochrony 
widoków. Przedstawiono elementy kompozycji przestrzennej: punkty, ciągi i osie widokowe – na panoramę 
Starego Miasta, na dalekie widoki zewnętrzne i lokalne, a także dominanty, subdominanty i akcenty157. 

 W planie miejscowym z 1994 pojawił się zapis odnoszący się do wszystkich stref widokowych. „§ 58 

                                                 
153

 https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=81995, 05.2019 
154

 Strefę ochrony i kształtowania przedpola widoku uchwalono w celu zachowania widoku i niedopuszczenia do jego przesłonięcia 
względnie zakłócenia, poprzez utrzymanie terenu otwartego na dystansie między obserwatorem a oglądaną częścią miasta oraz 
utrzymania roli miejsc widokowych. Podstawowym działaniem w Strefie jest ochrona terenu, jako przestrzeni otwartej eksponującej 
widok. W strefie tej przewidywano w zakresie kształtowania zieleni dopuszczenie w uzasadnionych przypadkach możliwość 
uszczuplenia przedpola widoku poprzez wprowadzanie m.in. komponowanej zieleni wysokiej pod warunkiem, że nie zakłóci ona 
warunków odbioru widoku. 
155

 Strefę ochrony i kształtowania bliskiego planu widoku uchwalono w celu zachowania harmonijności bliskiego planu widoku, 
dbałości o nie zakłócanie i nie przesłonięcie istotnej części widoku leżącej w głębi, stanowiącej główny przedmiot ochrony. 
156

 Strefę ochrony i kształtowania dalszego planu widoku jego tła i obrzeży ustanowiono w celu zachowania neutralności terenów 
znajdujących się w polu obserwacji wraz z częścią miasta stanowiącą istotę widoku i główny przedmiot jego ochrony. 
157

 Inwentaryzacja stanu walorów krajobrazów Krakowa pokazała, że wyjątkowych i dobrze zachowanych krajobrazów jest 3,8 %, 
dobrze zachowanych o wysokiej wartości 11,5%. Tych o bardzo niskim stanie, które powinny być poddane rekompozycji i rekultywacji 
było 22,1 %. Pozostałe 62,6 % wymagały poprawy (7,2 %), rewaloryzacji (6,6 %), rekompozycji i rekultywacji (27,2 %), a częściowo 
zachowane z możliwością uzupełnień stanowiły 21,6 % (Böhm 2006). 

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=81995
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1. Ustala się wykaz wymagań uzupełniających do ustaleń stref w zakresie ochrony i kształtowania krajobrazu, 
których spełnienia przez inwestora zażądać może w zależności od uznania takiej potrzeby, właściwy organ 
administracji samorządowej:  
1/ uzyskanie opinii Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody lub (i) Konserwatora Zabytków. 2/ sporządzenie 
ekspertyzy wpływu na krajobraz naturalny (i) lub kulturowy, w tym ekspertyzy widokowej oraz jej 
pozytywnego zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków lub ekspertów.  
3/ przeprowadzenie konkursu dla wyłonienia przez Sąd konkursowy koncepcji urbanistyczno-architektonicznej 
lub też przedłożenie M.K.U.A. wariantowych opracowań koncepcji urbanistyczno-architektonicznej celem 
wyboru najlepszego wariantu.  
4/ sporządzenie programu rekultywacji lub rewaloryzacji strefy lub jej fragmentu i uzyskanie akceptacji przez 
właściwe Wydziały UMK.  
5/ sporządzenie koncepcji urbanistycznej lub koncepcji urbanistycznej połączonej z projektem scalenia 
gruntów w przypadkach określonych w planie.  
6/ uzyskanie interpretacji planu dokonanej przez zespół autorski planu lub inny zespół ekspercki w 
przypadkach spornych”. 
 
 

W opracowaniu z 2006 r. Adaptacja analizy możliwości kształtowania zabudowy na terenie miasta 
Krakowa wykonanym na zlecenie BPP UMK przez zespół pod kierunkiem Aleksandra Böhma, stworzono bazę 
umożliwiająca zestawienie zaznaczonych na planie miasta punktów, osi i linii widokowych z przedmiotem 
obserwacji. Przeprowadzone studia widokowe pozwoliły na określenie obiektów wyróżnionych w panoramach 
oraz parametry widoku (panoram), takie jak orientacja, kąt obserwacji, stopień widoczności, klasa punktu 
widokowego. Wskazano 34 istotne dla jakości oraz tożsamości krajobrazu miejskiego Krakowa obiekty tzw. 
„pocztówkowe”, 62 obiekty o mniejszym lub obojętnym znaczeniu dla wyżej wymienionych cech oraz 14 
obiektów o negatywnym wpływie na jakość krajobrazu miejskiego. Te najważniejsze krakowskie „ikony 
widokowe” to m.in.: kopce Kościuszki, Piłsudskiego, Krakusa; Lasek Wolski; Wawel; Wieża Ratuszowa; kościoły 
Mariacki i Jezuitów przy ul. Kopernika, kopuła kościoła Piotra i Pawła; kopuła kaplicy św. Anny w DPS im. 
Helclów, klasztor na Bielanach, Błonia, Skałka, Most Piłsudskiego, kościół Św. Józefa, klasztor Norbertanek, 
Skałki Twardowskiego, wzgórze Lassoty, klasztor w Tyńcu, Zakrzówek, kamieniołom „Liban”, ujście Wilgi i 
Zakole Wisły. Negatywnie oceniono m. in.: EC „Łęg”, biurowiec NOT, wieżowiec przy ul. Bociana, kombinat 
Mittal Steel Polska. 

Zagadnienia ochrony krajobrazu kulturowego wyeksponowane są także w Programie opieki nad 
zabytkami Gminy Miejskiej Kraków na lata 2010-2014158, i aktualnie przygotowywany Gminny Program Opieki 
nad Zabytkami Gminy Miejskiej Kraków na lata 2016-2020, zgodnie Ustawą o ochronie zabytków… (2003 z 
późn. zm.).  

 
W Biurze Planowania Przestrzennego (obecnie Wydział Planowania Przestrzennego) w 2009 r. dla 

ochrony nienaruszalności historycznej sylwety miasta przygotowano też dokument Możliwości lokalizacji 
obiektów wysokościowych w aspekcie ochrony panoramy miasta Krakowa – analiza, w którym oszacowano 
granice ochrony widoku. Jest to maksymalna odległość – 15 km – w jakiej budynki wysokie wpływają na 
odbiór chronionej sylwety. Rozważano też sytuacje powstawania dominant kolizyjnych. Tam też zdefiniowano 
szereg pojęć, które obowiązują w polityce kształtowania widoków.  

 Ekspozycja czynna - widok z wnętrza architektonicznego lub obiektu na otoczenie i przedpole widoku.  

 Ekspozycja bierna - widok na obiekt lub zespół obiektów, wnętrze architektoniczne lub jego część.  

 Główne punkty widokowe – przyjęte w analizie punkty widokowe, z których widoki konieczne są do 
ochrony.  

 Kontrolne punkty widokowe - punkty widokowe, z których widoki stanowić mają dodatkową weryfikację 
wyników analizy, sporządzonej z głównych punktów widokowych  

                                                 
158

 https://www.bip.krakow.pl/wladze/zarzadzenia/pliki/zp_2001_1_10.pdf  dostęp. 15.10.2014.   

https://www.bip.krakow.pl/wladze/zarzadzenia/pliki/zp_2001_1_10.pdf
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 Granica ochrony widoku - nieprzekraczalna odległość widoku, poza którą dowolny gabaryt obiektów 
pozostanie bez istotnego wpływu na panoramę.  

 Przedpole widokowe – element składowy widoku stanowiący zwykle jego pierwszy plan i miejsce 
ekspozycji elementów znajdujących się na dalszych planach i w tle.  

 Linia przedpola – górny obrys obiektów pierwszego planu (przedpola) stanowiący podstawę chronionego 
widoku.  

 Linia ta wyznacza łączny dopuszczalny gabaryt obiektów pierwszego planu i przedpola widokowego. 

 Linia widoku chronionego – tzw. „linia nieba”, górny obrys obiektów znajdujących się w chronionym 
fragmencie sylwety miasta.  

 Sylweta chroniona – fragment panoramy miasta wskazany do ochrony widokowej ze względu na swoje 
wyjątkowe walory. 
 

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (2014) określono zasady 
ochrony i kształtowania krajobrazu Krakowa. Odnoszą się one do: ochrony sylwety miasta, ochrony i 
kształtowania krajobrazu oraz wyznaczenia najważniejszych i najcenniejszych miejsc widokowych. Dodatkowe 
zapisy sformułowano dla obszarów ochrony krajobrazu warownego gdzie zalecono m.in. ochronę, 
konserwację i odtworzenie zieleni fortecznej oraz układu dróg rokadowych oraz objęcie szczególną ochroną 
obszarów najatrakcyjniejszych widokowo, tj. otoczenia fortów: „Kościuszko”, „Bodzów” i „Tonie”; 
wprowadzanie zieleni wysokiej jako pasm izolacyjnych, w przypadku styku obszarów krajobrazu warownego z 
terenami silnie zainwestowanymi (zespoły bloków mieszkalnych i osiedla mieszkaniowe o dużej intensywności 
zabudowy, obiekty przemysłowe).  

 
W niniejszym opracowaniu śladem opisanych wcześniej dokumentów oraz wyników własnych wizji 

terenowych i zgłoszeń mieszkańców dokonanych w czasie I etapu konsultacji społecznych, wyróżniono 
następujące elementy widokowe ważne w kompozycji miasta159, przedstawione na mapie nr 6: 

- strefę ochrony sylwety miasta; 
- główne dominanty pozytywne;  
- główne dominanty negatywne (kominy, biurowiec d. NOT); 
- subdominanty; 
- punkty widokowe (z rozróżnieniem panoram Starego Krakowa, dalekich widoków zewnętrznych i 

widoków lokalnych); 
- osie widokowe (z rozróżnieniem j.w.); 
- ciągi widokowe (z rozróżnieniem ciągów umożliwiających percepcję panoramy Starego Krakowa, 

                                                 
159

 W ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (2003 z późn. zmianami) zdefiniowano następujące pojęcia:  

 oś widokowa – wyobrażalna prosta kierująca wzrok na charakterystyczne elementy zagospodarowania terenu lub terenów;  

 przedpole ekspozycji – rozległe poziome płaszczyzny, w szczególności zbiorniki wodne, zbocza lub płaskie dna dolin, umożliwiające 
ekspozycję panoram;  

 punkt widokowy – miejsce lub punkt topograficznie wyniesiony w terenie, z którego układ wizualny obszaru widzenia dla 
obserwatora jest szeroki i daleki.  

 krajobraz kulturowy: przestrzeń historycznie ukształtowana w wyniku działalności człowieka, zawierająca wytwory cywilizacji oraz 
elementy przyrodnicze;  

 otoczenie: teren wokół lub przy zabytku wyznaczony w decyzji o wpisie tego terenu do rejestru zabytków w celu ochrony wartości 
widokowych zabytku i jego ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych. 

Ustawa o ochronie przyrody (2004) w art. 5 określa: 

 walory krajobrazowe: wartości ekologiczne, estetyczne lub kulturowe obszaru oraz związana z nimi rzeźba terenu, twory i składniki 
przyrody, ukształtowane przez siły przyrody lub działalność człowieka

159
. W art. 47a.1. powiedziano: „walory krajobrazowe podlegają 

ochronie bez względu na to, czy są objęte szczególnymi formami ochrony przyrody” oraz że należy uwzględniać je w miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego. 

W ustawie tzw. krajobrazowej (2015) zdefiniowano:  

 krajobrazy priorytetowe - jako szczególnie cenne dla społeczeństwa ze względu na ich wartości przyrodnicze, kulturowe, 
historyczne, architektoniczne, urbanistyczne, ruralistyczne lub estetyczno-widokowe. 
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dalekich widoków zewnętrznych, widoków lokalnych i pozostałych); 
- obszary (płaszczyzny) widokowe, stanowiące przedpola widoku;  
- powiązania widokowe między kopcami; 
- powiązania widokowe między fortami; 

- pozostałe powiązania widokowe 
Należy zauważyć, że dominanty, które są dostępne publicznie (np. kopce, wieże obiektów 

zabytkowych i współczesnych), stanowią również ważne punkty widokowe.  
Powyżej wymienione elementy definiują jakość krakowskiego krajobrazu. W tym dokumencie 

oceniane są przez pryzmat zieleni, która wymaga, wynikających z jej charakteru jako tworzywa, zaleceń do 
planowania i pielęgnacji. Zieleń w rozmaitych formach współdecyduje o jakości krajobrazu. Tereny zieleni są 
ważnym elementem fizjonomii krajobrazu miasta i walorów krajobrazowych. Zieleń odgrywa istotną rolę 
kompozycyjną, strukturalną i estetyczną. Współtworzy strukturę przestrzenną miasta, pomaga identyfikować 
teren, definiuje charakter miejsca i buduje jego tożsamość. Ważne znaczenie mają jej aspekty wizualne: 
zieleń urozmaica, kontrastuje, tworzy wnętrza, maskuje. Zieleń to również obszary łąkowe, trawiaste, a 
kulminacje terenowe i otwarte przestrzenie stanowią punkty, ciągi i płaszczyzny widokowe, obejmujące 
szerokie i dalekie panoramy miasta, np. oprócz Błoń, łąka przy kościółku św. Benedykta czy Łąki Nowohuckie, 
łąki w Pychowicach160. 
   Zagadnienia związane z ochroną i kształtowaniem zieleni tworzącej układy i kompozycje krajobrazowe 
rządzi się specyficznymi prawami, w których podstawowe to cykl pór roku, wzrost i niszczenie przyrody. 
Tworzywo, czyli żyjące rośliny, czasem są ekspansywne, szybko rosną (zieleń samosiewna, synantropijna), ale 
też podatne na zniszczenia (choroby, szkodniki, zjawiska przyrodnicze, zanieczyszczenia środowiska, 
niewłaściwe prowadzona pielęgnacja) i odnawialne. To powoduje przesłanianie widoków, wypadanie ważnych 
kompozycyjnie drzew alejowych, szpalerowych czy soliterów. Atrakcyjność widokowa terenów zieleni dobrze 
widoczna jest np. na Plantach gdzie są wglądy w dalekie perspektywy, np. u wlotu ul. Piłsudskiego na kopiec 
Kościuszki, czy w okolicach Wawelu w kierunku wzgórza. Także niektóre z dawnych parków podworskich mają 
atrakcyjne widoki, np. park Dębnicki (dawny park Lasockich), który jest doskonale powiązany widokowo z 
Wawelem i klasztorem Norbertanek. Walory widokowe lokalne, z uwagi na usytuowanie na skarpie, obecnie 
widoczne tylko w porze bezlistnej, ma też dwór Czeczów w Bieżanowie.  

Współcześnie krajobraz oceniany bywa jako kompozycja przestrzenna, np. poprzez cechy całości i 
relacje jego poszczególnych części; struktura powierzchni, czy układ jednostek lub wnętrz krajobrazowych 
(Zachariasz, 2012). Dla odbioru w krajobrazie, w panoramach i widokach, poszczególne elementy założenia 
mogą być postrzegane jako dominanty lub akcenty. Czasem wyróżniają się kolorem kwitnących drzew czy 
barwą liści. Park może być oglądany jako zwarty masyw. Linie czy rytm tworzą szpalery, aleje, które mogą 
ukierunkowywać na określony widok, stanowić też kulisy dla określonych widoków. W skali podmiejskiej ważne 
są zadrzewienia przydrożne, śródpolne, na tle np. mozaiki układu pól, forteczne. W skali lokalnej pojedyncze 
drzewa współdecydują o kompozycji (np. kasztanowiec pod Wawelem, czy dąb Henryk przy ul. Zakopiańskiej). 
Roślinność, jej wartości strukturalne i dekoracyjne – gatunki, proporcje, pokroje drzew, kolorystyka w 
różnych porach roku, wysokość poszczególnych egzemplarzy, zapisana w standardach pozwala tworzyć 
harmonijne przestrzenie publiczne, unikać kakofonii.   
  
  W kontekście istniejących i projektowanych terenów zieleni aspekty widokowe mają odmienny niż w 
przypadku architektury wymiar. Zieleń jako tworzywo zmienne w czasie, co związane jest m.in. z rytmem pór 
roku, ale także ze wzrostem, może maskować i może przesłaniać widoki. Tereny zieleni urządzonej (parki, 
ogrody, zieleń układów alejowych, ulic czy placów) są kompozycyjnie powiązane są z otaczającym 
krajobrazem, który staje się integralną wartością kompozycji. Tereny zieleni nieurządzonej mają również 
wpływ na jakość krajobrazu, nie pielęgnowane mogę zaburzać kompozycję, przesłaniać widoki.  
  Elementy, które należy z powodów widokowych, kompozycyjnych uwzględniać w planowaniu i 
pielęgnacji krajobrazu to:  

                                                 
160

 Powiązania widokowe łąk pychowickich wykorzystano w kompozycji Planu Koordynacyjnego dla III Kampusu UJ.  
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 formy zieleni: płaszczyzna (np. przedpole widoku – łąka, polana, plac z zielenią), linia i plama (zwarta ściana 
parku, alei) i punkt (formy soliterowe); z odległych miejsc w krajobrazie czytelne są: aleje jedno- i 
wielorzędowe (różnej wielkości), bulwary, smugi, szpalery, masywy, kępy, skupiny, klomby, grupy, 
samotniki; także pokrój i faktura (gatunki, proporcje); 

 kolorystyka: barwa i walor, kolory zimne i ciepłe, kolorystyka w różnych porach dnia i roku, kontrastowanie 
i cieniowanie, uzależnione także od oświetlenia, od stron świata, ekspozycji, odległości czy od warunków 
atmosferycznych161; 

 czytelność obiektu z zewnątrz w bliskim zasięgu: np. wyraźnie określony zwarty masyw zieleni, m.in.: 
ściana, szpaler, aleja, bulwar, pasmo zieleni wzdłuż rzeki itp.; lub zaniedbany, opuszczony teren zieleni – 
ważne wizerunkowo; 

 odbiór obiektu z odległych punktów w skali panoram i widoków: komponowanie zespołu w taki sposób, aby 
był łatwo odróżniany identyfikowalny w terenie z zewnątrz, np. jako zwarty masyw zieleni; zwykle park 
jako czytelna forma odróżnia się w widokach okolicy;  

 powiązanie obiektu z układem urbanistycznym, a w szczególności z systemem zieleni: czy istnieje wyraźnie 
wykrystalizowany układ przestrzenny terenów zieleni; czy obiekt jest elementem składowym tego 
systemu? 

 rodzaj krajobrazu: w jakim obiekt się znajduje, np. otwarty, podmiejski, miejski, rolniczy, przemysłowy – 
kontekst miejsca, skala roślinności oraz odbiór obiektu; 

 z krajobrazem: wkomponowany w układ harmonijnie czy na zasadzie dysonansu; dostosowujący się do 
elementów zastanych; czy istnieją powiązania: osiowe, zamknięcia widokowe, otwarcia na panoramy? 
Zagrożenia jakie niesie zieleń wysoka przesłaniania widoków, zarastania cennych obiektów np. kopce – 
Wandy, Piłsudskiego. 

 
 Dla obiektów historycznych ważne są: 

 stopień zachowania obiektu: czy założenie przetrwało w całości, w części; czy zachowała się funkcja 
pierwotna – czy obiekt w nowej sytuacji wymaga jej zmiany?  

 odmiany roślin: drzew, krzewów i kwiatów stosowane w historycznych założeniach, które mają być 
odnawiane okresowo, muszą być selekcjonowane, należy zachować ciągłość gatunków. Istotne jest 
równoległe chronienie wszystkich elementów zabytkowego zespołu roślinnych i architektonicznych (Karta 
Florencka 1981).  

 wiek drzew: dla gospodarki zielenią wiek komponowanych zespołów zieleni ma znaczenie z uwagi na jej 
odnowę, odbudowę i pielęgnację; odmiany roślin powinny być selekcjonowane, należy zachować ciągłość 
gatunków, 

 ciągła pielęgnacja historycznych terenów zieleni; długoterminowy program odnowy oraz interwencji w 
nagłych wypadkach (np. nagłe wypadanie drzew i sadzenie dojrzałych okazów).  

 
 W przypadku obserwacji należy uwzględnić tzw. czynniki zmienne: kierunek oświetlenia, ruch, zmiany 

sezonowe, formy okresowe, kąt i warunki obserwacji, odległość, pozycja obserwatora. Szczególne walory 
widokowe mają krakowskie tereny nadrzeczne, które w wielu przypadkach dają gwarancję dobrych widoków. 
Podobnie trasy widokowe i historyczne, wzdłuż ulic i dróg lub autostrad.  

 Zagrożeniem jest brak pielęgnacji roślin powodujący zarastanie kluczowych widoków, dlatego ważny 
jest stały monitoring. Zalecane jest by przy ruchliwych trasach komunikacyjnych, w miejscach atrakcyjnych, 
zapewnić dostęp dla pieszych wzdłuż drogi, możliwość zatrzymania się samochodu, punkty widokowe. 
Rozległe systemy terenów zieleni o układzie sieciowym, a taki obecnie kształtowany jest w Krakowie, 
podtrzymuje tradycyjny walor dużej atrakcyjności turystycznej miasta. 

 
  Zalecane są następujące działania: 
- bieżący (np. co dwa lata) monitoring z kluczowych oznaczonych na planie miejsc, pod kątem zarastania 

                                                 
161

 Por. w analizie Możliwości lokalizacji obiektów wysokościowych w aspekcie ochrony panoramy miasta Krakowa (2009). 
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widoków czy ubytków w kluczowych ważnych dla widoków lokalnych miejsc (sprawdzanie osi i ciągów 
widokowych). W przypadku historycznych widoków zalecane są przecinki dla odsłonięcia, po wcześniejszym 
sprawdzeniu, czy nie zagraża to stabilności gruntów, np. Wzgórze Lassoty, teren przy kościołku św. Benedykta, 
Kopiec Wandy, ciąg po grzbiecie Sikornika czy okno widokowe z Parku Dębnickiego na Wawel.  
- uzyskanie opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przy sadzeniu drzew w polach wyznaczonych na 
osiach i ciągach widokowych; 
- sporządzenie ekspertyzy wpływu na krajobraz kulturowy, w tym ekspertyzy widokowej oraz jej pozytywnego 
opiniowania przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub ekspertów.  
 

  
Fot. 120. Widok z Plant u wylotu ul. Piłsudskiego poprzez Błonia w kierunku kopca Kościuszki, fot. A. Zachariasz 
Fot. 121. Widok z parku Bednarskiego w kierunku Wawelu, fot. A. Zachariasz 
 

  
Fot. 122. Widok z parku Dębnickiego w kierunku klasztoru 
Norbertanek, fot. A. Zachariasz 

Fot. 123. Widok z parku Dębnickiego w kierunku Wawelu, 
fot. K. Pawłowska 
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Fot. 124. Rękawka na wzgórzu Lasoty, na łące  
przy kościółku św. Benedykta, w tle panorama 
Krakowa w Wawelem, plan pośredni kominy 
przemysłowego Podgórza i Kazimierza, 
19.04.1938, MHK-Fs5088/IX 

Fot. 125. Widok z łąki na wzgórzu Lasoty w kierunku kościołka św. 
Benedykta, na tle ściany drzew i krzewów, fot. A. Zachariasz 

 

  
Fot. 126. Kopiec Krakusa, a/ w panoramie Krakowa z Wawelu, lata 50/60. XX 
w. fot. H. Hermanowicz, MHK-4404/N 

b/ widok przez jeden z otworów strzelniczych z Wawelu, 
fot. J. Weldy 

 

  
Fot. 127. Kopiec Krakusa, a/ widziany ze wzgórza 
Lasoty, lata 60. XX w.; fot. H. Hermanowicz, MHK-
2426/N/1; 

b/ widok z kładki pieszej nad Al. Powstańców Śląskich w kierunku kopca Krakusa 
z terenami zieleni, 2015, fot. A. Zachariasz 
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Fot. 128. Widok z kopca Wandy, lata 60-te XX w. W centrum widoczne Opactwo Cystersów w Mogile, w tle panorama Krakowa, 
pomnik z lewej wykonano wg projektu J. Matejki, fot. H. Hermanowicz, MHK-2762/N. Widok w kierunku kopca Wandy, 1. połowa lat 
60. XX w., fot. H. Hermanowicz, MHK-2804/N/2. 

III.3. ANALIZY FUNKCJONALNO – PRZESTRZENNE 

 

III.3.1. Identyfikacja istniejących terenów i elementów zieleni publicznej  

 
Identyfikacji terenów zieleni publicznej i wspomagających dokonano na podstawie stanu istniejącego, 

zgodnie z przyjętą w Cz. I, rozdz. 5.2. definicją urządzenia, pokrycia roślinnością i pełnienia funkcji publicznych 
oraz określoną w Cz. I, rozdz. 5.3. typologią terenów zieleni. 
 
 Na ilustrującej niniejszy rozdział mapie nr 7162, przedstawiającej zidentyfikowane tereny zieleni 
publicznej (w podziale na parki, skwery, zieleńce oraz lasy komunalne i państwowe) oraz główne przestrzenie 
publiczne z elementami zieleni, zaznaczono także liniowe elementy zieleni: istniejące aleje i szpalery drzew 
oraz główne istniejące „zielone korytarze” - powiązania funkcjonalne pomiędzy terenami zieleni publicznej. 
Kryterium wyznaczenia alej i szpalerów istniejących było występowanie ciągłości nasadzeń drzew 
(występujących w podobnych odstępach) na więcej niż 50% długości odcinka. Ogółem na terenie miasta 
zidentyfikowano szpalery drzew o łącznej długości ok. 108 km. „Zielone korytarze” wyznaczono tam, gdzie 
znajdują się ścieżki rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe z zielenią, gdzie istnieją utwardzone ciągi pieszo-
rowerowe lub drogi szutrowe w Parkach Rzecznych, a także w miejscach istniejących ciągów osiedlowych 
służących komunikacji pieszo-rowerowej. Jako tło mapy zaznaczono tereny wspomagające.  

 
W pracy korzystano z danych z roboczej Ogólnej Inwentaryzacji Terenów Zieleni umieszczonej w 

serwisie MSIP UMK, Mapy Roślinności Rzeczywistej z roku 2008, ustaleń dokumentów planistycznych, danych 
z Ewidencji Gruntów i Budynków odnośnie rodzaju użytków gruntowych, informacji ZZM odnośnie terenów 
znajdujących się w utrzymaniu jednostki, ortofotomapy Krakowa z roku 2015 i własnych badań terenowych. 
Następnie analizę uzupełniono o tło systemu przyrodniczego miasta - dane z Mapy pokrycia terenu miasta 
Krakowa, uzyskane w roku 2016 w ramach projektu MONIT-AIR. 
 

Tab. 4. Istniejące parki publiczne zidentyfikowane w ramach analizy – stan na maj 2019 

                                                 
162

 Mapa zawiera dane dotyczące stanu faktycznego w pierwszej fazie sporządzania dokumentu tj. 2016 r. 
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l.p. Nazwa parku: Powierzchnia (ha): Dzielnica: 

1.  Planty Krakowskie 20 I 

2.  Bulwary Wiślane (Rodła, Czerwieński, Inflancki, Kurlandzki, Poleski, 
Wołyński, Podolski i fragment bez nazwy) 

36,0 I, II, VII, VIII, 
XIII 

3.  Park Strzelecki 1,5 II 

4.  Park Dąbie 10,1 II 

5.  Park Zaczarowanej Dorożki (Stawy Dominikańskie) 2,2 III 

6.  Park Kościuszki 6,4 IV 

7.  Park Wyspiańskiego 2,4 IV 

8.  Park Krowoderski 9,9 IV 

9.  Błonia Krakowskie 41,2 V 

10.  Park im. dr H. Jordana 20,8 V 

11.  Park Krakowski im. Marka Grechuty  5,3  V 

12.  Park im. św. Wincentego a’Paulo 2,3 V 

13.  Park Kleparski 3,3 V 

14.  Ogród Łobzów (na terenie WKS Wawel) 1,2 V 

15.  Młynówka Królewska  19,1 V, VI 

16.  Park Decjusza 10,5 VII 

17.  Park Dębnicki A+B 4,8 VIII 

18.  Park Linearny Ruczaj 0,9 VIII 

19.  Park Solvay 16,9 IX 

20.  Park Maćka i Doroty 9,0 X 

21.  Park Duchacki 2,9 XI 

22.  Park Kurdwanów 5,1 XI 

23.  Park Rżąka 3,5 XII 

24.  Park Lilli Wenedy 9,4 XII 

25.  Park Aleksandry 13,3 XII 

26.  Park im. A. E. Jerzmanowskich 5,9 XII 

27.  Park przy Dworze Czeczów 2,4 XII 

28.  Park „Ogród Płaszów” - w trakcie realizacji” - I etap (+II i III etap) 1,7 (+7,8) XIII 

29.  Planty im. F. Nowackiego 2,6 XIII 

30.  Park im. W. Bednarskiego 8,3 XIII 

31.  Park Miejski Bagry Wielkie 19,5 XIII 

32.  Park Stacja Wisła  1,1 XIII 

33.  Park Lotników Polskich (bez ogrodu im. S. Lema) 41,5 XIV 

34.  Park im. pil. gen. S. Skalskiego 5,0 XIV 

35.  Park Tysiąclecia 11,9 XV 

36.  Planty Mistrzejowickie 10,2 XV 

37.  Fort Batowice 8,8 XV 

38.  Fort Mistrzejowice 5,4 XV 

39.  Planty Bieńczyckie 16,9 XVI 

40.  Zalew Nowohucki 14,4 XVI 

41.  Park Wandy  - Zielony Jar 5,7 XVII 

42.  Park Łuczanowice - fragment publiczny, który pozostał po reprywatyzacji 2,0 XVII 

43.  Park Wadów 2,4 XVII 

44.  Park „Klasztorna” 0,9 XVIII  

45.  Park Ratuszowy 2,2 XVIII 

46.  Park Szwedzki 2,3 XVIII 

47.  Park Żeromskiego 4,6 XVIII 

48.  Park Kultury 4,0 XVIII 

49.  Park Wiśniowy Sad 4,3 XVIII 

50.  Park Reduta 7,8 III 

Suma: 457,6 ha  
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Poza wyżej wymienionymi, istnieje także Park Zdrojowy w Swoszowicach (X) - publicznie dostępny, ale 
pozostający w zarządzie uzdrowiska (pow. obecnie dostępna 4,5130 ha). Razem daje to powierzchnię ok. 
462,1 ha w całym mieście.  
 

Po dokonaniu identyfikacji, określono powierzchnie istniejących terenów zieleni publicznej w 
poszczególnych dzielnicach pomocniczych. Wzięto tu pod uwagę tylko te tereny zieleni publicznej wyznaczone 
w ramach powyższej analizy, które pełnią ogólnodostępne funkcje rekreacyjne, czyli parki i skwery, także 
osiedlowe. W osobnej kolumnie zsumowano powierzchnie tych lasów państwowych i gminnych (w tym 
MPiOZ),  które są publicznie dostępne i przystosowane do pełnienia niektórych funkcji rekreacyjnych.  

 
Tab. 5. Analityczne zestawienie powierzchni istniejących terenów zieleni o funkcjach rekreacyjnych i 

lasów (państwowych, gminnych i MPiOZ) – stan na 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Powierzchnia terenów zieleni publicznej o funkcji rekreacyjnej: parków i skwerów wynosi w Krakowie 
618,48 ha.163 Tereny te nie są równomiernie rozmieszczone w poszczególnych dzielnicach i osiedlach. Są one 
rozproszone w strukturze miasta. Jest to związane z lokalnymi uwarunkowaniami przyrodniczymi i istniejącym 
zagospodarowaniem terenu oraz układem zabudowy. Należy też zauważyć, że w strefie śródmiejskiej tereny 
zieleni pełnią znaczącą rolę ogólnomiejską – służą zarówno mieszkańcom całego miasta, jak i są użytkowane 
przez rzesze turystów (np. Planty, Bulwary Wiślane) i z tego względu możliwości ich użytkowania przez 
mieszkańców danej dzielnicy są mocno ograniczone.  

W nielicznych dzielnicach występują duże areały lasów (dotyczy to tzw. zachodniego klina zieleni na 
obszarach dzielnic Zwierzyniec i Dębniki). Tereny leśne i inne o charakterze półnaturalnym (np. łąki, tereny 

                                                 
163

 Dane dotyczące stanu faktycznego w pierwszej fazie sporządzania dokumentu tj. 2016 r. 

Nr 
Dz. 

Nazwa Dzielnicy: Suma 
powierzchni 
terenów 
zieleni o 
funkcji 
rekreacyjnej 
[ha]: 

Powierzchnia 
lasów [ha]: 

I Stare Miasto 37,86  - 

II Grzegórzki 25,80  - 

III Prądnik Czerwony 14,80 - 

IV Prądnik Biały 32,28 40,09 
 

V Krowodrza 45,53 - 

VI Bronowice 18,81 - 

VII Zwierzyniec 60,69  461,85 

VIII Dębniki 33,69 484,21 

IX Łagiewniki-Borek Fałęcki 19,11  27,47 

X Swoszowice 25,26* 81,89 

XI Podgórze Duchackie 26,59 5,02 
 

XII Bieżanów-Prokocim 45,61 0,59 

XIII Podgórze 35,12 16,66 

XIV Czyżyny 55,74  20,06 

XV Mistrzejowice 50,37 - 

XVI Bieńczyce 37,25 - 

XVII Wzgórza Krzesławickie 20,72 4,27 

XVIII Nowa Huta 33,25 37,45 

 SUMA: 618,48 1179,56 
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nadrzeczne), o ile są urządzone, mogą pełnić część funkcji rekreacyjnych (ścieżki rowerowe, spacerowe i 
edukacyjne, polany rekreacyjne itp.). Powierzchnia lasów publicznych, urządzonych i dostępnych dla celów 
rekreacyjnych stanowi około połowę ogólnej powierzchni lasów w Krakowie. Możliwość wykorzystania tych 
terenów dla rekreacji i ich naturalna chłonność jest jednak ograniczona ze względu na wielowarstwową 
strukturę roślinności oraz prymat funkcji ekologicznych i ochronnych. Dlatego tereny leśne pełnią w rekreacji 
rolę uzupełniającą. Ich powierzchnia nie może być zatem bezpośrednio zsumowana z powierzchnią parków, 
których podstawową funkcją jest rekreacja. Inne tereny – łąkowe i nadrzeczne pozostają nieurządzone, więc 
zaklasyfikowano je do kategorii wspomagającej. 

 
Zasięg zidentyfikowanych terenów zieleni zweryfikowano z zakresem decyzji o PnB wydanych na 

budowę nowych obiektów w latach 2014-2016. Terenów objętych tymi decyzjami nie brano pod uwagę, 
nawet, jeśli w momencie prowadzenia analizy były one jeszcze pokryte roślinnością i pełniły funkcje terenów 
zieleni. Należy podkreślić, że z czasem niektóre tereny obecnie wspomagające również mogą ulegać 
zabudowie, gdyż stanowią rezerwy terenów inwestycyjnych ujęte w dokumentach planistycznych, lub na 
podstawie decyzji o WZ. Szczególnie zieleń nieurządzona oraz tereny porolne często stanowią przedmiot 
presji inwestycyjnej; są traktowane jako tereny rezerwowe pod zabudowę przez inwestorów, a jednocześnie - 
jako potencjalne tereny zieleni przez mieszkańców, przez co stanowią przedmiot konfliktów społecznych. 

 
Dane przestrzenne uzyskane z niniejszej analizy posłużyły w kolejnych rozdziałach do dalszych analiz, 

w tym dostępności terenów zieleni i presji inwestycyjnej. 
 

III.3.2. Istniejące obiekty i obszary rekreacji, stanowiące ofertę wypoczynkową miasta powiązaną z 
terenami zieleni164 

W ramach przeprowadzonych analiz w 2016 r. zlokalizowano na mapie miasta istniejące place zabaw 
(w tym ogrody jordanowskie i Smocze Skwery), osiedlowe boiska rekreacyjne oraz Orliki, siłownie plenerowe, 
wydzielone wybiegi dla psów, skate parki i tory rowerowe – miasteczka ruchu drogowego oraz miejsca 
wykorzystywane do kąpieli165. Wyżej wymienione obiekty są publicznie i bezpłatnie dostępne, położone w 
parkach i na osiedlach (poza klubami sportowymi), niekiedy przy szkołach. Stanowią one ofertę rekreacyjno-
wypoczynkową miasta powiązaną z terenami zieleni i wzbogacają je pod względem funkcjonalnym, natomiast 
nie są wliczane jako odrębna kategoria do bilansu terenów zieleni dla miasta. 

Ofertę rekreacyjną miasta współtworzą i wzbogacają ścieżki rowerowe. Mimo, że ich obecne 
przeznaczenie jest głównie komunikacyjne, bardzo często są one używane także dla celów rekreacyjnych. 
Obecnie w Krakowie jest: 93 km dróg rowerowych, 33 km dróg dla rowerów i pieszych, 23 km chodników z 
dopuszczonym ruchem rowerowym oraz 17 km ulic z dopuszczonym ruchem rowerowym pod prąd. W sumie 
ścieżek dostępnych dla komunikacji rowerowej jest 170 km166. Istniejące ścieżki rowerowe również 
naniesiono na mapę na podstawie bazy danych przestrzennych otrzymanej od Oficera Rowerowego ZIKIT.   
 

Dodatkowo zidentyfikowano obiekty inne niż położone w terenach zieleni: miejskie kluby sportowe, 
baseny odkryte i przystanie turystyczne. Uwzględniono również kluby jeździeckie i korty tenisowe nie będące 
obiektami miejskimi oraz nieformalne miejsca rekreacji rowerowej (tzw. „dirt-parki”). Wszystkie powyższe 
elementy przedstawiono na mapie nr 8167, którą opracowano jak wszystkie pozostałe mapy, jako bazę danych 
przestrzennych. Utworzono ją w celach informacyjnych dla mieszkańców oraz do dalszego wykorzystania 

                                                 
164

Na podstawie danych dotyczące stanu faktycznego w pierwszej fazie sporządzania dokumentu tj. 2016 r. 
165

 W Krakowie, zgodnie z art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. 2017r. poz. 1566 ze zm.) rada gminy 
określa w drodze uchwały corocznie do dnia 20 maja sezon kąpielowy oraz wykaz kąpielisk na terenie gminy. – źródło: 
https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=97214., dostęp 05.2019 r. W dniu 25 kwietnia 2018r. podjęta została przez Radę Miasta Krakowa 
Uchwała Nr C/2601/18 w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminu Miejskiej Kraków w 2018r 
W roku 2018 funkcjonują 4 kąpieliska: Bagry Wielkie, Zakrzówek, Przylasek Rusiecki, Brzegi II 
166

 Źródło: http://krakow.pl/informacje/202928,48,komunikat,4_5_km_nowych_sciezek_rowerowych_powstanie_w_krakowie.html 
167

 Mapa zawiera dane dotyczące stanu faktycznego w pierwszej fazie sporządzania dokumentu tj. 2016 r. 

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=97214
https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=167&sub_dok_id=167&sub=uchwala&query=id%3D23317%26typ%3Du
http://krakow.pl/informacje/202928,48,komunikat,4_5_km_nowych_sciezek_rowerowych_powstanie_w_krakowie.html
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przez odpowiednie jednostki miejskie, jak ZIS i ZZM. Określanie kierunków polityki rozwoju obiektów i 
terenów sportowych nie jest natomiast przedmiotem niniejszego opracowania.   
  

W związku z dużym zainteresowaniem społecznym zgłaszanym w trakcie konsultacji, w poniższej 
tabeli nr 6 zawarto szersze opisy funkcji miejskich obiektów klubowych umieszczonych w bazie danych 
przestrzennych. Są to dane zebrane przez Zarząd Infrastruktury Sportowej (ZIS) w ramach ankiety dotyczącej 
dostępności klubowych obiektów sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców, która została 
przeprowadzona w związku z niniejszym opracowaniem w końcu 2015 r.  

Elementy ogólnodostępne oznaczono w tabeli pogrubieniem. Kluby nie posiadające oferty 
ogólnodostępnej pominięto w tabeli (numeracja w tabeli odpowiada numeracji w bazie danych 
przestrzennych). Kolorem szarym opisano kluby bez terenów zieleni.  
 
 
 

Tab. 6. Dostępność obiektów klubów sportowych w Krakowie168 
 

DOSTĘPNOŚĆ OBIEKTÓW KLUBÓW SPORTOWYCH W KRAKOWIE 
 

L.p./nu-
mer w 
bazie 

danych 

Klub / 
obiekt/dzielnica 

Obiekt (boisko, 
bieżnia, teren zieleni, 

itp.) 

Dostępność (tylko dla 
członków klubu, 

ogólnodostępny, itp..) 

Uwagi  (np.:  tylko po rezerwacji, 
tylko odpłatnie, tylko w 

godzinach przedpołudniowych) 

2 KS Grębałowianka, 
dzielnica XVII 

boisko główne 
trawiaste 

tylko dla członków klubu   

boisko wielofunkcyjne 
sztuczna naw. 

ogólnodostępny odpłatnie, po rezerwacji 

kort tenisowy ogólnodostępny odpłatnie, po rezerwacji 

3 KS Prądniczanka ul. 
Majora, dzielnica III 

hala sportowa ogólnodostępny odpłatnie, po rezerwacji 

4 KS Wieczysta, 
dzielnica III 

boisko główne 
trawiaste 

tylko dla członków klubu   

boisko treningowe ogólnodostępny   

8 KS Baszta, dzielnica 
XII 

boisko wielofunkcyjne 
sztuczna naw. 

dla członków klubu i szkół   

kort tenisowy ogólnodostępny odpłatnie, po rezerwacji 

9 Com Com Zone 
Kurczaba, dzielnica 
XII 

basen dla członków klubu i szkół   

ogólnodostępny odpłatnie, po rezerwacji 

11 NCR 7 Lubocza, 
dzielnica XVII 

boisko główne 
trawiaste 

tylko dla członków klubu   

boisko małe sztuczna 
trawa 

ogólnodostępny   

boisko do koszykówki 
sztuczna nawierzchnia 

ogólnodostępny   

13 KS Rajsko, dzielnica 
X 

boisko trawiaste, 
boisko asfaltowe, 
tereny zieleni 

obiekt ogólnodostępny dostęp nieograniczony 

14 OSKF ORZEŁ 
„SIDZINA” , 
dzielnica VIII 

boisko trawiaste ogólnodostępny dla 
członków 

rezerwacja dla osób 
zewnętrznych 

boisko mineralne - ogólnodostępne bez Rezerwacja 

                                                 
168

 Tabela zawiera dane dotyczące stanu faktycznego w pierwszej fazie sporządzania dokumentu tj. z końca 2015 r. 
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uniwersalne opłat dla członków 

plac zabaw ogólnodostępny  

16 Zwierzyniecki KS - 
Krakowski Klub 
Tenisowy ul. Na 
Błoniach 1, 
dzielnica VII 

korty tenisowe ogólna dostępność odpłatnie w godz. 7.00-22.00 
tylko po wcześniejszej rezerwacji 

18 PKS Jadwiga                           
Park Krowoderski, 
dzielnica IV 

stadion z boiskiem 
piłkarskim 

członkowie klubu, inne 
stowarzyszenia, 
ogólnodostępne dla 
biegaczy uprawiających 
jogging 

członkowie klubu i biegacze - 
nieodpłatnie.                                        
Inne stowarzyszenia wynajmują 
odpłatnie. 

19 OSS Opatkowianka, 
dzielnica X 

boisko zielone 
pełnowymiarowe 

dla drużyn piłkarskich 
zrzeszonych 

po uzgodnieniu warunków i 
terminu 

boisko sztuczne 
wielofunkcyjne 

mieszkańcy  po uzgodnieniu warunków i 
terminu 

20 Bronowicki KS, 
dzielnica IV 

boisko o pow. 
naturalnej 

ogólnodostępne bezpłatne 

21 Klub Sportowy  
„Armatura”, 
dzielnica IX 

boisko piłkarskie 
(trawiaste) 

ogólnodostępne bezpłatnie po uzgodnieniu  
terminu 

22 Klub Sportowy 
„Wróblowianka” 
dzielnica X 

boisko piłkarskie 
(trawiaste) 

ogólnodostępne bezpłatnie po uzgodnieniu  
terminu 

23 Klub Tenisowy 
Kozłówek, dzielnica 
XII 

korty tenisowe ogólnodostępne opłatnie, w godzinach 
popołudniowych 

24 Dębnickie 
Towarzystwo 
Sportowe 
„Tramwaj”, 
dzielnica VIII 

budynek klubowy, 
boisko trawiaste 
pełnowymiarowe, 
boisko ze sztuczną 
nawierzchnią, 
betonowe boisko do 
koszykówki 

obiekt dostępny dla 
członków klubu i 
społeczności dzielnicy - 
nieopłatnie 

obiekt udostępniany odpłatnie 
dla organizacji nie związanych z 
towarzystwem i dzielnicą 

25 Klub Sportowy 
„Wanda”, dzielnica 
XVI 

boisko piłkarskie 
(trawiaste) 

tylko dla członków klubu tylko po rezerwacji 

ogólnodostępne odpłatnie 

boisko treningowe dla członków Klubu   

dla członków klubu odpłatnie po rezerw. 

hala sportowa dla członków klubu          w godz.15.00-19.oo po rezerw. 
Godz.8-15.00 20.00-24.00 

basen otwarty ogólnodostępne odpłatnie, od VI - VIII. 10.00-
18.00 

boiska do piłki 
siatkowej plażowej 

dla członków klubu   

ogólnodostępne odpłatnie, od IV -X. 

boisko sztuczne 
wielofunkcyjne 

dla członków klubu   

ogólnodostępne odpłatnie po rezerw. 

27 KS „ORZEŁ” Piaski 
Wielkie , dzielnica 

boisko  trawiaste Członkowie klubu   

teren zieleni ogólnodostępny W godzinach zajęć treningowych 
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XI hala sportowa członkowie klubu i inni Rezerwacja , odpłatnie 

28 WKS „WAWEL” , 
dzielnica V       

hala sportowa - 
aktualnie w remoncie 

członkowie klubu, szkoły i 
wynajmujący 

Po rezerwacji wg grafiku. 
Wynajmujący odpłatnie. 

stadion piłkarsko-
lekkoatletyczny 
aktualnie w remoncie 

członkowie klubu, szkoły i 
wynajmujący 

Po rezerwacji wg grafiku. 
Wynajmujący odpłatnie. 

boisko boczne (pn)- w 
okresie wiosenno-
letnim 

członkowie klubu, szkoły  
i wynajmujący 

Po rezerwacji wg grafiku. 
Wynajmujący odpłatnie 

korty tenisowe - w 
okresie wiosenno-
letnim 

członkowie klubu, szkoły i 
wynajmujący 

Po rezerwacji wg grafiku. 
Wynajmujący odpłatnie. 

teren zieleni –Łobzów, 
fragment dawnego 
założenia przy 
rezydencji łobzowskiej 

ogólnodostępny W godzinach otwarcia wg 
regulaminu. 

strzelnica 
pneumatyczna 

członkowie klubu i 
posiadający patent 
strzelecki 

Wg grafiku treningów.  

29 Klub Sportowy 
Clepardia, dzielnica 
IV 

boisko główne i 
treningowe przy ul. 
Fieldorfa Nila 5 

tylko dla członków klubu zgodnie z harmonogramem 
zajęć wszystkich grup  

boisko wielofunkcyjne 
ze sztuczną 
nawierzchnią przy ul. 
Mackiewicza 14 

1)trenują na nim oldboje 
oraz skrzaty i żaki w 
godzinach 
popołudniowych         
oraz Ampfutbool- osoby 
niepełnosprawne po 
amputacjach kończyn                                                         
2) okazjonalnie inni 
użytkownicy 

1)  nie odpłatnie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
2) częściowo odpłatnie po 
wcześniejszej rezerwacji 

basen ogólnie dostępny odpłatnie 

30 KS KORONA 
KRAKÓW, dzielnica 
XIII 

basen pływacki ogólnodostępny w ramach sekcji sportowych 
oraz odpłatnie w ramach zajęć 
rekreacyjnych 

basen mały  ogólnodostępny w ramach sekcji sportowych 
oraz odpłatnie w ramach zajęć 
rekreacyjnych 

hala sportowa do gier ogólnodostępny w ramach sekcji sportowych 
oraz odpłatnie w ramach zajęć 
rekreacyjnych 

sale gimnastyczne ogólnodostępny w ramach sekcji sportowych 
oraz odpłatnie w ramach zajęć 
rekreacyjnych 

sala fitness i siłownia ogólnodostępny odpłatnie w ramach zajęć 
rekreacyjnych 

sala wspinaczkowa ogólnodostępny w ramach sekcji sportowych 
oraz odpłatnie w ramach zajęć 
rekreacyjnych 

sala judo ogólnodostępny w ramach sekcji sportowych 
oraz odpłatnie w ramach zajęć 
rekreacyjnych 
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31 Ośrodek Sportowo 
- Rekreacyjny 
„Kurdwanów 
Nowy” ul. 
Wysłouchów 34a, 
Kraków, dzielnica XI 

pływalnia                                                  ogólnodostępny                                              
od poniedziałku do 
piątku w godz. 15.30 - 
22.00,                            
sobota w godz. 12.00 - 
22.00,                   
niedziela w godz. 9.00 - 
22.00 

Od poniedziałku do piątku w 
godz. 7 - 15.30  oraz w sobotę 
od godz. 8.00 - 12.00 w obiekcie 
trwają zajęcia z nauki pływania 
dla uczniów krakowskich szkół 
podstawowych oraz zajęcia   z 
gimnastyki korekcyjnej.                                        
Obiekt ogólnodostępny tylko 
odpłatnie. 

grota solna         ogólnodostępny                                                  
od poniedziałku do 
piątku w godz. 7.00 - 
12.00 i 17.00 -22.00, 
sobota w godz. 12.00 - 
22.00, niedziela w godz. 
9.00 - 22.00 

Grota wyłączona na czas zajęć z 
gimnastyki korekcyjnej,                                                                  
wejścia wg harmonogramu.                                       
Obiekt ogólnodostępny tylko 
odpłatnie. 

sauna ogólnodostępny                                                   
od poniedziałku do 
piątku w godz. 17.00 - 
21.30,                          
sobota w godz. 16.00 - 
21.30,                              
niedziela  w godz. 16.00 - 
21.30        

Obiekt ogólnodostępny tylko 
odpłatnie. 

32 WLKS Krakus, 
dzielnica X 

boisko-trawiaste dla członków   

boisko-sztuczna trawa dla członków, 
ogólnodostępne 

po rezerwacji, odpłatnie, w 
godzinach wyznaczonych przez 
klub 

teren zieleni ogólnodostępne gdy obiekt jest otwarty 

33 Klub Sportowy 
Grzegórzecki, 
dzielnica II 

korty tenisowe ze 
sztuczną 
nawierzchnią 

tylko dla członków klubu po wcześniejszej rezerwacji, 
tylko odpłatnie, dostępne od 
poniedziałku do niedzieli w 
godzinach 6:00- 23:00. 
Dostępne przez cały rok (sezon 
zimowy- pod balonem) 

korty tenisowe 
ziemne 

tylko dla członków klubu po wcześniejszej rezerwacji, 
tylko odpłatnie, dostępne od 
poniedziałku do niedzieli w 
godzinach 6:00- 23:00. 
Dostępne w okresie letnim. 

boisko asfaltowe teren ogólnodostępny - 

34 Bron. /AMS 
Magicsports, 
dzielnica VI 

korty tenisowe dla członków AMS, 
ogólnodostępne 

odpłatnie po rezerwacji 

35 KS Borek, dzielnica 
IX 

boisko główne dla członków klubu   

boisko boczne  ogólnodostępne   

hala sportowa dla członków klubu  po rezerwacji 

boisko do koszykówki  ogólnodostępne   

boisko do piłki 
plażowej 

ogólnodostępne   

teren zieleni ogólnodostępny   

36 Dąbski Klub 
Sportowy 

boisko treningowe, 
teren zieleni 

ogólnodostępne w dni powszednie 
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II dzielnica 

37 Płaszowianka, 
dzielnica XIII 

boisko płyta główna dla członków klubu odpłatnie po rezerwacji 

boisko płyta boczna dla członków klubu odpłatnie po rezerwacji 

bieżnia ogólnodostępna  nieodpłatnie 

boisko do koszykówki ogólnodostępne nieodpłatnie 

boisko do siatkówki ogólnodostępne  nieodpłatnie 

tory łucznicze tylko dla członków klubu odpłatnie po rezerwacji 

sala gimnastyczna dla członków klubu odpłatnie po rezerwacji 

szatnie dla członków klubu odpłatnie po rezerwacji 

 
Kluby sportowe dzierżawią swoje obiekty od miasta. Z zasady są one dostępne dla członków klubów, 

jednak warunkiem uzyskania przez kluby dofinansowania z Rad Dzielnic jest powszechne udostępnienie 
obiektów (z reguły odpłatne). Z reguły dla mieszkańców dostępne są boiska treningowe i korty tenisowe, 
bieżnie, boiska do siatkówki i koszykówki, niekiedy także baseny i hale sportowe. Część klubów udostępnia 
bezpłatnie swoje tereny zieleni w godzinach otwarcia, przy niektórych znajdują się place zabaw.  

Tabela ma ułatwić mieszkańcom składanie do Rad Dzielnic postulatów dotyczących poszerzenia 
publicznie dostępnych funkcji wybranych klubów. 

 
 

III.3.3. Stan zachowania ciągłości Parków Rzecznych169 

W ramach prowadzonych analiz zbadano stan ciągłości powiązań pieszo-rowerowych na terenach 
nadrzecznych, określanych Parkami Rzecznymi. Ciągłość jest tu rozumiana jako możliwość przemieszczania się 
pieszo i rowerem przez użytkownika o przeciętnej kondycji fizycznej, wzdłuż istniejących na terenie Krakowa 
cieków wodnych.  

Analizę opracowano na podstawie własnych badań terenowych, badań studentów Instytutu 
Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej prowadzonych w 2016 roku w ramach prac magisterskich 
oraz zgłoszeń mieszkańców170.   

W trakcie badań terenowych stwierdzono, że większość Parków Rzecznych obecnie jest nieurządzona, 
a część także niedostępna publicznie. Wyznaczono 3 kategorie ciągłości powiązań pieszo-rowerowych w 
Parkach Rzecznych, które przedstawiono na ilustrującej niniejszy rozdział mapie nr 9171: 
 – ciągłość – jeżeli istnieje utwardzony ciąg pieszy, pieszo-rowerowy lub droga szutrowa umożliwiająca 
przemieszczanie się wzdłuż cieku w różnych warunkach pogodowych;  
– ciągłość ograniczona – jeżeli istnieją nieutwardzone (gruntowe) drogi polne lub ścieżki (przedepty), których 
dostępność zależy od warunków pogodowych i utrzymania terenu (koszenie), a także, jeżeli ciąg istnieje, ale 
urywa się;  
– brak ciągłości – jeżeli nie występują żadne wyznaczone lub zwyczajowo użytkowane ciągi umożliwiające 
przemieszczanie się na danym odcinku Parku Rzecznego. 

Na mapie zaznaczono też występowanie połączeń (mostków, kładek) oraz barier punktowych i 
powierzchniowych, jakie występują na ciągach (mosty kolejowe i drogowe, ogrodzenia, budynki, tereny 
niedostępne z przyczyn naturalnych jak stojąca woda itp.). Należy zwrócić uwagę, że obiekty mostowe, mimo, 
że zapewniają połączenie pomiędzy dwoma brzegami rzeki, często stanowią istotną barierę dla 
przemieszczania się wzdłuż cieku, z powodu braku możliwości przejścia pod spodem lub braku skrajni. 
Stanowią one zatem i połączenie, i jednocześnie przeszkodę. Mosty kolejowe ze względu na brak 
dopuszczenia ruchu pieszych i rowerzystów stanowią tylko barierę. Rodzaje barier określono w tabeli 

                                                 
169 Na podstawie danych dotyczące stanu faktycznego w pierwszej fazie sporządzania dokumentu tj. 2016 r. 
170

 Opracowanie „Zielone Pierścienie Krakowa” - autorska koncepcja rozwoju systemu zieleni miejskiej opracowana przez mieszkańca 
Krakowa p. Roberta Sagana, materiał niepublikowany złożony do ZZM w dniu 20.04.2016r. 
171

 Mapa sporządzona na podstawie danych dotyczące stanu faktycznego w pierwszej fazie sporządzania dokumentu tj. 2016 r. 
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atrybutów bazy danych przestrzennych.  
Stan ciągłości Parków Rzecznych przedstawiono na tle dotychczas obowiązujących w mieście stref ich 

zagospodarowania i ochrony172 oraz układu hydrograficznego. W trakcie analiz stwierdzono, że dotychczas 
wyznaczona strefa zagospodarowania jest w niektórych przypadkach nieciągła i za wąska do realizacji 
zagospodarowania. Natomiast strefa ochrony przebiega w dużej mierze przez tereny zabudowane lub rezerwy 
terenów pod zabudowę, przez co ma znaczenie przede wszystkim dla kształtowania linii zabudowy i 
wyznaczania odpowiedniej powierzchni biologicznie czynnej na działkach budowalnych, a nie dla 
kształtowania publicznie dostępnych ciągów parkowych wzdłuż rzek. Dlatego na etapie koncepcji w 
niniejszym dokumencie wyznaczono realną strefę zagospodarowania Parków Rzecznych, która pozwoliła na 
zachowanie ich publicznej dostępności i ciągłości, także jako korytarzy ekologicznych.  

Określenie obecnego stanu ciągłości Parków Rzecznych pozwoliło też zaplanować konieczne 
inwestycje i zadania nieinwestycyjne służące poprawie udostępnienia tych terenów.  
 

III.3.4. Obszary cenne przyrodniczo oraz obiekty i obszary dziedzictwa kulturowego w okolicach 
Krakowa. Powiązania pomiędzy tymi obszarami, a terenami zieleni w Krakowie, główne trasy oraz szlaki 
turystyczne w powiązaniu z regionem  

 
Obszary cenne przyrodniczo i krajobrazowo oraz obiekty i obszary dziedzictwa kulturowego w 

okolicach Krakowa są powszechnie znane i od lat opisywane w literaturze krajoznawczej. Są to obszary i 
obiekty objęte ochroną przyrodniczą i krajobrazową oraz konserwatorską:  

 Ojcowski Park Narodowy z zamkami w Pieskowej Skale i Ojcowie; 

 Jurajskie Parki Krajobrazowe, jak PK Dolinki Krakowskie, Tenczyński PK, Bielańsko-Tyniecki PK, 
Rudniański PK, Dłubniański PK; 

 Puszcza Niepołomicka oraz Torfowisko Wielkie Błoto; 

 liczne obszary Natura 2000, rezerwaty i użytki ekologiczne; 

 Wieliczka, Bochnia z kopalniami soli; 

 liczne zespoły rezydencjonalno-parkowe. 
Cenne jest też dziedzictwo kulturowe okolicznych miasteczek i wsi, w których znajdują się zabytkowe 

układy urbanistyczne i obiekty architektoniczne. Część z nich obejmuje popularny w rejonie Małopolski i 
Podkarpacia „Szlak architektury drewnianej” przeznaczony dla turystów zmotoryzowanych. Popularna jest 
też trasa związana z osobą papieża  Jana Pawła II, na której sa Łagiewniki, Kalwaria Zebrzydowska (Lista 
Światowego Dziedzictwa  UNESCO) z malowniczymi dróżkami oraz  Wadowice – miejsce, gdzie urodził się 
Karol Wojtyła. 

Przez miasto przechodzą szlaki międzynarodowe: szlak pielgrzymkowy św. Jakuba, prowadzący do 
Santiago de Compostela w Hiszpanii, a także szlaki rowerowe Greenways: Bursztynowy oraz Kraków – 
Morawy – Wiedeń. Bursztynowy Szlak Greenways Budapeszt – Kraków prowadzi z Lipnicy Wielkiej (126 km 
od Krakowa) przez Suchą Beskidzką (74 km), Lanckoronę (48 km), Skawinę (27 km), kończąc się w Nowej 
Hucie; planowane jest przedłużenie do Niepołomic, Bochni i Tarnowa, a potem do Sandomierza i Kazimierza 
nad Wisłą. Elementami Szlaku Bursztynowego są szlaki nowohuckie: zielony „Dłubni” (12 km), czerwony 
„starej Nowej Huty” (8 km) i czarny „forteczny” (11 km), które wiodą przez ciekawe zakątki dzielnicy. 

Szlak Kraków-Morawy-Wiedeń zaczyna się pod Wawelem i prowadzi przez Bulwary Wiślane, 
Salwator, Błonia, wały Rudawy, Park Decjusza nad Zalew w Kryspinowie (17 km), skąd dalej do Doliny 
Mnikowskiej (23 km), pod zamek tenczyński (35 km), do Alwerni (43 km), Babic (55 km) i Oświęcimia (85 km). 
 

Istnieją też szlaki regionalne: 
– Szlak „Orlich Gniazd” z Bronowic Nowych (pętla MPK) do Częstochowy (188 km) przez: Mydlniki (3,5 km), 
lasy zabierzowskie (11-15 km), Brzoskwinię (19 km), Krzeszowice (37 km), Olkusz (63 km). 
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 Udostępnionych w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej  
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– Szlak Gminy Zielonki – okrężny (34 km); Witkowice i tamtejszy park leśny, Bibice, Owczary do Korzkwi (21 
km), dalej z powrotem do Zielonek i Witkowic. 
– Szlak Kościuszki (97 km) związany z insurekcją kościuszkowską: z Krakowa-Witkowic przez Bibice, 
Książniczki, Goszczę do Słomnik i dalej przez Prandocin, Iły do Racławic pod tamtejszy kopiec Kościuszki, a 
potem przez Radziemice, Koniuszę i Luborzycę z powrotem ku Krakowowi. 

Pieszy, lokalny ruch turystyczny wyprowadzają z Krakowa szlaki wyznaczone przez PTTK. Szlak 
czerwony prowadzi z pętli tramwajowej na Osiedlu Krowodrza Górka do Ojcowa. Szlak zielony prowadzi z 
pętli tramwajowej Borek Fałęcki w kierunku Lasu Borkowskiego, a następnie przez Sidzinę w stronę Mogilan i 
dalej na południe, w stronę Lasu Bronaczowa z rezerwatem Kozie Kąty, do Radziszowa. Szlak niebieski 
prowadzi z Parku Zdrojowego w Swoszowicach do dworu w Lusinie, następnie w kierunku Świątnik i dalej na 
południe do Myślenic, doliny Raby i Trzemeśni.  

Na terenie miasta szlaki turystyczne rozpoczynają się w rejonie Salwatora i koncentrują się na terenie 
Lasu Wolskiego, skąd szlak zielony dochodzi do popularnego kąpieliska – Zalewu w Kryspinowie. W Lesie 
Wolskim są też wyznaczone ścieżki dydaktyczne.  

Wyznaczono także (niestety mało widoczny w terenie) czarno-żółty miejski Szlak Twierdzy Kraków, 
łączący poszczególne obiekty forteczne w granicach Krakowa i w gminach sąsiednich.  Szlak ten składa się z 
dwóch części – północnej i południowej, które jednak nie są ze sobą powiązane.  

Krakowskie tereny zieleni posiadają zatem pewne powiązania rekreacyjne z otaczającymi miasto 
obszarami atrakcyjnymi turystycznie, lecz trzeba zauważyć, że potencjał ten nie jest jeszcze w pełni 
wykorzystany. Powiązania turystyczne terenów zieleni Krakowa z regionem można jeszcze znacząco wzbogacić. 
W szczególności brakuje powiązania szlakami turystycznymi, w tym rowerowymi, z Wieliczką i okolicami. 
Należy zauważyć, że atrakcyjna jest zarówno sama Wieliczka z kopalnią soli i innymi zabytkami, jak i fakt, że z 
Wieliczki wychodzą liczne szlaki dalej na południe, w tym w kierunku Dobczyc. Utworzenie szlaku 
turystycznego w kierunku Wieliczki pozwoli zatem wykorzystać liczne walory Pogórza Wielickiego. Jest też 
wskazane, aby poprawić powiązanie z Puszczą Niepołomicką wzdłuż Wisły (zapewnić je może planowana od 
kilku lat Wiślana Trasa Rowerowa). Na pozostałych szlakach wskazana jest poprawa jakości i stanu 
nawierzchni.  

Ze względu na konieczność pokonywania znacznych odległości i obecnie znacznie większą 
popularność turystyki rowerowej niż pieszej, jest wskazane, aby szlaki wyprowadzające ruch turystyczny z 
miasta były przystosowane głównie do ruchu rowerowego. Szczególnie pożądana jest trasa rowerowa do 
Ojcowa. Obecnie np. na szlaku czerwonym na niektórych odcinkach w gm. Zielonki przejazd rowerem jest 
utrudniony (wąskie, niekiedy zarośnięte ścieżki polne), a droga nr 794 jest zbyt ruchliwa, niebezpieczna i 
wąska - brak na niej pobocza. Tymczasem budowa trasy rowerowej pomogłaby znacząco ograniczyć ruch 
samochodowy z Krakowa do Ojcowa i przyczynić się do ochrony tego cennego obszaru. Szczególnie w 
pogodne dni wolne od pracy ruch ten jest ogromny, a sama Dolina Prądnika nie jest zdolna pomieścić setek 
czy tysięcy aut, które parkowane we wszelkich możliwych miejscach przyczyniają się do dewastacji przyrody i 
zaburzają krajobraz objęty ochroną.  

Szlak Twierdzy Kraków, mimo, że już wyznaczony i funkcjonujący, także ma znaczący potencjał 
rozwojowy ze względu na liczne walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe oraz możliwość połączenia 
dwóch części szlaku w jedną pętlę otaczającą cały Kraków, zgodnie z ideą tworzenia tego typu militarnych 
umocnień.  

 
Treść niniejszego rozdziału ilustruje mapa nr 10 – Powiązania turystyczne miasta Krakowa z regionem.173 

Przedstawiono na niej omówione powyżej trasy i szlaki turystyczne na tle obszarów objętych 
powierzchniowymi formami ochrony przyrody, terenów zieleni publicznej i terenów wspomagających w 
obrębie miasta Krakowa oraz obszarów zurbanizowanych.  
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 Mapa sporządzona na podstawie danych dotyczące stanu faktycznego w pierwszej fazie sporządzania dokumentu tj. 2016 r. 
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III.4. ANALIZY SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNE 
Analizy społeczno-demograficzne mają na celu określenie istniejącego i prognozowanego 

zapotrzebowania społecznego na tereny zieleni publicznej. Podstawową funkcją służąca mieszkańcom jest 
funkcja rekreacyjna, dlatego to właśnie na nią ukierunkowano niniejsze analizy. W celu wykonania tych analiz, 
konieczne stało się w pierwszym rzędzie określenie standardu powierzchni terenów zieleni publicznej dla 
Krakowa w przeliczeniu na mieszkańca, który będzie stanowił punkt odniesienia do dalszej pracy. Następnie, 
analizy objęły zarówno dane liczbowe, jak i przestrzenne.  

 
 

III.4.1. Stopień spełnienia zapotrzebowania na tereny zieleni publicznej w dzielnicach (stan na 
31.12.2014)174 

Zapotrzebowanie na tereny zieleni publicznej o funkcji rekreacyjnej (parki, skwery) jest bezpośrednio 
związane z liczbą mieszkańców na terenie miasta i gęstością zaludnienia, oraz jej zmianami w czasie.  

Na podstawie danych z Ewidencji Ludności (zbioru danych prowadzonego przez Wydział Spraw 
Administracyjnych UMK) przyjęto liczbę 744 594 mieszkańców zameldowanych stale i czasowo na dzień 
31.XII.2014 r. w granicach administracyjnych Krakowa175. 

Trzeba jednak zauważyć, że pomiędzy danymi demograficznymi z Ewidencji Ludności UMK, 
dotyczącymi liczby osób zameldowanych w Krakowie stale i czasowo w roku 2014, oraz danymi z Urzędu 
Statystycznego (GUS) dotyczącymi liczby faktycznych mieszkańców miasta w tym samym roku, występuje 
różnica 17 279 osób (ogółem GUS podaje 761 873 osoby, około +2,32% w stosunku do danych UMK). Wynika 
to m.in. ze specyfiki miasta, które jest ważnym ośrodkiem akademickim i mieszka tu wielu studentów, którzy 
nie zawsze są zameldowani w Krakowie. W danych Urzędu Statystycznego brak jednak szczegółowego 
podziału na dzielnice, dlatego wynikające z tych danych dodatkowe zapotrzebowanie na zieleń można 
uwzględnić tylko w skali miasta, a nie poszczególnych dzielnic. 
 

Tab. 7. Wyniki obliczeń w dzielnicach (stan na rok 30.12.2014): 
Nr  
 
Dz. 

Nazwa: Liczba 
mieszkańców 
zameldowanych 
ogółem:  

Zapotrzebowanie 
na tereny zieleni 
publicznej o funkcji 
rekreacyjnej [ha]: 

Istniejąca 
powierzchnia 
terenów zieleni 
publicznej o 
funkcji  
rekreacyjnej: 

Bilans ogółem 
[ha]: 

Ilość m2 
terenów 
zieleni 
publicznej o 
funkcji 
rekreacyjnej 
na 
mieszkańca: 

I Stare Miasto 40 761 40,76 37,86 -2,90 9,29 

II Grzegórzki 31 531 31,53 25,80 -5,73 8,18 

III Prądnik 
Czerwony 50 638 50,64 

14,80 -35,84 2,92 

IV Prądnik Biały 71 646 71,65 32,28 -39,37 4,50 

V Krowodrza 39 185 39,18 45,53 +6,35 11,62 

VI Bronowice 24 446 24,45 18,81 -5,64 7,69 

VII Zwierzyniec 22 040 22,04 60,69 +38,65 27,54 

VIII Dębniki 62 208 62,2 33,69 -28,51 5,42 

IX Łagiewniki-
Borek Fałęcki 15 482 15,48 

19,11 +3,63 12,34 

X Swoszowice 26 275 26,27 25,26 -1,01 9,61 

                                                 
174

 Rozdział został uzupełniony o informacje na temat inwestycji w zakresie zieleni, które zostały zrealizowane w latach 2014-2019 i 
stanowiły odpowiedź na deficyty w zakresie zieleni. 
175

 Źródło: Raport o Stanie Miasta 2014, Wydział Rozwoju Miasta 2015 

 



KIERUNKI ROZWOJU I ZARZĄDZANIA TERENAMI ZIELENI W KRAKOWIE NA LATA 2019-2030 
   

167  

 

XI Podgórze 
Duchackie 54 218 54,22 

26,59 -27,63 4,90 

XII Bieżanów-
Prokocim 65 096 65,1 

45,61 -19,49 7,00 

XIII Podgórze 37 039 37,04 35,12 -1,92 9,48 

XIV Czyżyny 29 450 29,45 55,74 +26,29 18,93 

XV Mistrzejowice 53 927 53,93 50,37 -3,56 9,34 

XVI Bieńczyce 43 581 43,58 37,25 -6,33 8,55 

XVII Wzgórza 
Krzesławickie 20 660 20,66 

 
20,72 

 
+0,06 

 
10,03 

XVIII Nowa Huta 56 411 56,41 33,25 -23,16 5,89 

 SUMA: 744 594 744,59 618,48 -126,11 8,31 

 
Wnioski: 

Na terenie Krakowa występuje niedobór terenów zieleni publicznej o funkcji rekreacyjnej (parków, 
skwerów) wielkości ok. 126 ha w skali miasta. Biorąc pod uwagę fakt, że liczba mieszkańców różni się w 
zależności od źródła danych176, należy przyjąć, że realne zapotrzebowanie może być nieco większe, niż to 
wynika z liczby zameldowanych mieszkańców, i może wynosić ok. 760 ha, a niedobór – ok. 141,5 ha.  

 
Wg. opracowania177 powierzchnia terenów zieleni publicznej o funkcji rekreacyjnej na zameldowanego 

mieszkańca wynosi średnio ok. 8,3 m2/osobę, co stanowi ok. 83% ogólnego zapotrzebowania. Powierzchnia 
przypadająca na mieszkańca waha jednak bardzo znacząco w poszczególnych dzielnicach, od 2,92 m2 na 
Prądniku Czerwonym do 27,54 m2 na Zwierzyńcu. Blisko dziesięciokrotna różnica pomiędzy dzielnicami o 
skrajnych wynikach oznacza bardzo znaczącą nierównomierność rozmieszczenia terenów zieleni w mieście. 
Założony standard 10m2/osobę jest spełniony tylko w pięciu dzielnicach, natomiast nie jest spełniony w 
trzynastu.  Wyniki poniżej średniej dla miasta występują w dzielnicach: 

 
1) III Prądnik Czerwony: 2,92 m2/osobę (– 35,84 ha); 
2) IV Prądnik Biały: 4,50 m2/osobę (– 39,37 ha); 
3) XI Podgórze Duchackie: 4,90 m2/osobę (– 29,05 ha); 
4) VIII Dębniki: 5,42 m2/osobę (– 28,51 ha); 
5) XVIII Nowa Huta: 5,89 m2/osobę (– 23,16 ha); 
6) XII Bieżanów-Prokocim: 7,00 m2/osobę (-19,49 ha); 
7) VI Bronowice: 7,69 m2/osobę (-5,64 ha); 
8) II Grzegórzki: 8,18 m2/osobę (-5,73 ha). 

 
Największe niedobory występują zatem w północnej i południowej części Krakowa (dzielnice III, IV 

oraz XI i VIII). W w/w dzielnicach mamy do czynienia z niedoborem rekreacyjnych terenów zieleni publicznej, 
mimo, iż posiadają one jeszcze zasoby terenowe umożliwiające ich realizację. Tu konieczne będzie pilne 
wyznaczenie i zagospodarowanie nowych parków. Jako odpowiedź na to zapotrzebowanie ZZM utworzył w 
roku 2019 nowy Park Reduta o pow. 7,8 ha zlokalizowany przy ul. Reduta i Park Linearny Ruczaj o pow. 0.9 ha 
przy ul. Grota-Roweckiego. Wskazane jest stworzenie nowych terenów zieleni również w rejonie Górki 
Narodowej oraz ul. Czerwone Maki, jak też urządzenie istniejących terenów nadrzecznych: Parki Rzeczne 
Prądnika, Bibiczanki, Wilgi i Drwinki. ZZM w roku 2019 rozpoczął realizację projektu „Wisła Łączy”, w ramach 
którego ma powstać dokumentacja projektowa m.in. dla bulwarów Wilgi i Prądnika. Ponadto trwają wykupy 
terenów pod Park rzeczny Drwinka w ramach planowanego tzw. „Zielonego Pierścienia Podgórza”, który ma 
powstać z połączenia parków Jerzmanowskich, Aleksandry, Drwinka i Słonej Wody (terenów na tyłach nowego 
szpitala uniwersyteckiego), o łącznej powierzchni 140 ha. W 2019 r. zostanie również opracowana 
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dokumentacja projektowa dla zagospodarowania Bulwarów Białuchy na odcinku Dzielnicy III i planowane jest 
rozpoczęcie etapu budowy. Dla Parku Kurdwanów zostanie opracowana kompleksowa dokumentacja 
projektowa, zaś dla Parku Maćka i Doroty dokumentacja w zakresie modernizacji alejek. W przypadku prac 
budowlanych, planuje się rozpoczęcie robót dla m.in. następujących parków: Park Duchacki, Park im. A. i E. 
Jerzmanowskich, Park Wyspiańskiego, Park Tysiąclecia, Park Lotników Polskich, Zalew Nowohucki, Młynówka 
Królewska.  

Ujemny wynik bilansu dla terenu Nowej Huty jest o tyle zaskakujący, że dzielnica ta uważana jest 
powszechnie za mocno nasyconą zielenią, co potwierdza wykonana w dalszej części opracowania analiza 
dostępności terenów zieleni publicznej178. Jednak teren Zalewu Nowohuckiego, który stanowi integralną 
część założenia urbanistycznego Nowej Huty179, obecnie leży w granicach administracyjnych dzielnicy 
Bieńczyce, i tam został on zbilansowany. Dzielnica Nowa Huta zbilansowana wraz z Zalewem i jego 
otoczeniem miałaby spełnione zapotrzebowanie na zieleń urządzoną i publicznie dostępną dla celów 
rekreacji. Nowa Huta jako założenie urbanistyczne (bez Kombinatu), w którym tereny zieleni publicznej o funkcji 
rekreacyjnej są integralną częścią struktury funkcjonalno-przestrzennej180, może stanowić wzór planowania dla 
innych części miasta. Zapewnia ona bowiem odpowiednią ilość terenów zieleni dla mieszkańców, oraz ich 
dostępność w zasięgu pieszego dojścia od budynków, co zostało wykazane w analizie dostępności (Cz. III, rozdz. 
4.3.). Ponadto posiada duży udział komponowanej zieleni przyulicznej, co znacząco podnosi walory tego terenu. 
Bilansując Nową Hutę w ramach założenia urbanistycznego, w dzielnicy Bieńczyce z kolei odnotowalibyśmy 
duży niedobór terenów zieleni, rzędu > 20 ha. Oznacza to, że należy zaprojektować brakujące tereny zieleni 
tak, aby służyły mieszkańcom obu dzielnic. W roku 2018 ZZM zrealizował w Dzielnicy Bieńczyce, w rejonie ul. 
Wacława Króla, park kieszonkowy w ramach projektu „Ogrody Krakowian”. 

 
Nieco mniejsze niedobory rekreacyjnych terenów zieleni publicznej występują w dzielnicach 

Bieżanów – Prokocim, Bronowice, Grzegórzki i Bieńczyce. Na Grzegórzkach mamy do czynienia z niedoborem 
terenów, który przy obecnej liczbie mieszkańców może być zaspokojony za pomocą utworzenia w zasadzie 
jednego średniej wielkości nowego parku o pow. ok. 5,75 ha (w 2018 r. rozstrzygięto konkurs na 
zagospodarowanie parku przy planowanym Centrum Muzyki na Grzegórzkach). Podobnie jest na 
Bronowicach. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie w 2018 r. powstała koncepcja parku, który będzie 
zlokalizowany przy Rondzie Ofiar Katynia. Kolejny nowy  park, który ma powstać w Bronowicach, 
zlokalizowany będzie wzdłuż ul. Tetmajera. W 2018 r. sporządzono koncepcję zagospodarowania tego terenu, 
zajmującego powierzchnię łącznie 13 ha. Dużo mniejszym, lecz równie atrakcyjnym terenem zieleni ma być 
park kieszonkowy, który powstanie w ramach projektu „Ogrody Krakowian” przy ul. Balickiej. Ponadto w 
kolejnych latach realizowano prace związane z rewitalizacją Parku Młynówka Królewska, zaś w 2019 r. 
rozpocznie się realizacja fragmentu Parku przy ul. Filtrowej. W 2019 r. ma powstać koncepcja 
zagospodarowania zachodniej części Młynówki Królewskiej dotycząca budowy ścieżki wzdłuż naturalnego 
koryta Młynówki między Mydlnikami, a Bronowicami Małymi. Na realizację czeka również projekt 
zagospodarowania terenu po byłym pomniku Koniewa przy zbiegu ul. Armii Krajowej i Zarzecze.  

 
Natomiast na Prokocimiu-Bieżanowie wystarczy urządzić bądź zrewaloryzować tereny zieleni, które 

już istnieją i często są przez mieszkańców nieformalnie użytkowane np. Park Aleksandry cz. płn. i park wokół 
Dworu Czeczów. W 2017 r. ZZM zorganizował konkurs na koncepcję zagospodarowania północnej części Parku 
Aleksandry, trwają wykupy gruntów na tym terenie. Park Aleksandry ma być częścią ww. „Zielonego 
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 Por. rozdz. 4.4. 
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 Park i zalew, projektu A. Ścigalskiego, oddano do użytku w 1957 roku, jako jeden z obiektów rekreacyjnych Nowej Huty. Zbudowano 
je na obszarze dwukilometrowej zielonej strefy ochronnej, oddzielającej kombinat metalurgiczny od osiedli mieszkaniowych. Zajmują 
obszar ok. 17 ha, w tym powierzchnia samego akwenu to ponad 7 ha. (Dzieszyński, Franczyk, 2006) 
180

 Układ urbanistyczny Nowej Huty zbliżony jest do idei miasta modernistycznego – pełnego światła, słońca i zieleni - idealnego 
miejsca do mieszkania, pracy i odpoczynku. Całość założenia wpisano w zieleń, wyposażono w przestronne podwórka i szerokie ulice. 
W tym kontekście nawiązano do anglosaskiej idei miast-ogrodów. (źródło: http://szlakmodernizmu.pl/szlak/baza-obiektow/nowa-
huta-%E2%80%93-zalozenie-urbanistyczne) 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Huta_im._T._Sendzimira
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Pierścienia Podgórza”. W 2019 r. powstaje dokumentacja projektowa dotycząca rewitalizacji Dworu Czeczów. 
W 2019 r. planuje się opracowanie projektu modernizacji alejek w Parku Aleksandry wraz z mostkami. 
Rozpocznie się również kompleksowa rewitalizacja Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich. 

 
Stare Miasto, Podgórze oraz Mistrzejowice i Swoszowice są bliskie spełnienia standardów 

powierzchniowych (brak <1m2/osobę). Należy jednak zauważyć zróżnicowanie problematyki w 
poszczególnych dzielnicach. Szczególnie znaczący jest przypadek Starego Miasta – gdzie dominują tereny 
zieleni o znaczeniu ogólnomiejskim, z których korzystają mieszkańcy całego Krakowa. Biorąc pod uwagę także 
ruch turystyczny rzędu ok. 10 mln osób rocznie181, który koncentruje się głównie na obszarze Starego Miasta, 
można stwierdzić, że mieszkańcom tej dzielnicy zdecydowanie najbardziej brakuje terenów zieleni publicznej 
o charakterze lokalnym, umożliwiających spokojną rekreację i odpoczynek. Dlatego tutaj każdy skrawek 
terenu, na który można wprowadzić zieleń, będzie bardzo cenny. W 2018 r. ZZM urządził przy ul. Łobzowskiej 
nowy park kieszonkowy. Ponadto w 2018 r. ZZM sporządził koncepcję rewitalizacji Placu Świętego Ducha, w 
której ok. 30% powierzchni placu zostanie zamieniona na teren zieleni, zaś w 2019 r. planowane jest 
opracowanie projektu budowlanego i rozpoczęcie realizacji prac 

 
Natomiast w Mistrzejowicach, podobnie jak na Prokocimiu – Bieżanowie, wystarczy urządzenie 

istniejących już terenów międzyosiedlowych (np. przedłużenie Parku Tysiąclecia na północ). W 2019 r. 
planowana jest modernizacja Placu Kolbego, rozpoczną się prace budowlane w ramach połączenia Parku 
Złotego Wieku z Parkiem Reduta (budowa oświetlenia, alejek, trasy rowerowej typu singletrack), jako 
uzupełnienie powstałej w 2018 r. ścieżki martwego drewna. W trybie dwuletnim realizowana będzie 
rewitalizacja Parku Tysiąclecia. 

W Swoszowicach zaś potrzebna będzie realizacja skwerów i placów zabaw. Park Zdrojowy musi być 
przy tym utrzymany jako teren publicznie dostępny, gdyż jest to obecnie jedyny park na terenach Swoszowic 
leżących na wschód od trasy krajowej nr 7 i na południe od IV obwodnicy. 

Wzgórza Krzesławickie spełniają założony standard. Trzeba tam jednak monitorować rozwój 
zabudowy i planować oraz urządzać nowe tereny zieleni publicznej w przypadku dalszej urbanizacji dzielnicy 
(patrz: Cz. III. rozdz. 4.5.2.). 

 
Niewielki bilans dodatni rekreacyjnych terenów zieleni publicznej występuje w dzielnicach Krowodrza 

oraz Łagiewniki-Borek Fałęcki. Dla mieszkańców Krowodrzy główną formą kontaktu z zielenią są tereny zieleni 
osiedlowej i wewnątrzkwartałowej, których w związku z tym nie należy uszczuplać. Na Łagiewnikach i w Borku 
należy natomiast monitorować rozwój zabudowy, pod kątem potrzeb rozwoju terenów zieleni - podobnie, jak 
na Wzgórzach Krzesławickich.  

Należy też zwrócić uwagę, że nawet jeżeli w danej dzielnicy administracyjnej statystycznie występuje 
większa niż zakładana (10m2/osobę) powierzchnia terenów zieleni publicznej o funkcji rekreacyjnej, to o 
faktycznej dostępności tych terenów decyduje ich rozmieszczenie w stosunku do zabudowy i stref 
koncentracji mieszkańców. Nierównomierne rozmieszczenie terenów zieleni w stosunku do zabudowy może 
bowiem powodować ich ograniczoną dostępność i występowanie obszarów skrajnie deficytowych, jak to ma 
miejsce w dzielnicy Czyżyny w rejonie wschodniej części Pasa Startowego, pomimo istnienia na terenie tej 
dzielnicy największego parku Krakowa – Parku Lotników Polskich. Dlatego w kolejnych rozdziałach wykonano 
bardziej szczegółowe analizy dla jednostek urbanistycznych mniejszych niż dzielnice, dotyczące rejonów 
koncentracji mieszkańców, dostępności terenów zieleni i presji inwestycyjnej, na podstawie których określono 
obszary szczególnie deficytowe w zakresie zieleni. Mimo dobrej statystycznie sytuacji w granicach 
administracyjnych dzielnic, ilość zieleni należy w takich obszarach nadal zwiększać w obliczu istniejącego, 
rosnącego zapotrzebowania – tym bardziej, że ogólny bilans terenów zieleni rekreacyjnej jest w mieście 
ujemny. W rejony dobrze wyposażone w tereny zieleni należy zaś kierować ruch rekreacyjny, zapewniając 
połączenia ciągami pieszo-rowerowymi wśród zieleni. 
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W związku ze stwierdzonym niedoborem terenów zieleni rekreacyjnej należy: 
- chronić wszystkie istniejące tereny zieleni publicznej przed zabudową poprzez odpowiednie zapisy 

planów miejscowych; 
- zaplanować i urządzić oraz objąć utrzymaniem ZZM nowe tereny zieleni publicznej (w wymiarze ok. 

140 ha), najpilniej na tych obszarach, na których występuje największy deficyt; 
- dokładną lokalizację nowych terenów ustalić na podstawie niniejszej analizy oraz kolejnych analiz z 

niniejszego rozdziału, w tym wskazań mieszkańców zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych, biorąc pod 
uwagę uwarunkowania przyrodnicze, kulturowe, funkcjonalno-przestrzenne i dostępność niezabudowanych 
gruntów. 

 
 

III.4.2. Obszary koncentracji mieszkańców182 

Aby prawidłowo określić przestrzenny rozkład zapotrzebowania na tereny zieleni publicznej, 
konieczne jest zidentyfikowanie największych koncentracji mieszkańców, które nie występują równomiernie 
na terenie dzielnic. Największe zapotrzebowanie na tereny zieleni będą bowiem generować te rejony miasta, 
w których jest najwyższa gęstość zaludnienia związana z dominującymi typami zabudowy wielorodzinnej.  
 

Największe koncentracje ludności zameldowanej stale i czasowo występują w obszarach zabudowy 
wielorodzinnej, zarówno historycznej, jak i współczesnej - osiedli z II połowy XX w. Skupiają się one w trzech 
pasmach: 

- północnym, obejmującym dzielnice III Prądnik Czerwony, IV Prądnik Biały, XV Mistrzejowice, XVI 
Bieńczyce, XVIII Nowa Huta (szczególnie jednostki urbanistyczne: 23 - Azory Północ, 24 - Prądnik Biały, 25 - 
Prądnik Czerwony, 26 - Rejon ul. Dobrego Pasterza, 27 - Ugorek, 44 - Górka Narodowa – część południowa, 45 
- Mistrzejowice, 46 - Bieńczyce, 47 - Stara Nowa Huta cz. płn., 57 - Grębałów – Lubocza cz. południowa); 

- centralnym, obejmującym dzielnice I Stare Miasto, II Grzegórzki, V Krowodrza, VI Bronowice, VIII 
Dębniki, XIII Podgórze (szczególnie jednostki urbanistyczne: 1 - Stare Miasto, 2 - Pierwsza Obwodnica, 3 - 
Kazimierz i Stradom, 5 - Dębniki, 6 - Otoczenie Błoń (Salwator), 7 - Łobzów, 8 - Nowe Miasto, 10 - Olsza, 11 - 
Grzegórzki, 12 - Stare Podgórze, 21 - Bronowice Wielkie, 29 - Dąbie, 30 - Myśliwska – Bagry);  

- nieco oddalonym od pozostałych paśmie południowym, obejmującym dzielnice VIII Dębniki, X 
Swoszowice, IX Łagiewniki – Borek Fałęcki, XI Podgórze Duchackie, XII Prokocim – Bieżanów (szczególnie 
jednostki urbanistyczne: 15 - Łagiewniki, 16 - Ruczaj – Kobierzyn, 31 - Stary Prokocim, 32 - Wola Duchacka, 33 
- Piaski Południe - część północna, 34 - Borek Fałęcki - część północna, 51 - Nowy Bieżanów).   
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Ryc. 28. Koncentracje ludności zameldowanej stale i czasowo, stan na 2015 r. Opracowanie własne Wydziału Rozwoju 
Miasta. 

 
Zapotrzebowanie na tereny zieleni o charakterze lokalnym i dzielnicowym jest największe nie tylko w 

jednostkach i dzielnicach o największej koncentracji ludności, ale także w tych, w których mieszka najwięcej 
osób o stosunkowo niskiej mobilności, tj rodzin z dziećmi i osób starszych. Koncentracje mieszkańców w 
wieku od 0 do 17 lat występują w tych samych rejonach, co ogólne koncentracje ludności. Natomiast 
koncentracje osób starszych pokrywają się w dużej mierze z obszarami ubóstwa, określonymi przez 
koncentracje osób korzystających z pomocy MOPS.  
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Ryc. 29. Koncentracje mieszkańców zameldowanych na stałe w grupie wiekowej 0-17 lat. Opracowanie własne Wydziału 

Rozwoju Miasta wg stanu na dzień 31.XII.2014r. 



KIERUNKI ROZWOJU I ZARZĄDZANIA TERENAMI ZIELENI W KRAKOWIE NA LATA 2019-2030 
   

173  

 

 
Ryc. 30. Koncentracje mieszkańców zameldowanych na stałe w grupie wiekowej >60 lat dla kobiet i > 65 lat dla 

mężczyzn. Opracowanie własne Wydziału Rozwoju Miasta wg stanu na dzień 31.XII.2014r. 

 
Obszary ubóstwa  
Koncentracje osób korzystających z opieki Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej tworzą w Mieście 

szczególne obszary ubóstwa, które występują: 
- w paśmie północnym w dzielnicach III Prądnik Czerwony, IV Prądnik Biały, XV Mistrzejowice, XVI 

Bieńczyce, XVIII Nowa Huta (szczególnie w jednostkach urbanistycznych: 23 - Azory Północ, 45 - 
Mistrzejowice, 46 - Bieńczyce, 47 - Stara Nowa Huta, 57 - Grębałów – Lubocza cz. południowa); 

- w paśmie centralnym głównie w dzielnicach I Stare Miasto, II Grzegórzki, V Krowodrza, VI 
Bronowice, VIII Dębniki, XIII Podgórze (szczególnie w jednostkach urbanistycznych: 2 - Pierwsza Obwodnica/7 
- Łobzów, 3 - Kazimierz i Stradom/12 - Stare Podgórze, w mniejszym stopniu 1 - Stare Miasto/11 – Grzegórzki, 
5 Dębniki, 12 Stare Podgórze); 

- w paśmie południowym w dzielnicach VIII Dębniki, XI Podgórze Duchackie, XII Prokocim - Bieżanów 
(w szczególności w jednostkach urbanistycznych: 32 - Wola Duchacka, 31 - Stary Prokocim/51 - Nowy 
Bieżanów).   
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Ryc. 31. Koncentracje liczby klientów Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, stan na 2015 rok. Opracowanie własne 

Wydziału Rozwoju Miasta. 

 
Obszary ubóstwa wiążą się też z koncentracjami bezrobotnych, które występuje najczęściej w 

rejonach północnym, centralnym i południowym na obszarach zabudowy wielorodzinnej. Szczególna 
koncentracja bezrobotnych występuje na obszarze dz. XVI i XVIII, w jednostkach urbanistycznych 46 - 
Bieńczyce i 47 - Stara Nowa Huta, co wiąże się ze znacznym ograniczeniem zatrudnienia w Hucie w ubiegłych 
latach, a także w dz. I, na Kazimierzu i Stradomiu.  
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Ryc. 32. Koncentracje bezrobotnych, stan na 2015 rok. Opracowanie własne Wydziału Rozwoju Miasta. 

 
Generalnie, za najbardziej zagrożone ubóstwem i związanym z nim wykluczeniem społecznym oraz 

niską jakością życia należy uznać pasmo północne, w którym jest też najwyższa gęstość zaludnienia, a 
jednocześnie dominuje niski standard zabudowy wielorodzinnej (osiedla z tzw. wielkiej płyty). W drugiej 
kolejności, zagrożony jest obszar centralny, w którym gęstość zaludnienia również jest wysoka, a dodatkowo 
duży jest procentowy udział osób starszych. Problemy niskiej jakości życia potęguje fakt, że dominuje tu 
zabudowa historyczna, często wymagająca generalnych remontów i modernizacji. W trzeciej kolejności, 
zagrożenie ubóstwem dotyczy pasma południowego o podobnej charakterystyce, jak pasmo północne 
(wysoka gęstość zaludnienia, niski standard zabudowy z „wielkiej płyty”). Powyższe problemy w najniższym 
stopniu występują na obszarach zabudowy jednorodzinnej i nowych osiedli deweloperskich oraz w 
obrzeżnych częściach miasta: wschodnich i zachodnich.  
 

III.4.3. Dostępność terenów zieleni publicznej  

  
W ramach niniejszej analizy badano dostępność wyłącznie do istniejących, urządzonych terenów 

zieleni publicznej o funkcji rekreacyjnej (parków i skwerów, w tym osiedlowych) oraz poglądowo, lasów (w 
tym uroczysk) komunalnych i państwowych udostępnionych dla rekreacji oraz wszystkich lasów zarządzanych 
przez ZZM. Analiza niniejsza jest zatem oparta na ustaleniach rozdziałów III.3.1. i  III.4.1. Analizę sporządzono 
na podstawie danych dostępnych na danym etapie sporządzania dokumentu tj. w oparciu o urzędową bazę 
danych przestrzennych o liczbie osób zameldowanych stale i czasowo w poszczególnych punktach adresowych 
(aktualność na koniec 2013r.) oraz informacji na temat istniejących terenów zieleni pod koniec 2015 r. Rozdział 
został uzupełniony o wybrane informacje na temat terenów zieleni publicznej, które powstały po roku 2015 
(stan na maj 2019). Również mapa nr 11, powiązana z niniejszym rozdziałem, zawiera aktualne dane (maj 2019) 
na temat terenów zieleni rekreacyjnej. 

 
Analiza dostępności terenów zieleni publicznej ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego planowania 
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rozmieszczenia i urządzenia nowych terenów pod kątem spełnienia potrzeb mieszkańców, zapewnienia 
ciągłości systemu terenów zieleni, a co za tym idzie także tworzenia korytarzy ekologicznych. Dobre 
rozpoznanie daje możliwość wskazania braku ciągłości oraz wytyczne do usuwania barier komunikacyjnych.   

Ze względu na różnorodne, występujące w polskiej i zagranicznej literaturze przedmiotu metodologie 
analizowania dostępności terenów zieleni, w niniejszym opracowaniu przyjęto zasady podane przez 
Europejską Agencję Środowiska183. Dostęp jest w tym przypadku definiowany jako zamieszkiwanie w odległości 
nie większej niż 300 m w linii prostej od publicznego terenu zieleni o funkcji rekreacyjnej, z którego można 
korzystać bezpłatnie. Odległość 300 m w linii prostej odpowiada dystansowi około 500 m do pokonania pieszo, 
równoznacznemu z czasem pieszego dojścia około 15 minut dla osoby starszej184.  

Wskaźnikiem dostępności wg przyjętej metodologii jest odsetek osób mieszkających w odległości 300 
m od badanych terenów, wyrażony jako procentowy udział w całości populacji miasta. Zgodnie z przyjętymi 
zasadami Europejskiej Agencji Środowiska wskaźnik ten obliczono w dwóch wariantach: dla wszystkich terenów 
zieleni i dla terenów zieleni większych niż 5000m2 (0,5 ha). 

 
Przeanalizowano dostępność terenów zieleni publicznej o funkcji rekreacyjnej, w tym lasów 

komunalnych i państwowych urządzonych pod względem rekreacyjnym, zidentyfikowanych w Cz. III. rozdz. 
3.1. Identyfikacja istniejących terenów zieleni i połączeń pomiędzy nimi. Wokół analizowanych terenów zieleni 
wyznaczono strefę buforową 300 m i zbadano, jaka liczba mieszkańców miasta zamieszkuje185 w tej strefie. 
Dla terenów zieleni zasięg 300 m wyznaczano od granic terenu. W przypadku lasów zasięg wyznaczano od 
urządzonych wejść na teren. Zasięgi stref przedstawiono na mapie nr 11 (stan na maj 2019), w podziale na 
strefy dostępności do terenów zieleni o powierzchni do 0,5 ha i powyżej 0,5 ha.  
 W ramach analizy zidentyfikowano również główne bariery, które utrudniają bądź uniemożliwiają 
dostęp do terenów zieleni. Występują bariery naturalne i antropogeniczne. Bariery naturalne stanowią: rzeki i 
mniejsze cieki wodne (wyznaczając dostęp wzięto pod uwagę lokalizację mostów), oraz wody stojące, 
krawędzie terenowe i urwiska. Bariery antropogeniczne stanowią: trasy kolejowe, autostrada, drogi 
ekspresowe, drogi główne ruchu przyspieszonego, drogi główne, ciągi ekranów akustycznych, torowiska 
tramwajowe, tereny zamknięte. Dodatkową kategorię barier antropogenicznych stanowią ogrodzenia, w tym 
ogrodzenia osiedli zamkniętych – których jednak nie oznaczono na mapie, ze względu na brak kompletnych 
danych na ten temat w Bazie Danych Obiektów Topograficznych186 i możliwości ich identyfikacji w skali całego 
miasta, przy przyjętej szczegółowości opracowania 1:25 000.  
 

W zasięgu strefy 300 m wokół aktualnie urządzonych, publicznych terenów zieleni o charakterze 
rekreacyjnym niezależnie od powierzchni tych terenów, zamieszkuje około 75% mieszkańców Krakowa. Strefa ta 
obejmuje około 25% powierzchni terenu miasta. Na przestrzeni kolejnych lat (tj. po roku 2015), powstało wiele 
nowych terenów zieleni rekreacyjnej, co związane było z utworzeniem nowej jednostki miejskiej – ZZM, w 
związku należy spodziewać się, że wzrósł procent mieszkańców Krakowa zamieszkujących w strefie dostępności 
terenów zieleni, zwiększyła się również jej powierzchnia. Aktualne dane (tj. stan na maj 2019) obrazuje mapa nr 
11.  

W zasięgu strefy 300 m wokół rekreacyjnych terenów zieleni publicznej o powierzchni >5000m2 
zamieszkuje zaś ok. 65,4 % mieszkańców Krakowa (odsetek ten wzrósł wraz z utworzeniem po 2015 r.  
nowych terenów zieleni rekreacyjnej).  Oznacza to, że nawet najmniejsze powierzchniowo tereny zieleni 
odgrywają znaczącą rolę w zapewnieniu możliwości rekreacji mieszkańcom. Dlatego istotne jest 
kontynuowanie programu „Ogrody Krakowian” polegającego na tworzeniu kolejnych parków kieszonkowych. 

                                                 
183

 European Common Indicators, Towards a Local Sustainability Profile (praca zbiorowa), Ambiente Italia Research Institute, 
Mediolan, 2003, s. 185; http://www.cityindicators.org/Deliverables/eci_final_report_12-4-2007-1024955.pdf 
184

 Ibidem, s. 185. 
185

 Na podstawie urzędowej bazy danych przestrzennych o liczbie osób zameldowanych stale i czasowo w poszczególnych punktach 
adresowych (aktualność na koniec 2013r.), dostępnej w MSIP. 
186

 Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT) znajdująca się w zasobie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i 
Kartograficznej (WODGiK) 

http://www.cityindicators.org/Deliverables/eci_final_report_12-4-2007-1024955.pdf
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Odsetek mieszkańców Krakowa posiadających dostęp do rekreacyjnych terenów zieleni publicznej na 

tle innych badanych miast europejskich wypada niewiele poniżej średniej, która wynosi 78%. Kraków w 
międzynarodowym porównaniu lokuje się na poziomie miasta Bristol w Wielkiej Brytanii: 

 

  
Ryc. 33. Odsetek mieszkańców posiadających dostęp do terenów zieleni w zasięgu 300 m pieszego dojścia do 

terenu zieleni niezależnie od jego powierzchni, w wybranych miastach europejskich.  Źródło: European Common 
Indicators, Towards a Local Sustainability Profile (praca zbiorowa), Ambiente Italia Research Institute, Mediolan, 2003, s. 
83. 

 
W związku z faktem, że wg przyjętych kryteriów europejskich, jedna czwarta mieszkańców Krakowa 

nie ma wcale dostępu do terenów zieleni w zasięgu pieszego dojścia od terenów mieszkaniowych, należy w 
rejonach największego zapotrzebowania wyznaczyć nowe tereny zieleni.  

Braki dostępności do publicznych terenów zieleni urządzonej o charakterze rekreacyjnym (gdzie 
odsetek mieszkańców posiadających dostęp do terenów zieleni jest niższy od średniej dla miasta) występują 
w następujących dzielnicach (szczególnie w jednostkach urbanistycznych): 

- X Swoszowice (53 Swoszowice – Rajsko, 54 Opatkowice i Sidzina, 34 Borek Fałęcki); 
- XVII Wzgórza Krzesławickie (57 Grębałów – Lubocza); 
- IX Łagiewniki – Borek Fałęcki (15 – Łagiewniki, 34 Borek Fałęcki); 
- VIII Dębniki (35 Kobierzyn Południe, 36 Skotniki, 16 Ruczaj – Kobierzyn); 
- VII Zwierzyniec (39 Olszanica); 
- VI Bronowice (41 Bronowice Małe, 40 Mydlniki, 20 Małe Błonia); 
- II Grzegórzki (10 Olsza); 
- XIII Podgórze (15 Łagiewniki, 13 Płaszów – Zabłocie, 49 Płaszów – Rybitwy); 
- IV Prądnik Biały (22 Bronowice Centrum, 43 Tonie, 44 Górka Narodowa, 42 Pasternik); 
- XII Prokocim- Bieżanów (50 Stary Bieżanów); 
- III Prądnik Czerwony (27 Ugorek) - niespełna 75% mieszkańców ma dostęp do terenów zieleni. 

 
Powyższa sytuacja uległa poprawie w wyniku utworzenia ww. terenie po 2015 r. nowych terenów zieleni 
rekreacyjnej, m.in. ścieżki martwego drewna przy Sudole Dominikańskim, parków kieszonkowych w 
wybranych lokalizacjach Krakowa.  
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Należy tu zwrócić uwagę na specyfikę sytuacji w jednostkach urbanistycznych na terenie 
poszczególnych dzielnic, gdzie wyniki mogą znacząco się różnić. Przykładowo na Czyżynach i Bieńczyczach 
ogółem średnia jest wysoka (ponad 75%), lecz na Starych Czyżynach i w rejonie Pasa Startowego brak 
dostępu do terenów zieleni publicznej ze względu na liczne bariery komunikacyjne, oddzielające te obszary 
od istniejących terenów zieleni. Sytuacja ta ulegnie poprawie po utworzeniu nowego parku przy Pasie 
Startowym w ramach projektu Budżetu Obywatelskiego „Zamieszkaj obok parku”. Podobna sytuacja izolacji 
ma miejsce np. w jednostce Płaszów – Zabłocie, w części oddzielonej od Krzemionek Podgórskich ul. 
Wielicką, a od Stawu Płaszowskiego torami (dla zagospodarowania otoczenia Stawu Płaszowskiego w 2017 r. 
opracowano dokumentację projektową), lub w Łagiewnikach w rejonie ul. Rzemieślniczej (sytuacja ulegnie 
poprawie po utworzeniu terenu zieleni urządzonej przy ul. Wadowickiej o pow. 0.8 ha, którego realizacja 
przewidziana jest w Budżecie Miasta na rok 2019)  

Natomiast w Nowej Hucie na terenach Łuczanowic, Kościelnik, Branic i Ruszczy, Przylasku Rusieckiego 
i Wolicy występują tylko parki podworskie, które pełnią rolę lokalnych terenów zieleni, o ile są publicznie 
dostępne – dlatego tu dostępność jest znacznie niższa, niż w części zurbanizowanej. Szczegółowe dane o 
dostępności terenów zieleni publicznej w poszczególnych jednostkach urbanistycznych zawarte są w bazie 
danych przestrzennych. 

Analiza dotycząca dostępności i roli rekreacyjnej lasów wykazała, że odsetek mieszkańców 
zamieszkałych w Krakowie w zasięgu 300 m od terenów leśnych wynosi tylko 1%, więc ich znaczenie jako 
terenów rekreacyjnych w skali lokalnej jest na chwilę obecną niewielkie. Będzie ono wzrastać wraz z realizacją 
kolejnych etapów „Powiatowego programu zwiększania lesistości miasta Krakowa na lata 2018-2040”. 
Niektóre lasy pełnią już teraz znaczące funkcje ogólnomiejskie. Koronnym przykładem takiego terenu jest Las 
Wolski, zakupiony już w 1917 roku przez Kasę Oszczędności Miasta Krakowa z przeznaczeniem na park 
ludowy, służący rekreacji ogółu mieszkańców. Innym popularnym miejscem rekreacji jest uroczysko Skałki 
Twardowskiego. 
 
 

III.4.4. Prognozowane zapotrzebowanie społeczne na tereny zieleni publicznej 

Wg „Prognozy dla powiatów i miast na prawie powiatu oraz podregionów na lata 2014-2050” 
opracowanej w 2014 r. i opublikowanej przez GUS187, liczba ludności Krakowa będzie utrzymywać się na 
poziomie zbliżonym do obecnego do około 2020 roku, a następnie zacznie stopniowo spadać, aby w roku 
2030 osiągnąć poziom 749 307 osób.  
 

                                                 
187

 http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-dla-powiatow-i-miast-na-prawie-powiatu-oraz-
podregionow-na-lata-2014-2050-opracowana-w-2014-r-,5,5.html dostęp maj 2019 

 

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-dla-powiatow-i-miast-na-prawie-powiatu-oraz-podregionow-na-lata-2014-2050-opracowana-w-2014-r-,5,5.html
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-dla-powiatow-i-miast-na-prawie-powiatu-oraz-podregionow-na-lata-2014-2050-opracowana-w-2014-r-,5,5.html
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Ryc. 34. Prognoza demograficzna dla Krakowa na lata 2015-2050 – opracowanie własne na podstawie danych GUS.  

 
Na postawie analizy danych demograficznych można zatem stwierdzić, że zapotrzebowanie na 

publiczne, urządzone tereny zieleni będzie kształtowało się w Krakowie na stabilnym poziomie około 750-760 
ha w granicach miasta, w okresie do 2030 roku. 

 
Prognozowanie zapotrzebowania wynikającego z ustaleń planistycznych, w tym przeznaczenia 

terenów na poszczególne rodzaje zainwestowania określone SUiKZP oraz w mpzp, jest natomiast obarczone 
dużymi nieścisłościami. 

Potencjał wzrostu zapotrzebowania na tereny zieleni na podstawie ustaleń SUiKZP, które 
opracowane jest dla całego miasta, można określić tylko w bardzo ogólnym zarysie. Przy założeniu pełnej 
realizacji ustaleń Studium odnośnie lokalizacji nowych miejsc pracy i zamieszkania należy przyjąć możliwy 
wzrost liczby mieszkańców Krakowa o 150 tys. osób w granicach miasta188. Stanowiłoby to bardzo znaczący 
wzrost liczby mieszkańców Krakowa - o jedną piątą, do liczby 900 tys. Należy zatem zauważyć znaczącą 
różnicę pomiędzy aktualną prognozą demograficzną, a potencjałem rozwojowym miasta możliwym do 
realizacji, określonym w dokumentach planistycznych. Ilustruje to poniższy wykres: 

 

                                                 
188

 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa, BP UMK, Kraków 2014, Tom II - Zasady i 
kierunki polityki przestrzennej, Rozdz. II.6. - Kierunki rozwoju transportu, str. 110. 
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Ryc. 35. Porównanie prognozy demograficznej GUS z założeniami dot. możliwości rozwoju miasta zawartymi w 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa – opracowanie własne. 

 
Tak ogromny (rzędu 20%) wzrost zaludnienia wygenerowałby nowe zapotrzebowanie na urządzone, 

publiczne tereny zieleni o charakterze rekreacyjnym wielkości ok. 150 ha w granicach Krakowa. Jednak nie 
można założyć, że do 2030 roku wyznaczone w SUiKZP tereny inwestycyjne zostaną w całości zabudowane. 
Ponadto, w 2015 roku ustawodawca wprowadził zmiany do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym189 regulującej zasady opracowania Studium. Wprowadzono obowiązek uwzględniania prognoz 
demograficznych przy opracowaniu Studium190, a także obowiązek wykonania w ramach tego dokumentu, 
bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę191. Zatem, w przypadku całościowej aktualizacji Studium na 
podstawie nowych przepisów, obecnie planowana powierzchnia terenów pod zabudowę może ulec 
zmniejszeniu, a co za tym idzie, również możliwy wzrost zaludnienia zostanie skorygowany.  

Opracowanie prognozy przyrostu liczby ludności w Krakowie na podstawie danych wynikających z 
obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego tym bardziej nie ma uzasadnienia, 
ze względu na fakt, że teren Krakowa jest objęty w ok. 60% planami. Wykonanie takiej prognozy dla niewiele 
ponad połowy obszaru miasta (dodatkowo, przy nierównomiernym pokryciu planami w poszczególnych 
dzielnicach) nie byłoby zatem miarodajne. Nie można też założyć, że do roku 2030 wyznaczone w mpzp 
tereny inwestycyjne zostaną w całości zabudowane, zależy to bowiem od zapotrzebowania rynkowego. Trzeba 
tu brać także pod uwagę zagadnienie występujące w skali całej Polski, tzn. nadmiernej ilości terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w mpzp stosunku do realnego zapotrzebowania. Istnieje 
prawdopodobieństwo, że problem ten występuje również w Krakowie. 
 

                                                 
189 Tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 1945.  
190

 Art. 10 ust. 1, pkt. 7b 
191

 Art. 10 ust. 1, pkt. 7d 
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Ponadto, na wzrost liczby mieszkańców w poszczególnych dzielnicach ma wpływ zabudowa 
realizowana w oparciu o decyzje o Warunkach Zabudowy, które zgodnie z przepisami Ustawy o planowaniu 
przestrzennym nie muszą być zgodne ze Studium, ani nie są związane ustaleniami mpzp. 

Co roku wydaje się w Krakowie ogółem (na podstawie decyzji o WZ i ustaleń planów miejscowych) 
pozwolenia na budowę kilku tysięcy mieszkań: 

 W roku 2013 – 7541 mieszkań; 

 W roku 2014 – 5591 mieszkań; 

 W roku 2015 – 6990 mieszkań. 
Zdecydowana większość z tych mieszkań powstaje w zabudowie wielorodzinnej. Jednak brak 

szczegółowych danych o ich rozmieszczeniu przestrzennym, a ponadto, nie da się przewidzieć, ile z tych 
mieszkań zostanie zasiedlonych w wyniku relokacji mieszkańców w obrębie miasta czy dzielnicy, a ile przez 
nowych czy tymczasowych mieszkańców (np. studentów).  

W związku z powyższym brak podstaw, aby na podstawie dostępnych danych określić choćby 
szacunkowe liczby potencjalnych nowych mieszkańców w poszczególnych dzielnicach, a w związku z tym 
także szacunkowe zapotrzebowanie na konkretne powierzchnie terenów zieleni. Można jedynie wyznaczyć 
obszary, w których zapotrzebowanie na tereny zieleni będzie znacząco rosło ze względu na rozwój zabudowy 
wielorodzinnej. Należy też przyjąć wskazany w SUiKZP potencjał wzrostu liczby mieszkańców, jako wytyczną 
do wyznaczenia dodatkowych rezerw pod rozwój terenów zieleni w ilości 150 ha.  

Rezerwy pod przyszły rozwój terenów zieleni publicznej na poziomie ok. 150 ha należy przewidzieć i 
zachować szczególnie na obszarach deficytowych, a jeszcze niezabudowanych, na podstawie analizy presji 
inwestycyjnej na terenie miasta i rozmieszczenia planowanych obszarów zabudowy wielorodzinnej. Powyższe 
zagadnienia omówione są w kolejnych podrozdziałach.  

 

III.4.5.  Obszary deficytowe pod względem terenów zieleni publicznej  

Jako podsumowanie powyżej wykonanych analiz opracowano mapę obszarów miasta, na których 
obecnie występuje i w przyszłości może powstawać lub narastać deficyt w zakresie rekreacyjnych terenów 
zieleni publicznej, w podziale na jednostki urbanistyczne.  
Treść niniejszego rozdziału ilustruje mapa nr 12. Przedstawiono na niej zarówno obszary istniejącego deficytu 
w zabudowie zwartej i ekstensywnej, jak i obszary, na których przewidywany jest dalszy wzrost lub 
wystąpienie deficytu publicznych terenów zieleni w związku ze wzrostem koncentracji ludności wywołanym 
rozwojem zabudowy mieszkaniowej. Dane przedstawione na tej mapie obrazują stan na ostatni kwartał 2015 
r. 
 

III.4.5.1. Obszary istniejącego deficytu 

Kryteriami wyznaczenia istniejących obszarów deficytu rekreacyjnych terenów zieleni publicznej były: 
niespełniony standard powierzchni terenów zieleni na mieszkańca i dostępność terenów zieleni poniżej 
średniej dla miasta, oraz wysoka koncentracja ludności. Analiza została sporządzona w ramach 
opracowywania niniejszego dokumentu w ostatnim kwartale 2015 r. Należy przyjąć, że sytuacja uległa 
niewielkiej poprawie, ze względu na utworzenie po 2015 r. nowych terenów zieleni m.in. parku Stacja Wisła, 
Parku Reduta, parku linearnego na Ruczaju, parków kieszonkowych. Poprawie uległa przede wszystkim 
dostępność terenów zieleni, natomiast nie miało to większego wpływu na standard powierzchni terenów 
zieleni na mieszkańca, z uwagi na stosunkowo niewielka powierzchnię nowych terenów zieleni i wzrastającą 
liczbę mieszkańców Krakowa. Dlatego należy uznać, że wyznaczone obszary deficytu, co do zasady, zachowały 
swoją aktualność. 

Obszary deficytowe występują szczególnie w obszarach zwartej zabudowy, w następujących 
jednostkach urbanistycznych (jednostki uszeregowano malejąco pod względem deficytu; w przypadku, gdy 
nie obejmują one całej jednostki, podano szczegółową lokalizację; gdy podano kilka nazw po ukośniku, 
wskazanie dotyczy terenu na styku jednostek): 

- 44 - Górka Narodowa; 
- 22 - Bronowice Centrum; 
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- 50 - Stary Bieżanów;  
- 10 - Olsza/27 Ugorek/25 Prądnik Czerwony; 
- 33 - Piaski Południe/32 - Wola Duchacka; 
- 15 – Łagiewniki; 
- 13 - Płaszów – Zabłocie; 
- 26 - Rejon Dobrego Pasterza; 
- 48 - Stare Czyżyny-Łęg; 
- 16 - Ruczaj – Kobierzyn; 
- 2 - Pierwsza Obwodnica – tylko rejon ul. Rajskiej i ul. Szlak; 
- 11 - Grzegórzki; 
- 3 – Kazimierz i Stradom;  
- 57 - Grębałów – Lubocza. 
- 5 – Dębniki; 
- 24 – Prądnik Biały;  
- 29 – Dąbie; 
- 46 - Bieńczyce (szczególnie w rejonie Pasa Startowego); 
- 7 – Łobzów;  
- 47 – Stara Nowa Huta.  
 
Problem deficytu publicznych terenów zieleni występuje też na obszarach zabudowy mieszkaniowej 

ekstensywnej, w tym dawnych, obecnie urbanizujących się wsi, gdzie koncentracje ludności są stosunkowo 
niewielkie (jednostki uszeregowano malejąco pod względem deficytu): 

- 36 – Skotniki;  
- 43 – Tonie;  
- 49 – Płaszów – Rybitwy; 
- 41 – Bronowice Małe;  
- 39 – Olszanica;  
- 20 - Małe Błonia; 
- 63 – Przylasek Rusiecki – Wolica; 
- 54 – Opatkowice i Sidzina; 
- 42 – Pasternik;  
- 53 – Swoszowice – Rajsko; 
- 40 – Mydlniki;  
- 61 – Łuczanowice – Kościelniki. 
 
Na tych obszarach brak terenów zieleni jest nieco mniej odczuwalny ze względu na dominację 

zabudowy jednorodzinnej z ogrodami, jednak tu też będzie należało zapewnić przynajmniej podstawową 
infrastrukturę rekreacyjną, jak skwery z placami zabaw i zespoły boisk. Szczególnie dotyczy to terenów, na 
które wkracza zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna omówiona w następnym akapicie.  

 
 

 

III.4.5.2. Obszary przewidywanego wzrostu deficytu 

Obszary przewidywanego wzrostu deficytu obejmują jednostki urbanistyczne, w których powstają i 
będą powstawać nowe koncentracje mieszkańców, a jednocześnie brak nadwyżek powierzchni istniejących 
terenów zieleni, mogących zaspokoić rosnące potrzeby. Wzrost zapotrzebowania na publiczne tereny zieleni 
ma i będzie miał miejsce przede wszystkim na terenach zabudowy wielorodzinnej. Przeanalizowano więc, 
gdzie toczą się procesy inwestycyjne i znajdują się główne rezerwy terenów inwestycyjnych pod 
mieszkalnictwo wielorodzinne na obszarze miasta. 

Analiza została sporządzona w ramach opracowywania niniejszego dokumentu na tym samym etapie, 
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co analiza istniejącego deficytu tj. w ostatnim kwartale 2015 r. W tym przypadku, analogicznie do analizy 
istniejącego deficytu, również należy przyjąć, że poprawie uległa dostępność terenów zieleni (z uwagi na 
nowe tereny zieleni), natomiast standard powierzchni terenów zieleni na mieszkańca, z uwagi na stosunkowo 
niewielka powierzchnię nowych terenów zieleni i wzrastającą liczbę mieszkańców Krakowa. Dlatego należy 
uznać, że wyznaczone obszary deficytu, co do zasady, zachowały swoją aktualność. 

W analizie przyjęto, że rezerwę inwestycyjną stanowią jeszcze niezabudowane tereny przeznaczone 
na mieszkalnictwo wielorodzinne w SUiKZP, obowiązujących mpzp oraz w decyzjach o Warunkach Zabudowy 
(WZ) z lat 2014 - 2016, niezależnie od powierzchni. Zdarza się bowiem tak, że nawet na obszary o już 
ugruntowanej strukturze funkcjonalno-przestrzennej wchodzi nowa zabudowa wielorodzinna, zajmując 
niewielkie wolne przestrzenie (o pow. <1500m2) pomiędzy istniejącymi budynkami. Wzięto też pod uwagę 
tereny objęte prawomocnymi pozwoleniami na budowę na mieszkalnictwo wielorodzinne z lat 2014 - 2016. 
Wyniki analizy przedstawiono w formie wykresów na mapie.  

Wielkość wykresów zależy od powierzchni terenów przeznaczonych pod zabudowę wielorodzinną w 
danej jednostce urbanistycznej. Największe rezerwy terenów inwestycyjnych występują w jednostkach: 16  - 
Ruczaj – Kobierzyn, 44  - Górka Narodowa, 32  - Wola Duchacka, 48  - Stare Czyżyny – Łęg, 30  - Myśliwska  - 
Bagry, 46  - Bieńczyce, 28  - Czyżyny, 45 – Mistrzejowice, 43 – Tonie, 11 – Grzegórzki. 

 

 
Ryc. 36. Identyfikacja rezerw terenów inwestycyjnych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i toczących się 
inwestycji w tym zakresie. Opracowanie własne na podstawie danych dot. wydanych pozwoleń na budowę, pozytywnych 
decyzji o warunkach zabudowy, ustaleń planów miejscowych z MSIP oraz ustaleń SUiKZP. – stan na 2016 r. 

 
Na wykresach przedstawiono udział poszczególnych typów rezerw w całej puli. Im wyższy udział 

powierzchni objętych pozwoleniami na budowę (kolor pomarańczowy na wykresie), tym szybciej będzie 
należało zapewnić dostęp do terenów zieleni na danym obszarze. Należy jednak podkreślić, że ze względu na 
stosunkowo krótki czas trwania procesu inwestycyjnego, niniejsza analiza daje wskazania tylko dla pierwszego 
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etapu realizacji niniejszego dokumentu. Będzie należało ją okresowo ponawiać w zakresie decyzji o WZ i 
pozwoleń na budowę, co zostało wskazane w Cz. VIII, rozdziale 5.11. określającym zasady aktualizacji 
niniejszego dokumentu.  
 

Zgodnie z określonymi na wstępie kryteriami, jako obszary przewidywanego deficytu zidentyfikowano 
następujące jednostki urbanistyczne (uszeregowane malejąco): 

- 16 - Ruczaj – Kobierzyn;  
- 44 - Górka Narodowa; 
- 32 - Wola Duchacka; 
- 48 – Stare Czyżyny – Łęg; 
- 46 - Bieńczyce (szczególnie rejon pasa startowego w Czyżynach); 
- 43 – Tonie; 
- 49 - Płaszów - Rybitwy;  
- 11 - Grzegórzki; 
- 41 - Bronowice Małe; 
- 15 – Łagiewniki (szczególnie rejon ul. Rzemieślniczej i dawnej cegielni Bonarka);  
- 7 – Łobzów; 
- 26 - Rejon Dobrego Pasterza; 
- 35 – Kobierzyn Południe; 
- 24 - Prądnik Biały; 
- 36 – Skotniki; 
- 22 – Bronowice Centrum; 
- 20 – Małe Błonia;  
- 57 - Grębałów – Lubocza; 
- 52 - Prokocim Cmentarz; 
- 40 – Mydlniki; 
- 27 – Ugorek; 
- 13 – Płaszów – Zabłocie;  
- 25 – Prądnik Czerwony;  
- 5 – Dębniki; 
- 21 – Bronowice Wielkie;  
- 8 - Nowe Miasto; 
- 23 – Azory Północ; 
- 45 – Mistrzejowice. 

 
 
Są też tereny, na których dzięki istniejącym terenom zieleni można obecnie zaspokoić rosnące 

potrzeby, aczkolwiek w miarę postępów zabudowy może się to szybko zmienić na niekorzyść:   
- 30 - Myśliwska – Bagry; 
- 34 - Borek Fałęcki;  
- 31 - Stary Prokocim; 
-12 – Stare Podgórze. 
 

 
Wskazanie danego obszaru jako deficytowego stanowi wytyczną do: 
- pilnego urządzenia terenów zieleni publicznej już wyznaczonych w mpzp lub w niniejszym 

dokumencie na gruntach gminnych; 
- nie zbywania gruntów gminnych wskazanych w niniejszym dokumencie jako tereny zieleni publicznej;  
- opracowania lub weryfikacji i aktualizacji obowiązujących planów miejscowych pod kątem spełnienia 

standardów powierzchni i dostępności terenów zieleni publicznej określonych w niniejszym dokumencie; 



KIERUNKI ROZWOJU I ZARZĄDZANIA TERENAMI ZIELENI W KRAKOWIE NA LATA 2019-2030 
   

185  

 

- pozyskania przez GMK gruntów pod tereny zieleni publicznej wskazanych w mpzp.  
W przypadku terenów pozostających obecnie we względnej równowadze, ważne jest zabezpieczenie 

istniejących terenów zieleni przed zabudową poprzez objęcie planami miejscowymi i zagospodarowanie tych 
terenów adekwatne do potrzeb. 

Jednostki urbanistyczne, które są określone jednocześnie jako obszary istniejącego i przewidywanego 
deficytu to takie, w których obecnie brakuje publicznych, rekreacyjnych terenów zieleni dla mieszkańców i jest 
tam prognozowany dalszy wzrost zapotrzebowania na te tereny w związku z kolejnymi inwestycjami. Są to 
jednostki, w których problem braku terenów zieleni będzie coraz bardziej narastał i dlatego należy na nie 
zwrócić szczególną uwagę, opracowując lub aktualizując plany miejscowe i planując zagospodarowanie terenów 
zieleni.  

W tych rejonach należy zatem w pierwszej kolejności wyznaczać nowe tereny zieleni, a w razie braku 
miejsca – zapewnić powiązania ciągami pieszo-rowerowymi z otoczeniem. Brakujące tereny należy 
zarezerwować na obszarach jeszcze niezabudowanych. Kryterium położenia terenu zieleni na obszarach 
deficytowych winno być istotnym czynnikiem w ustalaniu priorytetów realizacji. Zwiększanie dostępności 
terenów zieleni przyczyni się znacząco do poprawy jakości życia mieszkańców, spowoduje wzrost 
atrakcyjności otoczenia i będzie sprzyjać rewitalizacji poszczególnych dzielnic i osiedli 

Brak wyprzedzającego planowania odpowiednio rozległych i dostępnych w zasięgu pieszego dojścia 
terenów zieleni publicznej o funkcji rekreacyjnej, oraz ich urządzania równolegle do postępów zabudowy 
zagraża natomiast tym, że dostęp do tych terenów stanowiących podstawową infrastrukturę społeczną nie 
zostanie zapewniony – zarówno dla obecnych, jak i dla przyszłych mieszkańców. Dlatego trzeba stale 
monitorować rozwój zabudowy i rezerwować tereny zieleni o odpowiedniej wielkości w planach miejscowych 
lub poprzez decyzje o ULICP, a następnie stopniowo je urządzać, adekwatnie do wzrostu zapotrzebowania.  

 

III.4.6. Wartości społeczne terenów zieleni m. Krakowa – podsumowanie konsultacji społecznych  

Konsultacje społeczne w ramach opracowania niniejszego dokumentu przeprowadzono w okresie 
listopad-grudzień 2015 r. i  (I etap) oraz w czerwcu 2016 (II etap).  

Szczegółowe ustalenia z obu etapów konsultacji społecznych przeprowadzonych w ramach opracowania 
niniejszego dokumentu zawarto w raportach, zamieszczonych w Aneksie nr I. Dodatkowo opracowano 
podsumowanie konsultacji społecznych, które odbyły się w poprzednich latach. Zawarto je w końcowej części 
w/w aneksu.  

Zgłoszenia mieszkańców odnoszą się bezpośrednio do ich potrzeb. Z tego względu stanowią one 
ważną wytyczną do opracowania koncepcji. Na etapie opracowania koncepcji zostały sprawdzone formalne i 
przestrzenne możliwości realizacji poszczególnych postulatów. W ostatecznej koncepcji zostały ujęte 
zgłoszenia zweryfikowane pozytywnie, co zapewni ich stopniowe i skoordynowane wdrożenie w ramach 
realizacji ustaleń niniejszego dokumentu, lub zarezerwowanie terenów na ten cel w dokumentach 
planistycznych. 

 
Treść niniejszego rozdziału ilustruje mapa nr 13. Przedstawiono na niej tereny, których dotyczyły 

zgłoszone postulaty, w podziale na elementy o charakterze liniowym (bariery, cieki wodne, trasy pieszo-
rowerowe, ulice i pozostałe) oraz powierzchniowym (dotyczące zachowania, utworzenia, rewitalizacji, 
poprawy standardu utrzymania, zagospodarowania terenu zieleni, otwarcia go dla mieszkańców lub 
ułatwienia dostępu, zadrzewienia terenu, ewentualnie innych zgłoszeń nie mieszczących się w powyższych 
kategoriach). 

 

 

 

 

IV. ANALIZY FORMALNO-PRAWNE 
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IV.1. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z PRZYJĘTYCH KIERUNKÓW ROZWOJU MIASTA  
Niniejszy rozdział opracowano na podstawie następujących materiałów źródłowych: założeń ze 

Studium, WPI i Strategii Rozwoju Miasta, oraz Budżetu Miasta na 2016 rok.  
 

Przeanalizowano następujące zagadnienia: 
a) plany rozwoju sieci drogowych; 
b)  plany rozwoju sieci tramwajowej, metra oraz kolei; 
c) plany rozwoju ścieżek rowerowych; 
d)  plany rozwoju ciągów pieszych. 

 
Sieć drogowa 
Zgodnie z obowiązującymi dokumentami planistycznymi, układ drogowy miasta Krakowa ma 

stanowić zamknięty układ obwodnicowy, z elementami połączeń średnicowych. Na ten układ składają się 
cztery obwodnice, z czego pierwsza i druga to obwodnice istniejące, zaś trzecia i czwarta nie są jeszcze 
ukończone.  Parametry obwodnic rosną wraz z oddalaniem się od centrum miasta: II obwodnica posiada 
parametry ulic zbiorczych, III obwodnica posiada parametry dróg klasy GP, zaś IV obwodnica – dróg klas S i A.  

 
Pierwsza obwodnica ma charakter układu historycznego – nazwą tą określany jest ciąg ulic 

okalających Stare Miasto wzdłuż Plant. Obwodnica ta ma wiele ograniczeń dla ruchu (głównie tranzytowego), 
obsługuje natomiast komunikację publiczną.  

Druga obwodnica ma charakter głównego ciągu arterii komunikacyjnych w centrum miasta i 
obejmuje dzielnice Stare Miasto, część Grzegórzek i Stare Podgórze. Na części obwodnicy wytyczono 
dodatkowe pasy dla komunikacji publicznej.  

Plany rozwojowe sieci drogowych koncentrują się na uzupełnieniu brakujących elementów III i IV 
obwodnicy oraz połączeń średnicowych. Aktualnie w przygotowaniu jest realizacja drogi ekspresowej S-7 na 
odcinku od węzła Igołomska do Widomej. W lutym 2016 r. powołano spółkę mającą na celu realizację Trasy 
Łagiewnickiej, stanowiącej jeden z odcinków III obwodnicy. Zakładane jest wybudowanie tej trasy do roku 
2021. Jest to jeden z elementów docelowego układu drogowego zakładanego do realizacji w Wieloletnim 
Planie Inwestycyjnym. W dniu 18 lipca 2018 r. oficjalnie rozpoczęto realizację inwestycji.  

 
W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2014-2035 przewiduje się ponadto wybudowanie do 

roku 2022 następujących ciągów komunikacji: 

 rozbudowy Al. 29 Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granicy miasta; 

 rozbudowy ul. Igołomskiej; 

 rozbudowy ul. Kocmyrzowskiej na odcinku od ul. Bulwarowej do granicy miasta; 

 realizacja drogi ekspresowej S-7 na odcinku od węzła Igołomska do Widomej; 

 budowa S52 Północnej Obwodnicy Krakowa (21 września 2018 r. wybrano Wykonawcę, planowany 
termin realizacji – 47 miesięcy od dnia podpisania umowy) 

 
Do roku 2035, w WPI zakłada się wybudowanie: 

 Trasy Zwierzynieckiej oraz Trasy Pychowickiej stanowiących zachodnie odcinki III obwodnicy; 

 Trasy Balickiej, stanowiącej połączenie średnicowe pomiędzy III i IV obwodnicą;  

 przedłużenia ul. Bunscha i ul. Humboldta, stanowiących odcinek połączenia średnicowego pomiędzy 
III i IV obwodnicą (przedłużenie istniejących ulic Bobrzyńskiego i Grota-Roweckiego);  

 węzła „Kraków Mistrzejowice”, rozbudowę ul. Okulickiego.  
W dniu 21 września 2018 r. został wybrany Wykonawca Północnej Obwodnicy Krakowa na odcinku 

od węzła „Kraków Modlnica” do węzła „Kraków Mistrzejowice”. Planowany termin realizacji – 47 miesięcy od 
dnia podpisania umowy  
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Trasy Nowobagrowa i Ciepłownicza stanowiące wschodnie odcinki III obwodnicy są obecnie w fazie 
planowania, niemniej jednak w dokumentach planistycznych uwzględniona jest rezerwa terenu pod ich 
przyszłą realizację.  

 

 
Ryc. 37. Ważniejsze inwestycje strategiczne – podstawowy układ drogowy. Źródło: 

http://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/112077/karta 

 
W przypadku rozbudowy czy budowy inwestycji w zakresie dróg publicznych w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o 
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych: „Do usuwania drzew 
i krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej (ZRID), z wyjątkiem drzew i krzewów usuwanych z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, 
nie stosuje się przepisów o ochronie przyrody w zakresie obowiązku uzyskiwania zezwoleń na ich usunięcie 
oraz opłat z tym związanych. 

 
Sieć  tramwajowa, metro oraz kolej 
Plany rozbudowy sieci tramwajowej dotyczą przede wszystkim przedłużania linii już istniejących oraz 

budowy połączeń pomiędzy już istniejącymi pętlami, dla poprawy obsługi wszystkich intensywnie 
zagospodarowanych obszarów miasta.  

 
W 2015 roku została oddana do użytku nowa linia na odcinku od ul. Lipskiej do Wielickiej, w 

powiązaniu ze ścieżką rowerową i wiaduktem nad torami kolejowymi. W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym 
na lata 2014-2035 przewiduje się wybudowanie do roku 2022 następujących linii tramwajowych: 

 odcinka Krowodrza Górka – Górka Narodowa; 

 odcinka Meissnera – Mistrzejowice. 

 przedłużenie linii tramwajowej w ciągu ul. Piasta Kołodzieja do ulicy Powstańców; 

 Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka – Azory); 

 Odcinka Zakopiańska – Witosa (w ramach budowy Trasy Łagiewnickiej). 



KIERUNKI ROZWOJU I ZARZĄDZANIA TERENAMI ZIELENI W KRAKOWIE NA LATA 2019-2030 
   

188  

 

 
 
Do roku 2035 zakłada się wybudowanie linii tramwajowych: 

 odcinka Rondo Dywizjonu 308 – Rondo Piastowskie; 

 odcinka os. Azory - Bronowice. 
 

Rozwojowi linii tramwajowych towarzyszyć będzie budowa parkingów P+R w rejonie istniejących i 
planowanych pętli.  

 

 
Ryc. 38. Ważniejsze inwestycje strategiczne wg Wieloletniego Planu Inwestycyjnego m. Krakowa na lata 2014-2035 
(budowa i rozbudowa infrastruktury transportowej). Źródło: Kraków – Plan miasta. Inwestycje. Wyd. OPGK w Krakowie 
na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa, wrzesień 2014.   

 
Plany rozwoju metra są obecnie na wstępnym etapie; proponowany przebieg linii wyznaczono w 

SUiKZP na planszy nr K4 – Systemy transportu. Kierunki i zasady rozwoju. Przewiduje się powstanie trzech 
linii metra: A, B i C.  

W trakcie przygotowania jest „Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu 
szynowego w Krakowie”. W ramach opracowania przygotowane zostaną szczegółowe analizy finansowe i 
ekonomiczne oraz przedstawione zostaną możliwości realizacyjne budowy I linii metra. Zakończenie prac 
studyjnych zostało zaplanowane na koniec 2020 roku.  

 
 
Plany rozwoju kolei koncentrują się na przebudowach i rozbudowach istniejących linii, celem 

dostosowania infrastruktury do obsługi ruchu pasażerskiego za pomocą szybkiej kolei aglomeracyjnej. W 
związku z tym planowana jest budowa nowych przystanków kolejowych, wskazanych w SUiKZP oraz WPI.  

W związku z kierunkami rozwoju Krakowa określonymi w dokumencie Studium zakłada się też 
likwidację stacji towarowych: ładunkowych, przeładunkowych, rozrządowych Kraków Towarowy, Kraków 
Prokocim, Kraków Bieżanów i przeniesienie ich funkcji na teren stacji Kraków Nowa Huta. Terminal Kraków 
Nowa Huta uzyska znakomitą dostępność transportem samochodowym z drogi ekspresowej S-7 oraz 
autostrady A-4. W wyniku likwidacji dotychczasowych stacji towarowych, nastąpi uwolnienie znacznych 
terenów pod nowe inwestycje.  
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Należy dodać, że w przypadku rozbudowy kolei, w trybie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, 
zgodnie z Art. 9yc. ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. 2019 poz. 710), do 
usuwania drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji linii 
kolejowej, z wyjątkiem drzew i krzewów wpisanych do rejestru zabytków, nie stosuje się przepisów ustawy z 
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w zakresie obowiązku uzyskiwania zezwoleń na ich usunięcie 
oraz opłat z tym związanych. 

 

 
 

Ryc. 39. Schemat strategicznych inwestycji infrastruktury szynowej  wg Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 
2014-2035 (budowa i rozbudowa infrastruktury transportowej). Źródło: Kraków – Plan miasta. Inwestycje. Wyd. OPGK w 
Krakowie na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa, wrzesień 2014. 

 
Ścieżki rowerowe 
W ramach rozwoju systemu transportu osób, SUiKZP wskazuje na potrzebę rozwoju systemu pieszego 

i rowerowego. Obecnie, planowany system tras rowerowych jest ukierunkowany przede wszystkim na cele 

komunikacyjne. Dąży się do tego, aby (m.in. w celu ochrony powietrza), znacząco zwiększyć udział podróży na 

rowerze w podróżach miejskich, ograniczając rolę indywidualnego transportu samochodowego.   

Ruch rowerowy z roku na rok ma coraz większy udział w podróżach miejskich, pomimo ponoszenia 
stosunkowo niedużych nakładów finansowych na infrastrukturę rowerową. Dalsze zwiększenie udziału ruchu 
rowerowego w podróżach miejskich może zostać osiągnięte przez rozwój systemu rowerowego, 
zapewniającego wysokie standardy w zakresie bezpieczeństwa, wygody i atrakcyjności połączeń 
najważniejszych części Miasta. Na system rowerowy Krakowa, przyczyniający się do zwiększania atrakcyjności 
tego środka transportu, składają się: 

 wydzielone drogi (ścieżki) rowerowe, 

 pasy rowerowe „pod prąd” uspokojonych ulic jednokierunkowych (kontrapasy), 

 ulice uspokojonego ruchu i strefy zamieszkania, 

 kładki i tunele pieszo-rowerowe. 
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System ten powinien docelowo objąć wszystkie ważniejsze części Miasta i składać się z układu tras 
głównych (połączenie międzydzielnicowe - między ważniejszymi zespołami zabudowy, znaczniejszymi 
miejscami różnego rodzaju aktywności oraz połączenia zewnętrzne), uzupełnionego siecią łączącą trasy 
główne. Część tras, m.in. przebiegających w terenach atrakcyjnych krajobrazowo, będzie mieć charakter 
rekreacyjny. System powinien uwzględniać i realizować potrzebę ułatwień dla ruchu rowerowego, zwłaszcza w 
miejscach występowania kolizji z ruchem kołowym. Przedstawiony na planszy K4 i na rys. 18 SUiKZP układ tras 
rowerowych nie jest zamknięty i możliwe są jego uzupełnienia i modyfikacje, jeśli wystąpią okoliczności to 
uzasadniające. Łączna długość przedstawionych w Studium tras rowerowych wynosi ok. 450 km. 

W skład systemu rowerowego wchodzi - oprócz układu tras i urządzeń im służących - także układ 
stacji i miejsc postojowych (publicznych i niepublicznych). Ważnym elementem systemu jest organizacja 
udostępniania rowerów miejskich, realizowana w trybie bieżącego zarządzania mobilnością, ale wymagająca 
stosownych lokalizacji w przestrzeni publicznej dla stacji postojowych. Wszystkie nowe inwestycje w zakresie 
tras drogowych (o znaczeniu ogólnomiejskim) oraz linii tramwajowych powinny być realizowane z myślą o 
ułatwieniu ruchu rowerowego, zwłaszcza przez prowadzenie wydzielonych dróg rowerowych. 

 
Obecnie, w Krakowie odnośnie tras rowerowych funkcjonuje kilka dokumentów. Głównym 

opracowaniem jest Studium podstawowych tras rowerowych, opracowane w latach 2009-2010, jednak od 
tamtego czasu nieaktualizowane. Zapisy powyższego Studium zostały poddane konsultacjom społecznym i 
uzgodnione zmiany zostały wprowadzone w zaktualizowanym w 2014 roku SUiKZP. Obecnie planując 
inwestycje wykorzystuje się głównie pierwotne Studium, oraz rekomendacje Zespołu zadaniowego ds. 
wyników referendum odnośnie ścieżek rowerowych, wraz z opracowanym harmonogramem. Realizacja 
przebiega stopniowo, na podstawie analizy możliwości terenowych i możliwości finansowych GMK.  

W skali regionalnej funkcjonuje natomiast mapa Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, 
przedstawiająca ścieżki łączące sąsiednie gminy. Na obszarze miasta Krakowa pokrywają się one ze ścieżkami 
planowanymi w dokumentach miejskich; rozbieżności mogą występować na granicach gmin.  

Kolejnym projektem w skali województwa jest Velo Małopolska - Zintegrowana Sieć Tras Rowerowych 
w Województwie Małopolskim. Na obszarze Krakowa obejmuje ona trasy: Velo Rudawa, Velo Prądnik, oraz 
Wiślaną Trasę Rowerową. Są to trasy o znaczeniu turystycznym. Ich rolą jest sprowadzenie turysty 
rowerowego z regionu do Krakowa, oraz wyprowadzenie ruchu turystyczno-rekreacyjnego z miasta na 
atrakcyjne krajobrazowo tereny ościennych gmin. Szczególnie te trasy powinny być przedmiotem rozważań w 
kontekście kształtowania systemu terenów zieleni.  
 

Zebrane informacje dotyczące istniejących i planowanych tras rowerowych przedstawiono na mapie 
pt.: „Ścieżki rowerowe istniejące i planowane” w ramach analizy oferty rekreacyjno-wypoczynkowej miasta.  
 

Ciągi piesze 
Dla rozwoju ciągów i stref ruchu pieszego konieczne jest stworzenie dogodnych, krótkich powiązań 

dla pieszych, zapewnienie dostępności przystanków i dworców komunikacji zbiorowej, eliminacja (na ciągach 
o intensywnym ruchu pieszym) uciążliwości funkcjonalnych, pochodzących od ruchu samochodowego, 
poprawa bezpieczeństwa pieszych. Ciągi i strefy ruchu pieszego będą urządzane i rozwijane głównie: 

 w centrum miasta, 

 w centrach dzielnicowych, 

 w strefach rekreacji. 
 

Kanwą ciągów i stref ruchu pieszego jest układ ulic wyłączonych z ruchu w centrum miasta, który w 
przyszłości będzie rozszerzany o promieniste ciągi ulic o charakterze handlowym (Lubicz, Pawia, Warszawska, 
Długa, Karmelicka, Zwierzyniecka, Krakowska, Starowiślna, Kalwaryjska). Dominować będą ciągi piesze o 
charakterze lokalnym (wewnątrz strukturalnych jednostek urbanistycznych). W celu wyeliminowania 
uciążliwości ruchu ulicznego i wykorzystania niektórych ulic o dużej szerokości w liniach rozgraniczających 
zrealizowane będą pasaże wzdłuż tych ulic. Stosowane będą środki należące do szerokiego zakresu działań na 
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rzecz uspokojenia ruchu. Istotne dla podtrzymania atrakcyjności ruchu pieszego będzie zapewnienie dużej 
liczby połączeń poprzez budowę pasaży w poprzek zabudowy, kładek (w tym przez Wisłę) oraz bezkolizyjnych 
przejść w poprzek linii kolejowych i ruchliwych ulic, zwłaszcza wyższych klas (np. na połączeniu między Górką 
Narodową i Prądnikiem Czerwonym, czy w poprzek ciągu ulic Opolska - Lublańska - gen. Bora-Komorowskiego 
- gen. Leopolda Okulickiego). W chwili obcej Kraków nie posiada Oficera Pieszego w strukturach Urzędu, ani 
jednostek podległych.  
 Studium wyznacza też obszary przestrzeni publicznych w mieście. Najważniejsze śródmiejskie 
przestrzenie publiczne i związane z nimi ciągi komunikacyjne przedstawione są na poniższym schemacie. 
Ponadto, dokument wskazuje na inne przestrzenie publiczne o charakterze węzłowym, istotne w skali miasta: 

- „AGH – Karmelicka” (rejon „Ogrodu Sztuki”), 
- Plac Inwalidów, 
- „Centrum Kleparz” - obejmujące zarówno rejon Nowego Kleparza jak i lokalizację potencjalnego 
projektu adaptacji na nowe cele terenów zajmowanych dotychczas przez centrum logistyczne 
położone na zachód od KCK oraz inwestycje związane z rozwojem Kampusu PK przy ul. Warszawskiej, 
- Plac u wylotu al. Focha i al. 3 Maja – między d. Hotelem Cracovia a Muzeum Narodowym, 
- Centrum „Rondo Mogilskie”, 
- „Centrum Grzegórzki” (rejon planowanego Centrum Muzyki), 
- Kraków – Zabłocie, 
- Kraków – Płaszów, 
- Rynek Podgórski, 
- Rondo Matecznego, 
- Centrum Kongresowe, 
- Plac Centralny z Aleją Róż. 
Integralnym elementem tych przestrzeni jest zieleń występująca w różnych formach. Powinna być 

ona kształtowana w sposób reprezentacyjny.  
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Ryc. 40. Sieć śródmiejskich przestrzeni publicznych w Krakowie (Opracowanie własne Biura Planowania 
Przestrzennego (obecnie Wydział Planowania Przestrzennego) w Krakowie, źródło: Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa, Tom II str. 48) 

 
 
 
 

Wnioski: 
Plany rozwoju infrastruktury komunikacyjnej wynikające z przyjętych kierunków rozwoju miasta 

tworzą istotne uwarunkowania dla rozwoju terenów zieleni. Przebieg nowych tras komunikacji, zarówno 
drogowej wyższych klas jak i szynowej, może tworzyć dla mieszkańców nowe bariery w dostępie do terenów 
zieleni. Rozbudowa ekranów akustycznych będzie zaś stanowić barierę nie tylko komunikacyjną, ale i 
widokową. Budowa infrastruktury pochłaniać będzie tereny dotychczas niezagospodarowane, uszczuplając 
powierzchnie terenów wspomagających zieleń miejską, a także wpływać będzie na stan środowiska 
przyrodniczego. Konieczne jest zatem zapewnienie właściwej kompensacji przyrodniczej poprzez nowe, 
wielowarstwowe nasadzenia drzew i krzewów wzdłuż ciągów komunikacji, a także obsadzenia ekranów 
akustycznych pnączami. Należy też pamiętać o zapewnieniu dogodnych przejść dla pieszych oraz dla małych 
zwierząt, na drogach w miejscach istotnych z punktu widzenia ochrony przyrody, kształtowania systemu 
terenów zieleni i generalnie, systemu przyrodniczego miasta.  

Przy głównych ulicach miasta należy zaś kształtować ciągi alejowe, nadające tym przestrzeniom 
reprezentacyjny charakter, z uwzględnieniem istniejących powiązań widokowych. 
 

Planowana budowa metra może z kolei wpływać na etapowanie realizacji inwestycji z zakresu 
zagospodarowania terenów zieleni, będzie się ona bowiem wiązała z wykonywaniem robót ziemnych i 
zajmowaniem znacznych terenów pod place budów. Ewentualne tereny zieleni urządzonej leżące w pasach 
przeznaczonych pod linie metra należy zatem przeznaczyć do realizacji w dalszej kolejności, nie w pierwszym 
etapie, aby uniknąć marnowania środków.  

W przypadku budowy nowych linii tramwajowych, należy przyjąć jako zasadę stosowanie zielonych 
torowisk, oraz projektowanie torowisk łącznie z elementami towarzyszącymi, tj. ścieżkami rowerowymi, 
ciągami pieszymi i zielenią.  

 
Koncepcję systemu ścieżek rowerowych należy rozwinąć o trasy rowerowe o charakterze 

rekreacyjnym, łączące poszczególne tereny zieleni w ramach dzielnic, miasta, i wyprowadzające ku 
położonym w sąsiednich gminach atrakcjom turystycznym.  

Rozwój komunikacji pieszej  powinien polegać na przekształceniu kolejnych ulic (mających dziś 
znacznie głównie transportowe) w reprezentacyjne przestrzenie publiczne miasta. W tych przestrzeniach, 
przy projektowaniu przebudowy dróg, należy przewidzieć możliwości wprowadzania zieleni wysokiej i niskiej, 
oraz dekoracyjnych kwietników, donic i innych form zieleni.  Wszystkie elementy małej architektury i zieleni w 
wymienionych rejonach winny cechować się wysokim poziomem jakości i estetyki. Te same ustalenia dotyczą 
istniejącej sieci przestrzeni publicznych wyznaczonych w SUiKZP. 

 

IV.1.1. Ustalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego w zakresie 
terenów zieleni 

 
Studium formułuje zasady i kierunki zagospodarowania przestrzennego miasta192, oraz szczegółowe 

wytyczne do planów miejscowych odnośnie kształtowania struktury systemu przyrodniczego, jak i terenów 
zieleni. Zgodnie z art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. 2018 poz. 1945) – studium nie jest aktem prawa miejscowego. 
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 Por. rozdz. 2.1.  
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Dokument wyznacza precyzyjnie granice terenów przeznaczonych do zabudowy i zainwestowania od 

terenów wolnych od zabudowy. Granice te są niezmienne, nieprzekraczalne i nie mogą podlegać korektom 
przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Tereny inwestycyjne nie mogą też 
ulec zwiększeniu kosztem terenów nie inwestycyjnych – terenów zieleni urządzonej (ZU) i zieleni 
nieurządzonej (ZR) oraz wód powierzchniowych śródlądowych (W). Zasada ta nie dotyczy terenów 
wyznaczonych dla przebiegu komunikacji (KD) i kolei (KK).  

Studium poprzez wyznaczenie zasięgu strefy kształtowania systemu przyrodniczego i czytelne 
nakreślenie granic zabudowy, tworzy obszar całkowicie wyłączony z zabudowy oraz strefę zabudowy 
ograniczonej, o wysokim udziale powierzchni biologicznie czynnej193. Stanowi ona bufor pomiędzy ścisłą 
zabudową, a terenami otwartymi. Dokument daje też szczegółowe wytyczne odnośnie udziału powierzchni 
biologicznie czynnej na terenach zabudowy w poszczególnych jednostkach urbanistycznych, położonych na 
całym terenie miasta – w strefie i poza strefą kształtowania systemu przyrodniczego. 

Ponadto, należy mieć na uwadze potencjalne możliwości wyznaczania terenów zieloni w planach 
miejscowych sporządzanych na podstawie zapisów obowiązującego dokumentu Studium w terenach dla 
których Studium wyznacza kierunkowe przeznaczenie pod tereny inwestycyjne.  

Wytyczne do planów miejscowych określone w dokumencie tekstowym Studium, definiując 
poszczególne przeznaczenia terenów określają możliwą do zastosowania w przyszłych panach miejscowych 
podstawową funkcję terenu uzupełnioną dodatkowo o przeznaczenie dopuszczalne. W przypadku wydzielenia 
funkcji dopuszczalnej z wyznaczonej kategorii terenu, udział tej funkcji może stanowić do 50% powierzchni 
wydzielonego terenu, przy czym w zakresie terenów przeznaczonych pod zieleń oznaczonych symbolem ZU i 
ZR funkcje dopuszczalne, jeżeli dopuszczają możliwości inwestycyjne to tylko w zakresie obiektów 
obsługujących tereny zieleni z uwzględnieniem wysokich parametrów udziału powierzchni biologicznie 
czynnej. Natomiast, dla terenów o podstawowej funkcji inwestycyjnej funkcja dopuszczalna wskazuje 
możliwość zastosowania na etapie sporządzania planu  przeznaczenia  terenu pod różne formy zieleni. 
Podsumowując, plany miejscowe sporządzane na podstawie obowiązującego Studium mają możliwość, 
w zależności od zidentyfikowanych uwarunkowań i potrzeb przestrzennych wyznaczenia wysokiego udziału 
terenów  zieleni w trenach wskazanych w Studium jako inwestycyjne.    

 
 

Tereny zieleni w SUiKZP są wyłączone z zabudowy, i ramowo podzielone na dwie kategorie: zieleni 
urządzonej (ZU) i nieurządzonej (ZR): 
 

 ZU – Tereny zieleni urządzonej: 
Funkcja podstawowa - różnorodne formy zieleni urządzonej (w tym parki, skwery, zieleńce, Parki 

Rzeczne), zieleń izolacyjna, zieleń forteczna, zieleń założeń zabytkowych wraz z obiektami budowlanymi, 
ogrody działkowe, ogrody zoologiczne i botaniczne. 

Funkcja dopuszczalna - zabudowa realizowana jako terenowe obiekty i urządzenia sportowe, obiekty 
budowlane obsługujące tereny zieleni, takie jak: wypożyczalnie sprzętu sportowego, kawiarnie, cukiernie, 
oranżerie, cieplarnie, obiekty małej architektury, ogródki jordanowskie, urządzenia wodne, które nie 
zmniejszają określonego wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej, wody powierzchniowe, stawy oraz 
zbiorniki wodne poeksploatacyjne, różnorodne formy zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne, cmentarze i 
grzebowiska dla zwierząt, jeżeli zostały wskazane w tabelach strukturalnych jednostek urbanistycznych.  

Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej dla terenów ZU waha się w przedziale od 80 do 
90%, z nielicznymi wyjątkami od tej zasady: 

- 50% dla Ogrodu Zoologicznego; 
- 60% dla terenów zieleni z funkcjami sportu, rekreacji, turystyki i wypoczynku w rejonie 
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 40% dla przeznaczenia usługowego i produkcyjno-usługowego oraz 50-70% dla pozostałych funkcji zabudowy, w tym 
mieszkaniowej 
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planowanego Kanału Krakowskiego oraz dla terenów zieleni urządzonej związanych z planowanym ośrodkiem 
rekreacyjno-lecznicznym w Przylasku Rusieckim; 

- 70% w jednostce urbanistycznej nr 9 (rejon Cm. Rakowickiego), jednostce nr 38 (Bielany – Las 
Wolski), jednostce nr 63 (Przylasek Rusiecki – Wolica) i dla niektórych zespołów fortecznych.  

Dla ogrodów działkowych minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej ustalono na poziomie 
85%. 
 

 ZR – Tereny zieleni nieurządzonej: 
Funkcja podstawowa - różnorodne formy zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne.  
Funkcja dopuszczalna - zabudowa/zagospodarowanie terenu realizowana/e jako terenowe urządzenia 

sportowe, które nie zmniejszają określonego wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej, wody 
powierzchniowe, stawy, rowy oraz zbiorniki wodne poeksploatacyjne, różnorodne formy zieleni urządzonej, 
zieleń izolacyjna, ogrody działkowe i botaniczne, rekultywacja wyrobisk, w obrębie których zakończona 
została eksploatacja kopalin, jeżeli zostały wskazane w tabelach strukturalnych jednostek urbanistycznych. 

Dla terenów ZR minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej ustalono na poziomie 90-95%. 
Tereny zieleni są też funkcją dopuszczalną we wszystkich kategoriach terenów zabudowy.  
 
Tereny cmentarzy (ZC) zalicza się natomiast w SUiKZP do kategorii terenów inwestycyjnych194. 

 ZC – Tereny cmentarzy: 
Funkcja podstawowa - tereny cmentarzy, dla których, jako główny kierunek zagospodarowania ustala 

się powstanie i utrzymanie cmentarzy wraz z niezbędną zabudową usługową (w tym spopielarnie) oraz 
zielenią towarzyszącą.  

Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej ustala się na nie mniej niż 5% (tak samo, jak dla 
terenów infrastruktury technicznej - IT), chyba, że określono inną wartość w poszczególnych strukturalnych 
jednostkach urbanistycznych.  

Taka kwalifikacja terenów i nisko ustalony minimalny próg powierzchni biologicznie czynnej jest 
niezgodny z ustawową definicją195 oraz zasadą, iż cmentarze projektuje się i utrzymuje jako tereny o założeniu 
parkowym, zaś przy obliczaniu powierzchni cmentarza należy uwzględnić powierzchnię zieleni o charakterze 
izolacyjnym i dekoracyjnym, w szczególności trawniki, żywopłoty, krzewy i drzewa196. Minimalny udział zieleni 
na poziomie 5% uniemożliwia uznanie takiego cmentarza za teren zieleni i może stanowić argument za 
unikaniem planowania zieleni na nowych cmentarzach, a nawet, za stopniową likwidacją różnych form 
roślinności w otoczeniu istniejących miejsc pochówku. Dokument dopuszcza jednak lokalizację cmentarzy 
także na terenach zieleni urządzonej (ZU) w określonych jednostkach urbanistycznych (nr: 33 – Piaski 
Południe, 42 – Pasternik, 43 - Tonie, 44 – Górka Narodowa, 53 – Swoszowice - Rajsko, 55 – Tyniec, 61 – 
Łuczanowice - Kościelniki, 63 – Przylasek Rusiecki - Wolica), co może złagodzić tę sytuację.  

 
Powyżej opisane elementy (tereny zieleni urządzonej ZU, zieleni nieurządzonej ZR, cmentarzy ZC, oraz 

strefę kształtowania systemu przyrodniczego i tereny przeznaczone pod zabudowę, w tym strefę zabudowy 
ograniczonej) przedstawiono na mapie nr 14 – Wybrane ustalenia SUiKZP w zakresie kształtowania systemu 
przyrodniczego i terenów zieleni. 
 

Na zieleń urządzoną (ZU) przewidziano w SUiKZP łącznie 2512,02 ha terenów. Obszar ten jest jednak 
ograniczony przez uwarunkowania własnościowe i funkcjonalno-przestrzenne oraz związaną z tym 
dostępność poszczególnych terenów – zatem nie wszystkie tereny planowanej zieleni urządzonej będą 
stanowiły tereny zieleni publicznej. Kwestie własnościowe przeanalizowano w Cz.IV rozdz. 2.  

                                                 
194

 SUiKZP Tom III: Wytyczne do planów miejscowych, str. 6 pkt. 9 ppk1t.1. i str. 7 pkt. 15. 
195

W art. 5 pkt 21 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1614), cmentarze definiuje się 
jako tereny zieleni. 
196

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne 
miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. nr 48, poz. 284, § 3 i 7 pkt. 1).  
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Ponadto tereny zieleni urządzonej wyznaczone w SUiKZP są stopniowo ograniczane przez zabudowę 
na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu. W przypadku braku planów miejscowych, na tereny zieleni wyznaczone w SUiKZP 
mogą bowiem być wydawane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, które zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, nie muszą być zgodne ze Studium. Zabudowa terenów zieleni na podstawie w/w 
decyzji może przyczyniać się do stopniowego uszczuplania powierzchni tych terenów. Tereny szczególnie 
zagrożone presją inwestycyjną zidentyfikowano w Cz. IV. rozdz. 1.3.  
 

IV.1.2. Ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie terenów zieleni 

 

IV.1.2.1. Stan planistyczny  

 
W niniejszej analizie wzięto pod uwagę wszystkie plany miejscowe, które obowiązują, lub zostały 

uchwalone do dnia 30 maja 2019 r.  Wg stanu na dzień 20 kwietnia 2019 r. w Krakowie obowiązywało 190 
planów miejscowych obejmujących 63,3% powierzchni Krakowa197. Wg. stanu na dzień 31 maja 2019 r. 
sporządzane są 63 plany, a 2 uchwalone oczekują na wejście w życie 

Program Ochrony Środowiska wyznaczył w zakresie planowania przestrzennego następujące cele 
związane z zarządzaniem zielenią i ochroną przyrody: do końca roku 2015 zabezpieczenie terenów poprzez 
objęcie ich odpowiednimi kategoriami sposobu użytkowania w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego, poprzez uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wszystkich 
terenów objętych strefami Parków Rzecznych oraz parków miejskich z listy rankingowej, natomiast do roku 
2019 uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wszystkich terenów objętych 
strefami Parków Rzecznych. 

Stan realizacji w/w zadań na  maj 2019 jest następujący:  
- większość Parków Rzecznych posiada obowiązujące mpzp; 
- dla parków wymienionych na JLR – wg poniższej tabeli: 
 
Tab. 8. Stan planistyczny parków z Jednolitej Listy Rankingowej 

 
l.p. Nazwa parku  Stan opracowania mpzp: 

1. Ruczaj Lubostroń jest, obowiązujący 

2. Park Kurczaba jest, obowiązujący 

3.  Zakrzówek I jest, obowiązujący 

4. Kliny - Zacisze jest, obowiązujący  

5. Wilga - Rydlówka jest, obowiązujący  

6. Płaszów - Ogrody jest, obowiazujacy 

7. Płaszów Obóz jest, obowiązujący 

8.  Rozrywka jest, obowiązujący  

9.  Tetmajera jest, obowiązujący 

10. Jana Pawła II jest, obowiązujący  

11. Kamieniołom Mydlniki  jest, obowiązujący 

12. Dłubnia  jest, obowiązujący dla większości terenu 

13. Kamieniołom Tyniec jest, obowiązujący  

14. Rudawa  - Mydlnicka jest, obowiązujący dla większości terenu; dla części zmiana 
w toku 

15. Park Podworski Skotniki jest, obowiązujący dla większości terenu 

16. Błonia Węgrzynowickie jest, obowiązujący 

17. Fort Skotniki jest, obowiązujący  

18. Park Aleksandry I jest, obowiązujący 
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 Źródło: http://www.bip.krakow.pl/?bip_id=1&mmi=412 
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19. Pychowicki  jest, obowiązujący dla większości terenu 

20. Zakrzówek II jest, obowiązujący 

21. Nadwiślański  jest, obowiązujący dla większości terenu 

22. Drwinka jest, obowiązujący  

23. Wróblowicki (park leśny) jest, obowiązujący; zmiana w toku 

24. Potok Siarczany  jest, obowiązujący 

25.  Ludwinów jest, obowiązujący dla części terenu, dla części w toku 

26. Las Rakowski  jest, obowiązujący 

27.  Park Aleksandry II jest, obowiązujący 

28. Park Duchacki  jest, obowiązujący 

 
Ponadto, w dniu 26 października 2016 Rada Miasta Krakowa podjęła Uchwałę Nr LV/1124/16 w 

sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dla 
wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa"198 Uchwała ta została zmieniona w dniu 28 sierpnia 
2018 r uchwałą Nr CVIII/2844/18, w wyniku której podzielono zakres planu na etapy A, B i C. W dniu 
12 września 2018 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr CIX/2894/18 w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "DLA WYBRANYCH OBSZARÓW PRZYRODNICZYCH 
MIASTA KRAKOWA" - ETAP A. Plan ten obejmuje tereny zieleni, które należy wyłączyć z zainwestowania, lub 
na których zainwestowanie powinno być ograniczone ze względów przyrodniczych, wskazane przez 
obowiązujący dokument Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a nie objęte 
dotychczas planami miejscowymi. W skład wskazanych obszarów wchodzą wyznaczone w dokumencie 
Studium tereny zieleni nieurządzonej oznaczone symbolem ZR, tereny zieleni urządzonej oznaczone 
symbolem ZU oraz tereny wód powierzchniowych śródlądowych oznaczone symbolem W. Plan w częściach B 
i C pozostaje w trakcie opracowywania. 

 
 

                                                 
198

 Źródło: UCHWAŁA NR CVIII/2844/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LV/1124/16 
Rady Miasta Krakowa z dnia 26 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego''Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa''", 
http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=167&sub_dok_id=167,  

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=167&sub=uchwala&query=id%3D23623%26typ%3Du
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Ryc. 39. Sporządzany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów 

przyrodniczych z podziałm na etapy A, B i C.  Źródło: Załącznik do Ogłoszenia j.w.  

 

IV.1.2.2. Tereny zieleni w obowiązujących mpzp 

Biuro Planowania Przestrzennego (obecnie Wydział Planowania Przestrzennego) UMK opracowało w 
grudniu 2015 r. roboczą mapę obszarów przeznaczonych w obowiązujących planach miejscowych pod 
publicznie dostępne tereny zieleni (parki i skwery). Wzięto pod uwagę tereny oznaczone w mpzp jako: ZN, 
ZNp, ZP, Zp, ZP(n), ZP(p), ZP.p, ZP.s, ZP/B, ZP/KDX, ZP/KP, ZP/US, ZPb, ZPD, ZPL, ZPn, ZPp, ZPR, ZPr, ZPs, ZPw, 
ZPX, ZPz, ZR, ZU. Analiza ta była kontynuowana w ramach niniejszego opracowania. Konieczność 
przeprowadzenia dalszej, pogłębionej analizy wynika z faktu, że w planach miejscowych stosowanych jest 
ponad 80 rodzajów oznaczeń terenów zieleni, gdyż obowiązujące plany były opracowywane w różnym czasie, 
przez różne jednostki projektowe, a stosowane w nich nazewnictwo nie było ustandaryzowane199. 

Z tego powodu jednemu oznaczeniu często przypisane są różne przeznaczenia i ustalenia 
szczegółowe w różnych planach (np.: ZN to zarówno rezerwaty przyrody - mpzp Las Wolski, Wola Justowska, 
Wzgórze Św. Bronisławy, Krzemionki, jak i zieleń naturalna z budynkami usługowymi - mpzp rejonu ulic św. 
Jacka/Twardowskiego; US oznacza otwarte tereny rekreacyjno - sportowe z boiskami i 80% powierzchni 
biologicznie czynnej  - mpzp Sidzina Północ, a także halę sportową z otoczeniem - mpzp rejonu ul. F. Nullo), 

                                                 
199

 Standaryzacja oznaczeń terenów zieleni stosowanych w miejscowych planach zgodnie z zasadami opracowanymi przez BP jest 

obecnie w toku. W ramach standaryzacji zapisów opracowywanych miejscowych planów, Wydział Planowania Przestrzennego 

przygotował już jednolitą matrycę projektu planu, w której dostosowano oznaczenia do obowiązującego rozporządzenia w sprawie 

zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Poszczególne kategorie zieleni wskazuje się dostosować do 

specyfiki planu, w szczególności do rodzaju zieleni występującej na obszarze (rozszerzenie podstawowego symbolu kategorii 

oznaczenia poprzez dodanie małej litery, np. ZPw – Teren zieleni urządzonej, o podstawowym przeznaczeniu pod zieleń urządzoną 

towarzyszącą zbiornikom wodnym). 
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ponadto jedno przeznaczenie terenu często posiada różne oznaczenia w różnych planach (np. parki publiczne 
oznaczane są np. ZP, ZPp, ZPm, ZU).  

Taka różnorodność zapisów utrudnia korzystanie z planów miejscowych, może też mieć wpływ na 
spójność i ciągłość zagospodarowania. Wobec powyższego, należało przeanalizować szczegółowo zapisy 
zawarte w tekstach obowiązujących planów dla poszczególnych terenów oraz stan własnościowy gruntów. W 
efekcie wykonanych analiz wyjściowa mapa została zmodyfikowana. Tak naprzykład usunięto następujące 
tereny oznaczone jako: 

- ZPb w mpzp Sudół Dominikański (tereny ogrodów przydomowych); 
- ZP.3 w mpzp Zakrzówek Zielna (prywatne ogrody i zieleń towarzysząca obiektom budowlanym); 
- ZP.1 – ZP.5 w mpzp Rejonu Św. Jacka – Twardowskiego (zieleń urządzona towarzysząca zabudowie 

jedno- i wielorodzinnej); 
- fragment terenów ZP.1, ZP.4 oraz teren ZP.7w mpzp Rejon ul. XX Pijarów (tereny zieleni urządzonej 

towarzyszącej zabudowie); 
- ZP.2 i ZP. 3 w mpzp Stare Podgórze – Krzemionki,  
- ZP.1 w mpzp Wola Justowska - Sarnie Uroczysko (teren zieleni spółdzielni mieszkaniowej, ogrodzony 

i niedostępny publicznie); 
- ZP.3 w mpzp Wróżenice (teren przykościelny). 
 
Następnie, uzupełniono mapę o tereny, dla których szczegółowe ustalenia mpzp odpowiadają pojęciu 

terenów zieleni publicznej przyjętemu w niniejszym dokumencie, bądź stanowiące integralną część 
otaczających terenów zieleni publicznej, oznaczone jako: 

- ZPm w mpzp Młynówka Królewska – Zygmunta Starego, Młynówka Królewska – Filtrowa; 
- ZU w mpzp Przegorzały – Dolina Wisły; 
- ZPz1, ZPz3, ZPz4 i ZPz5 w mpzp Bulwary Wisły;  
- Z.2 w mpzp Ugorek Wschód; 
- ZPU w mpzp Kościelniki;  
- ZPi.1 w mpzp Wileńska; 
- LU/ZP w mpzp Swoszowice – Uzdrowisko (park uzdrowiskowy);  
- ZN i ZL w mpzp Park Zakrzówek (enklawy zieleni o charakterze naturalnym i leśnym, stanowiące 

integralną część projektu Parku 200); 
- ZPf. 1 w mpzp Sudół Dominikański (wskazany z nazwy w mpzp jako Park Galicyjski), oraz ZPf.2 w tym 
samym planie (d. strzelnica fortu). Są to tereny zieleni fortecznej wchodzące w skład Parku 
Rzecznego. 
- ZPf i ZCf w mpzp Kantorowicka – Niebyła (publiczne tereny zieleni fortecznej i cmentarz wojenny 
stanowiący integralną część parku); 
- ZPf.1. w mpzp Stare Podgórze – Wzgórze Lasoty (teren zieleni fortecznej stanowiący integralną część 
otaczającego parku); 
- ZPo - teren rekreacyjno-sportowy stanowiący integralną część Parku Rzecznego (mpzp Sudół 
Dominikański); 
– US.2 i US.3 w mpzp Płaszowska – Krzywda (zieleń urządzona i obiekty sportowe w otoczeniu Stawu 

Płaszowskiego); 
- U/ZP w mpzp Bagry (teren usług gastronomicznych z zielenią urządzoną, jako stanowiący integralną 

część parku); 
- UP/ZP – obiekt d. Twierdzy Kraków, oraz ZK1, ZK2, ZR1, ZR3, ZR5, ZR7- zbocza kamieniołomów i 

enklawy zieleni o charakterze naturalnym i leśnym, stanowiące integralną część Parku (mpzp Krzemionki); 

                                                 
200

 Konkurs UMK i SARP – opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej Parku Zakrzówek w Krakowie ogłoszony w dniu 
29.02.2016r. Źródło: http://www.sarp.krakow.pl/konkursy,735,Konkurs_UMK_i_SARP_opracowanie_koncepcji_programowo-
przestrzennej_Parku_Zakrzowe.html 
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- US w mpzp Pychowice (przeznaczenie dla obiektów i terenowych urządzeń usługowych związanych 
ze sportem i rekreacją w otoczeniu zieleni publicznej); 

- US.2 w mpzp Kościelniki (na terenie istnieje publiczny plac zabaw); 
- ZI w mpzp Nowa Huta Przyszłości – Igołomska Płn. 

 
Parki i skwery publiczne wyznaczone w analizowanych mpzp przedstawiono na mapie nr 15, która 

obrazuje stan planistyczny aktualny na 2017 r. Należy zwrócić uwagę, że część parków wyznaczono na terenie 
istniejących ogrodów działkowych, co zostało szczegółowo omówione w następnym rozdziale. Numerami na 
mapie oznaczono poszczególne jednostki urbanistyczne.  

 
Tereny zieleni (wyznaczone w wyniku powyższej analizy) są jednak ograniczone przez aktualny stan 

własnościowy i stan zagospodarowania, w związku z czym nie wszystkie planowane publiczne tereny zieleni są 
dostępne bez przeszkód do dalszego zagospodarowania przez miasto. Należy je zidentyfikować i albo 
odrzucić, albo wyznaczyć dla nich w koncepcji odpowiedni kierunek działań, ewentualnie przekształceń.  
 

IV.1.2.3. Zgodność sposobu zagospodarowania terenów z przeznaczeniem na parki i skwery publiczne 
w mpzp 

 
Dla publicznych terenów zieleni wyznaczonych w wyniku powyższej analizy zbadano zgodność 

obecnego sposobu zagospodarowania terenu z ustaleniami mpzp. Wpływa ona bowiem na możliwość 
uwzględnienia terenu w niniejszym dokumencie i dalszego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem (a także 
wskazuje na stopień aktualności ustaleń planów).  

Przyjęto następujące kryteria analizy: 
- jeżeli na ponad połowie terenu występuje trwałe zagospodarowanie niezgodne z zapisami planu (zabudowa, 
nawierzchnie utwardzone np. parkingi, ogrody działkowe, prywatne ogrody przydomowe itp.) – to 
zagospodarowanie jest niezgodne z mpzp, a teren taki nie może być uwzględniony w koncepcji jako teren 
zieleni, ponieważ jego dalsze użytkowanie zgodne z przeznaczeniem nie jest możliwe; 
- jeżeli na mniej niż połowie terenu występuje trwałe zagospodarowanie niezgodne z zapisami planu, lub 
zagospodarowanie jest zgodne z zapisami, ale przekracza ustalone współczynniki – przyjęto, że 
zagospodarowanie jest częściowo niezgodne z przeznaczeniem w mpzp, a teren taki może zostać 
uwzględniony w koncepcji w części, która jest dostępna, ponieważ użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem 
jest możliwe tylko na części terenu; 
- jeżeli zagospodarowanie jest zgodne z zapisami planu, ustalone współczynniki nie są przekroczone, lub teren 
jest użytkowany rolniczo – teren może być uwzględniony w koncepcji, ponieważ dalsze użytkowanie zgodnie z 
przeznaczeniem jest możliwe; 
- jeżeli występują różne tymczasowe formy zagospodarowania terenu niezgodne z zapisami planu, np.: 
nieformalne parkingi, wiaty, place składowe i manewrowe, nieutwardzone lub częściowo utwardzone drogi 
dojazdowe, „dzikie” ogródki działkowe, pozostałości budynków do rozbiórki – teren może być uwzględniony 
w koncepcji, ponieważ użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem jest możliwe pod warunkiem dokonania 
odpowiednich przekształceń. 

Wyniki analizy ilustruje mapa nr 16, na której przedstawiono tereny zieleni publicznej w podziale 
według zgodności sposobu zagospodarowania z przeznaczeniem w mpzp (zgodny, częściowo zgodny, 
niezgodny albo wymagający przekształcenia). Przywołany załącznik mapowy nr 16 obrazuje stan planistyczny 
aktualny na rok 2016.  Numerami na mapie oznaczono poszczególne jednostki urbanistyczne. wyznaczone w 
obowiązującym dokumencie  Studium. 
 

W wyniku analizy stwierdzono, że w ponad 80% przypadków obecny sposób zagospodarowania 
terenów jest zgodny z przeznaczeniem na tereny zieleni publicznej w planach miejscowych. W tych 
przypadkach zapisy planów są aktualne. 
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Ryc. 40. Zgodność obecnego sposobu zagospodarowania terenów zieleni z przeznaczeniem na parki i skwery publiczne w 
mpzp. Opracowanie własne.  

 
Na terenach, na których obecny sposób zagospodarowania jest niezgodny z ustaleniami planów 

miejscowych, zabudowa i inne zagospodarowanie mogło powstać na podstawie pozwoleń na budowę 
uzyskanych przed wejściem planów miejscowych w życie. Taki stan powoduje, że mimo zapisów planu, w 
większości przypadków terenów tych nie będzie można już zagospodarować zgodnie z zakładanym 
przeznaczeniem. W tych przypadkach , w sytuacji przystąpienia do sporządzenia zmian obowiązujących 
planów miejscowych należy zaktualizować. Przykład takiego terenu przedstawiono na ilustracjach poniżej:  

 

  
 
Ryc. 41. Wycinek z rysunku obowiązującego mpzp Osiedla Pychowice. Źródło: 

http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=1606&sub_dok_id=1606 

 

1385,32 
84,25% 

111,63 
6,79% 

71,19 
4,33% 

76,19 
4,63% 

Zgodność sposobu zagospodarowania terenów z 
przeznaczeniem na parki i skwery publiczne w 

mpzp opracowana w oparciu o przyjęte kryteria 
analizy  

Zgodne [ha/%]

Częściowo zgodne [ha/%]

Do przekształcenia [ha/%]

Niezgodne [ha/%]

http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=1606&sub_dok_id=1606
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Ryc. 42. Przykład terenu o trwałym zagospodarowaniu niezgodnym z przeznaczeniem na publiczny teren zieleni 

w obowiązującym mpzp (Osiedle Pychowice, teren 02.ZP). Opracowanie własne na podstawie materiałów BP 
udostępnionych w MSIP i ortofotomapy z 2015 r. Obszar pokryty czerwonym szrafem oznacza teren zieleni publicznej, 
który, jak widać na zdjęciu lotniczym, został podzielony ogrodzeniami i częściowo zabudowany, co uniemożliwiło 
publiczny dostęp do niego.  

 
 
 

 
Często formą trwałego zagospodarowania na terenach przeznaczonych na parki i tereny rekreacyjno-

sportowe są ogrody działkowe. Dotyczy to ogrodów: 
- ROD „Zakole Wisły” w mpzp Myśliwska; 
- ROD „Wanda” i „Tulipan” w mpzp Dolina Dłubni - Obszar Sportu i Rekreacji; 
- ROD „Podgórze” w mpzp Krzemionki (Obóz Płaszów); 
- ROD „Ludwinów” i „Dębniki” w mpzp Ujście Wilgi; 
- ROD „Bonarka” w mpzp Bonarka; 
- ROD „Prądnik Czerwony” w mpzp Sudół Dominikański; 
- ROD „Warszawskie” w mpzp Wileńska; 
- ROD „Olsza” w mpzp Osiedle Oficerskie; 
- ROD im. L. Rydla w mpzp Bronowice Małe – Rondo Ofiar Katynia; 
- ROD „Przegorzały” w mpzp Las Wolski; 
- ROD „Trzykrotka”, „Pod Kopcem”, „Zwierzyniec” w mpzp Wzgórze Św. Bronisławy II; 
- ROD „Belferek” w mpzp Wadów – Wegrzynowice; 
- ROD „Płaszów” i „Zabłocie – Bagry” w mpzp Zabłocie; 
- ROD „Golikówka” w mpzp Rybitwy – Północ; 
- ROD „Słoneczny” w mpzp Trasa Nowopłaszowska. 
 
Dla powyżej wymienionych terenów ROD w planach miejscowych zapisano nowe funkcje, nie 
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uwzględniając zachowania ogrodów działkowych. Należy jednak zauważyć, że wspomniane plany miejscowe 
zostały uchwalone przed wejściem w życie ustawy o ROD201, chroniącej ogrody w ich dotychczasowych 
lokalizacjach i ustalającej rygorystyczne warunki likwidacji ogrodów (m.in. konieczność zapewnienia innego 
terenu, nie mniejszego niż dotychczasowy, oraz wypłaty odszkodowań finansowych). Ponieważ 
przekształcenie terenów w/w ogrodów na parki publiczne w obecnym stanie prawnym jest mało realne ze 
względów ekonomiczno-organizacyjnych, ustalenia mpzp należy uznać w tym zakresie za nieaktualne. W 
niniejszym dokumencie przyjęto, że powyższe ogrody działkowe zostaną zachowane ze względu na zapisy 
ustawowe. W tych przypadkach w sytuacji przystąpienia do sporządzenia nowych planów miejscowych 
obejmujących swoim zakresem tereny ROD należy zaktualizować zapisy planów w oparciu zapisy ustawy. 

Celem częściowej realizacji zapisów zawartych w mpzp można natomiast zaproponować program 
udostępnienia części wspólnych ogrodów działkowych. Polegałby on na otwarciu tych części dla mieszkańców 
okolicznych osiedli celem spacerów, rekreacji oraz budowy placów zabaw dla dzieci. Dla powszechnej 
rekreacji można też wykorzystać nie użytkowane działki, jeżeli takie występują. Gmina mogłaby urządzić strefy 
udostępnione publicznie i partycypować w kosztach utrzymania tych części ogrodów, jako, że znajdują się one 
głównie na gruntach gminnych.  Natomiast tam, gdzie ogrody są ogólnie dostępne, można włączyć je w 
system ścieżek spacerowych. 

Jeżeli zaś ogrody działkowe na działkach przeznaczonych docelowo na zieleń parkową mają charakter 
nieformalny („dziki”), niepodlegający ustawie o ROD, lub występują inne formy tymczasowego 
zagospodarowania i brak trwałej zabudowy, to wprowadzając docelowe formy zagospodarowania, elementy 
tymczasowe będzie należało usunąć.  

 

IV.1.3. Identyfikacja terenów zieleni szczególnie zagrożonych presją inwestycyjną  

 
Opisany w poprzednich podrozdziałach proces zabudowy terenów zieleni może postępować na 

podstawie jednostkowych decyzji o Warunkach Zabudowy - na terenach nie objętych w danym momencie 
planami miejscowymi, bez uwzględnienia ustaleń Studium202. Szczególnym zagrożeniem dla ciągłości systemu 
przyrodniczego i dostępności terenów zieleni jest zabudowa wkraczająca w sposób niekontrolowany na 
tereny zieleni. Tworzy ona presję inwestycyjną: zajmuje przestrzeń i prowadzi do zniszczenia istniejącej 
zieleni, a jednocześnie – w przypadku zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej generuje dodatkowe 
zapotrzebowanie na tereny zieleni o charakterze rekreacyjnym, które trudno zaspokoić w ramach samej 
działki inwestycyjnej. Należy zatem zidentyfikować obszary, które w pierwszej kolejności powinny być objęte 
planami miejscowymi celem ochrony terenów zieleni oraz istniejących tam wartości przyrodniczych i 
krajobrazowych przed presją inwestycyjną, a także zabezpieczenia gruntów dla rozwoju systemu terenów 
zieleni w przyszłości.   

 
 

                                                 
201

 Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych, tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 2176. 
202

 Art. 9 ust. 5.: Studium nie jest aktem prawa miejscowego (Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, tekst jednolity Dz.U.2017 poz. 1073. 
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Ryc. 43. Przykład dogęszczania zabudowy – presja inwestycyjna na wewnątrzkwartałowy teren zieleni nieobjęty mpzp i 
niewyznaczony w SUiKZP w dz. Krowodrza (niebieską ramką zaznaczona działka objęta decyzją o WZ na budowę budynku 
wielorodzinnego; kolorem czerwonym i zielonym oznaczony zakres obowiązujących i sporządzanych mpzp, stan na dzień 
11.12.2015, źródło: MSIP). Potencjalny budynek zmniejszy powierzchnię terenów zieleni dostępną dla mieszkańców oraz 
wygeneruje nowe zapotrzebowanie na tereny zieleni. 

 
Zdarza się również tak, że zabudowa powstaje na terenach przeznaczonych w mpzp na zieleń – jeżeli 

inwestor posiada ważną, uzyskaną przed wejściem planu w życie, prawomocną decyzję o Pozwoleniu na 
Budowę, wydaną na podstawie wcześniejszej decyzji o Warunkach Zabudowy. W wyniku przeprowadzonych 
analiz zidentyfikowano tereny zieleni, których ze względu na postępującą zabudowę nie uda się już 
zagospodarować zgodnie z przeznaczeniem i wykluczono je z koncepcji niniejszego dokumentu.  

Analiza wydanych, pozytywnych decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu oraz o 
Pozwoleniach na Budowę została wykonana dla decyzji z lat 2014, 2015 i 2016203 dla: 

a) terenów zieleni urządzonej (ZU) i nieurządzonej (ZR) wyznaczonych w SUiKZP; 
b) terenów zieleni publicznej wyznaczonych w mpzp. 

 
Decyzje negatywne, jako nie mające wpływu na powstające zagospodarowanie, nie były analizowane.  
Należy jednak pamiętać, że pozytywne decyzje o warunkach zabudowy mogą być wydawane w wielu 

wariantach, dla wielu inwestorów na teren tej samej działki i nie zawsze na ich podstawie uzyskiwane jest 
pozwolenie na budowę. Dopiero prawomocne pozwolenie na budowę daje bowiem możliwość realizacji 
inwestycji. Jednak decyzja o WZ określa jej szczegółowe warunki i jest dowodem zainteresowania inwestorów 
daną lokalizacją, co z reguły znajduje późniejsze potwierdzenie w wydawanych pozwoleniach.  

 

 

IV.1.3.1. Identyfikacja terenów zieleni urządzonej (ZU) i nieurządzonej (ZR) wyznaczonych w SUiKZP, 
                                                 
203

 Biorąc pod uwagę fakt, że proces inwestycyjny trwa obecnie około 2 lat, decyzje o warunkach zabudowy i pozwoleniach na 
budowę z lat 2014-2016 oraz z lat następnych będą wywierały największą presję inwestycyjną na tereny zieleni w okresie 
obowiązywania niniejszego dokumentu. Decyzje z lat poprzednich z reguły zostały już wykorzystane przez deweloperów, a zabudowa 
powstała. Analizę istniejącego stanu zagospodarowania terenów zieleni pod względem zgodności z ustaleniami mpzp zawiera rozdział 
4.5.2.b. 
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poddanych presji inwestycyjnej 

  
Na mapie nr 17 przedstawiono działki objęte decyzjami o warunkach zabudowy i pozwoleniami na 

budowę zlokalizowane w całości lub części na wyznaczonych w Studium terenach zieleni urządzonej (ZU) i 
nieurządzonej (ZR), na których brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wzięto pod 
uwagę decyzje dotyczące budowy nowych obiektów kubaturowych nie powiązanych z funkcją parkową oraz 
utwardzonych parkingów, placów składowych i postojowych. W przypadku obiektów użyteczności publicznej 
podano, o jaki obiekt chodzi.  

Najbardziej zagrożone presją zabudowy są następujące tereny zieleni wyznaczone w SUiKZP, nie objęte 
obowiązującymi planami miejscowymi (tab.9) : 
 
Nr 
jedn 
urb. 

Nazwa jednostki 
urbanistycznej  

Lokalizacja terenu zieleni: Rodzaj decyzji dot. 
zabudowy:  

7 Łobzów teren pomiędzy ul. Prądnicką a torami, przy Parku 
Kleparskim 

WZ 

19  Wola Justowska rejon ul. Becka, Morelowej, Złotej, Pylnej WZ i PnB 

20 Małe Błonia rejon ul. Hamernia, Zarudawie, Odlewniczej WZ i PnB 

25 Prądnik Czerwony rejon ul. Ptasiej i Pięknej PnB 

32 Wola Duchacka teren przy Szkole Podstawowej nr 123 im. J. Bema – 
obiekt rekreacyjno-sportowy, nad rz. Drwinką przy ul. 
Nowosądeckiej, rejon ul. Turniejowej i Witosa 

WZ i PnB 

33 Piaski Południe rejon ul. Cechowej i Niebieskiej WZ i PnB 

36 Skotniki w rejonie ul. Federowicza/Bunscha, Skotnickiej, 
Winnickiej, Unruga, Brucknera, Karcza, Szerokie Łąki , 
Laurowej 

WZ i PnB 

39  Olszanica rejon ul. Insurekcji Kościuszkowskiej, Ireny Kosmowskiej, 
Chełmskiej, Orlej, Zakamycze, Powstania Styczniowego 

WZ i PnB 

40 Mydlniki rejon ul. Wierzyńskiego,Balickiej, Zygmunta Starego WZ 

42 Pasternik rejon ul. Ojcowskiej WZ 

43 Tonie łąki w Toniach, rejon fortu Tonie WZ i PnB 

45 Mistrzejowice na skwerze w rejonie ul. Zawiejskego/Kurzei, oraz przy ul. 
Teodora Parnickiego - przy Osiedlu na ul. Wawelskiej, na 
zakończeniu Plant Mistrzejowickich przy ul. Próchnika 

WZ i PnB 

46 Bieńczyce w rejonie pasa startowego PnB 

49 Płaszów - Rybitwy rejon ul. Bugaj i Łutnia oraz Nad Drwiną  

50 Stary Bieżanów rejon ul. Szastera, Korepty, Stolarza, Kokotowskiej i 
Potrzask 

 

51 Nowy Bieżanów ul. Heleny przy Cmentarzu Bieżanów – obiekt 
rekreacyjno-sportowy 

WZ i PnB 

52 Prokocim - Cmentarz rejon Parku Rżąka i ul. Kosocickiej WZ i PnB 

53 Swoszowice - Rajsko rejon ul. Grawerskiej PnB 

55 Tyniec rejon ul. Bogucianka i Wielgórskiej WZ i PnB 

59 Pleszów rejon ul. Branickiej i Łubinowej, Kąkolowej, Rumiankowej WZ i PnB 

61 Łuczanowice - Kościelniki rejon ul. Łuczanowickiej i Jasełkowej, Pysocice WZ i PnB 

63 Przylasek Rusiecki - Wolica rejon ul. Rzepakowej, Brzeskiej i Drożyska, w tym 
zasypanie poeksploatacyjnego zbiornika wodnego przy ul. 
Plażowej 

Wz i PnB 
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Przykłady presji inwestycyjnej na tereny zieleni wyznaczone w Studium: 

 
Fot. 129 i 130. Zabudowa powstała na podstawie decyzji o WZ - presja inwestycyjna na teren zieleni ZU wyznaczony w 
SUiKZP w rejonie ul. Federowicza; a/ z prawej strony pierwszego zdjęcia widoczny Potok Pychowicki. Nowa zabudowa 
po lewej jest co prawda odsunięta od ulicy, ale w pasie przeznaczonym w SUiKZP na zieleń urządzoną znajduje się 
utwardzony parking i ogrodzenie; b/ parkingowi towarzyszy niewielka powierzchnia zieleni przy ogrodzeniu, 
niedostępna publicznie i nie pełniąca funkcji rekreacyjnych. Na pierwszym planie wzdłuż parkingu trawa rośnie w 
betonowej ekokracie (ozn. strzałką). Brak tu nawet miejsca na drzewa; wrzesień 2016, fot. A. Kowalewska 
 

 

Fot. 131. Presja inwestycyjna na teren zieleni ZU wyznaczony w SUiKZP w rejonie ul. Bunscha. Po lewej Potok 

Pychowicki. Zabudowa powstaje na podstawie decyzji o WZ; wrzesień 2016, fot. A. Kowalewska. 

 

 
 
 

IV.1.3.2. Identyfikacja terenów zieleni publicznej wyznaczonych w mpzp, utraconych w wyniku presji 
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inwestycyjnej 

 
Na mapie nr 18 przedstawiono wyniki identyfikacji terenów zieleni publicznej wyznaczonych w 

mpzp204, a utraconych w wyniku presji inwestycyjnej w ostatnich latach (2014-2016). Wskazany zalącznik 
mapowy obrazuje stan analiz przeprowadzonych na potrzeby opracowania projektu dokumentu Kierunków 
zgodny z bazą danych aktualną na  grudzień 2016 r.Przyjęto następujące kryteria analizy: 

- gdy na danym terenie zieleni nie występują decyzje o PnB – teren został zachowany, brak presji 
inwestycyjnej; 

- gdy <50% powierzchni danego terenu zieleni zajmuje działka objęta decyzją o PnB – teren został 
częściowo utracony w wyniku presji inwestycyjnej; 

- gdy >50% powierzchni danego terenu zieleni zajmuje działka objęta decyzją o PnB – teren został 
całkowicie utracony z powodu presji inwestycyjnej. 

 
Tab. 10. Utracone tereny zieleni do roku 2016 (PnB >50 % powierzchni terenu): 

 
Nr 
jedn. 
urb. 

Nazwa jednostki 
urbanistycznej: 

Nazwa planu miejscowego: 
Przeznaczenie terenu 
wg mpzp: 

9 Cmentarz 
Rakowicki Osiedle Oficerskie ZP/ZP.6 

11 Grzegórzki Bulwary Wisły ZP/ZP.7 

11 Grzegórzki Bulwary Wisły ZP/ZP.5 

11 Grzegórzki Bulwary Wisły ZPz/ZPz.4 

12 Stare Podgórze Stare Podgórze - Czyżówka ZP/ZP.2 

12 Stare Podgórze Stare Podgórze - Czyżówka ZP/ZP.3 

13  Płaszów - Zabłocie Płaszowska-Krzywda ZP/ZP3 

14 Kopiec Krakusa - 
Bonarka Krzemionki (Obóz Płaszów) ZP/ZP13 

16  Ruczaj - Kobierzyn Ujście Wilgi ZP/13 ZP 

17 Zakrzówek - 
Pychowice Bulwary Wisły ZP/ZP.6 

24 Prądnik Biały Linia Tramwajowa Krowodrza Górka ZP/5 ZP 

25 Prądnik Czerwony Prądnik Czerwony - Zachód ZP/ZP.2 

33 Piaski Południe Stojałowskiego ZU/8 ZU 

40 Mydlniki Młynówka Królewska - Filtrowa ZPm/ZPm.2 

40 Mydlniki Młynówka Królewska - Filtrowa ZPm/ZPm.3 

48 Stare Czyżyny-Łęg Czyżyny-Łęg ZP/ZP10 

 
Tab. 11. Częściowo utracone tereny zieleni do roku 2016 (PnB < 50% powierzchni terenu): 

 
Nr 
j.u. 

Nazwa jednostki 
urbanistycznej: 

Nazwa planu miejscowego: Przeznaczenie terenu 
wg mpzp: 

5 Dębniki Monte Cassino - Konopnickiej ZP/ZP.8 

5 Dębniki Monte Cassino - Konopnickiej ZP/ZP.11 

12 Stare Podgórze Stare Podgórze - Krzemionki ZP/ZP.2 

12 Stare Podgórze Zabłocie ZP/KDX/B8.ZP/KDX 

14 Kopiec Krakusa - 
Bonarka Bonarka ZP/ZP1 
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 Na podstawie analizy opisanej w rozdz. 4.5.2.b.  
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15 Łagiewniki Łagiewniki ZP/ZP.3 

17 Zakrzówek - 
Pychowice Bulwary Wisły ZP/ZP.2 

17 Zakrzówek - 
Pychowice Pychowice ZP/02 ZP 

17 Zakrzówek - 
Pychowice Rejon Św. Jacka Twardowskiego ZN/ZN.4 

17 Zakrzówek - 
Pychowice Rejon Św. Jacka Twardowskiego ZP/ZP.1 

24 Prądnik Biały Dolina Prądnika ZPR/ZPR.7 

24 Prądnik Biały Linia Tramwajowa Krowodrza Górka ZP/10 ZP 

25 Prądnik Czerwony Prądnik Czerwony - Zachód ZP/ZP.3 

25 Prądnik Czerwony Prądnik Czerwony - Zachód ZP/ZP.4 

25 Prądnik Czerwony Prądnik Czerwony - Zachód ZP/ZP.1 

27 Ugorek Mogilska-Chałupnika ZP/3ZP 

27 Ugorek REJON Ul. XX PIJARÓW ZP/ZP.5 

30 Myśliwska-Bagry Myśliwska ZP/11ZP 

31 Stary Prokocim Park Aleksandry ZP/4ZP 

31 Stary Prokocim Prokocim-Bieżanowska ZP/ZP.1 

33 Piaski Południe Stojałowskiego ZU/9 ZU 

34 Borek Fałęcki  Białe Morza ZP/ZP.1 

34 Borek Fałęcki  Zakopiańska - Zawiła ZP/ZP.2 

35 Kobierzyn Południe Skotnicka - Działowskiego ZP/2ZP 

48 Stare Czyżyny-Łęg Czyżyny-Łęg ZP/ZP9 

48 Stare Czyżyny-Łęg Czyżyny-Łęg ZP/ZP14 

49 Płaszów - Rybitwy Rybitwy-Północ ZP/ZP5 

 
Należy też zauważyć, że tereny zieleni wyznaczone w obowiązujących mpzp mogą zostać utracone na 

podstawie decyzji o pozwoleniach na budowę wydanych w latach innych niż analizowane. Dzieje się tak np. w 
przypadku inwestycji realizowanych etapami, lub takich, na które wydawano pozwolenia zamienne. Poniżej 
przykład tego typu inwestycji: 
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Fot. 132. Osiedle Harmonia na przyrodniczo cennych terenach w Klinach, przeznaczonych w mpzp Kliny – Gadomskiego 
II pod park (teren 3ZP). Budynki w centralnej części zdjęcia są już zamieszkane. Strzałką wskazano znajdujący się za nimi 
dźwig na placu budowy kolejnych etapów inwestycji. Pod linią wysokiego napięcia, w niniejszym dokumencie 
proponowana jest północna część użytku ekologicznego, jednak w przypadku skablowania linii, i te siedliska cennej 
roślinności mogą zostać utracone. Fot. A. Kowalewska 25.06.2017. 

 
Wnioski: 

W przypadku presji inwestycyjnej mamy do czynienia z następującymi kategoriami problemów i 
możliwych rozwiązań: 

 problem decyzji o WZ wydanych na terenach ZU i ZR wyznaczonych w SUiKZP, gdzie nie ma 
obowiązującego planu miejscowego. Możliwe działania na rzecz ochrony terenu zieleni to objęcie go 
planem miejscowym (decyzja o WZ zostanie wygaszona z urzędu po wejściu w życie mpzp; jeżeli 
inwestor nie uzyska wcześniej prawomocnej decyzji o PnB wydanej na podstawie decyzji o WZ, to 
zabudowa nie powstanie). W przypadku, gdy inwestor dopiero wnioskuje o decyzję o WZ na teren 
zieleni wyznaczony w SUiKZP, należy dokonać inwentaryzacji i waloryzacji drzewostanu, i w ramach 
wskazań WS UMK do decyzji o WZ wyznaczyć drzewa do bezwzględnego zachowania. Dzięki temu 
inwestor będzie musiał dostosować zabudowę do istniejącego drzewostanu.  

 problem prawomocnych PnB wydanych na terenach zieleni wyznaczonych w mpzp oraz ZU i ZR 
wyznaczonych w SUiKZP. W tej sytuacji chcąc chronić zieleń, można jedynie wydać negatywną 
decyzję na wycinkę drzew, jeżeli jest to uzasadnione względami przyrodniczymi, krajobrazowymi i 
kulturowymi.  

 

W przypadku decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych na terenach 
zieleni wyznaczonych w obowiązujących mpzp  - zabudowa nie powstanie, jeśli na podstawie decyzji o WZ lub 
ULICP nie uzyskano prawomocnej decyzji o PnB. Zatem w/w decyzje nie wykorzystane do uzyskania PnB 
przed wejściem planu w życie pozostaną bez wpływu na teren zieleni.  

Należy tu zwrócić uwagę, że bazy danych w MSIP dotyczące wydawanych decyzji o WZ i PnB zawierają 
tylko informacje przestrzenne o działkach, na które wydano takie decyzje. Nie zawierają one natomiast 
informacji o wnioskowanym lub projektowanym zagospodarowaniu terenu, w związku z czym na podstawie 
tych danych nie można stwierdzić, czy cała działka podlega zabudowie, lub która część jest nią objęta. Analiza 
treści i projektów załączonych do wszystkich decyzji nie była możliwa ze względu na ich ilość i czas 
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przeznaczony na niniejsze opracowanie (konieczna byłaby analiza tysięcy decyzji w wersji papierowej w 
archiwach). Jednak w przypadkach terenów o szczególnie istotnym znaczeniu dla kształtowania systemu 
terenów zieleni w Krakowie, dokonano analizy takich decyzji i wizji terenowych, po czym zweryfikowano 
zasięg inwestycji powodujących presję na tereny zieleni (np. w przypadku terenu biegnącego od Łąk 
Nowohuckich przez rejon ul. Biskupa Tomickiego w kierunku ul. Nowohuckiej, doliny Wilgi w rejonie ul. 
Kapelanka, Skotnik w rejonie ul. Federowicza/Bunscha czy terenu powydobywczego w Zesławicach lub terenu 
przy ul. Strzelców). W wyniku tej weryfikacji decyzje pozostające bez wpływu na tereny zieleni usunięto z 
analizy.  

 

IV.2. ANALIZA STRUKTURY WŁASNOŚCI GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH NA TERENY 
ZIELENI USTALENIAMI SUIKZP I MPZP205 

 
Zgodnie z celem niniejszego opracowania, analizie poddano stan własnościowy gruntów 

przeznaczonych w dokumentach planistycznych na publiczne tereny zieleni. Konieczne było zbadanie, czy jest 
możliwość spełnienia istniejącego i prognozowanego zapotrzebowania społecznego na zieleń przez Gminę 
Miejską Kraków na własnych gruntach. Miasto nie może bowiem inwestować w zagospodarowanie terenów 
zieleni na gruntach nie stanowiących jego własności lub będących w jego władaniu. Należało zatem  
wyznaczyć te tereny, które można zagospodarować bez przeszkód, oraz te, na których może wystąpić 
konieczność pozyskania nieruchomości lub przeprowadzenia niezbędnych działań prawno-administracyjnych. 
 

Wykonano dwie analizy: stanu własnościowego gruntów przeznaczonych na zieleń urządzoną (ZU) w 
SUiKZP, oraz przeznaczonych na parki i skwery publiczne ustaleniami obowiązujących miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego206. W obu analizach nie brano pod uwagę terenów o trwałym 
zagospodarowaniu niezgodnym z ustalonym w dokumentach planistycznych przeznaczeniem na zieleń. 
 

Ze względu na istnienie wielu rodzajów niejednokrotnie skomplikowanych tytułów prawnych do 
nieruchomości, przyjęto podział terenów na trzy główne kategorie: 

 

 I – tereny o uregulowanych stanach prawnych, na których brak przeszkód natury 
własnościowej, dzięki czemu miasto bądź jego jednostki organizacyjne mogą je 
zagospodarować w pierwszej kolejności - oznaczone kolorem zielonym; 

 II – tereny wymagające regulacji stanu prawnego, na których konieczne jest przeprowadzenie 
odpowiednich postępowań przed przystąpieniem do zagospodarowania przez miasto – 
oznaczone kolorem żółtym; 

 III – tereny stanowiące własność osób lub podmiotów trzecich, wymagające wykupu lub 
wywłaszczenia207, lub niemożliwe do wykupienia – oznaczone kolorem czerwonym. 
 

W wyniku postępowań wyjaśniających tereny zaliczone do kategorii II mogą trafić do kategorii I lub III. 
Każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie. 
 

W uzgodnieniu z Wydz. Skarbu i Wydz. Geodezji UMK przyjęto następujące kryteria analizy stanu 

                                                 
205

 Analiza została wykonana w m-cu październiku 2015 r., na podstawie stanu własnościowego gruntów udostępnionego w MSIP, 
aktualnego na koniec września 2015 r.  
206

 Zgodnie z analizą opracowaną w pkt. 3.5.3. 
207

 Na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), na mocy których dodano do ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm.) nową kategorię celu publicznego – 
„wydzielanie gruntów pod publicznie dostępne samorządowe: ciągi piesze, place, parki, promenady lub bulwary, a także ich 
urządzanie, w tym budowa lub przebudowa”.  
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własnościowego (tab. 12): 
 

Kategoria I – TERENY DOSTĘPNE 
DO ZAGOSPODAROWANIA 
(możliwe do zagospodarowania na 
zieleń bez przeszkód natury 
własnościowej) 

Kategoria II – TERENY DO 
WYJAŚNIENIA (konieczne 
postępowania wyjaśniające przed 
przystąpieniem do 
zagospodarowania) 

Kategoria III – TERENY 
NIEDOSTĘPNE DO 
ZAGOSPODAROWANIA (tereny 
wymagające wykupu lub 
niemożliwe do wykupienia) 

Tereny Gminy Miejskiej Kraków Tereny Skarbu Państwa 
podlegające komunalizacji 

Tereny prywatne (osób fizycznych, 
osób prawnych) 

Tereny Powiatu Grodzkiego Kraków Tereny gmin katastralnych 
(historycznych) włączonych do 
Krakowa – konieczne 
przeprowadzenie komunalizacji 
przez GD na wniosek ZZM 

Tereny w użytkowaniu wieczystym 

Tereny podmiotów miejskich już 
nieistniejących (konieczne 
wykreślenie nieistniejących 
zarządców z ewidencji); 

Tereny Skarbu Państwa, których 
władającym jest Prezydent m. 
Krakowa 

Tereny Skarbu Państwa nie 
podlegające komunalizacji 

Tereny jednostek miejskich: ZZM, 
ZDMK, ZIS, MPIOZ 

Tereny podmiotów państwowych: 
MON, ZIT, AMW, ANR itp. 

Tereny spółek Skarbu Państwa 

Tereny ZCK – z możliwym 
przeznaczeniem tylko na 
cmentarze 

Tereny GMK, na których występuje 
współwłasność 

Tereny GMK, na których występuje 
współwłasność – w przypadku 
konieczności wykupu udziału  

Tereny niezabudowane ZBK – 
przekazane do ZDMK i ZZM 

Tereny spółek miejskich, np. 
MPEC, MPWiK, MPK, MPO itp. 

Tereny innych gmin i miast 
istniejących 

Zieleń forteczna ZBK Tereny innych osób fizycznych i 
prawnych 

Tereny wspólnot gruntowych, 
wspólnot łąk i pastwisk 

 Tereny o nieustalonej własności Tereny ogrodów działkowych – 
nienaruszalność ustawowa 

 Tereny nie stanowiące przedmiotu 
ksiąg wieczystych 

 

 Dobro publiczne  

 Osady  

 Tereny, na których występują 
zapisy takie jak: zarząd, 
administracja, użytkownik, 
władający  

 

 Tereny w użytkowaniu zwykłym   

 Tereny Stołecznego Miasta 
Krakowa 

 

 
Wymienione w powyższej tabeli rodzaje podmiotów będących właścicielami terenów przyjęto 

zgodnie z zapisami figurującymi w Ewidencji Gruntów i Budynków.  
Analizę wykonaną dla terenów ze Studium ilustruje mapa nr 19, na której przedstawiono grunty 

przeznaczone na tereny zieleni urządzonej w podziale na trzy wyżej opisane kategorie własnościowe. 
Wskazany zalącznik mapowy obrazuje stan własności zgodny z bazą danych aktualną na  ostatni kwartał  
2015 r. Stwierdzono następujący udział procentowy poszczególnych kategorii własnościowych gruntów 
przeznaczonych na zieleń urządzoną (ZU) w SUiKZP: 
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Ryc. 45. Struktura własności gruntów przeznaczonych na zieleń urządzoną w SUiKZP. Opracowanie własne. 

208
 

 
Na gruntach dostępnych do zagospodarowania znajduje się ogółem 1101,16 ha terenów oraz zieleni 

urządzonej ze Studium. Stanowi to 45,47% tych terenów. Jest to powierzchnia wystarczająca do zapewnienia 
odpowiedniej ilości zieleni o charakterze rekreacyjnym dla każdego mieszkańca, zarówno obecnie, jak i w 
przyszłości, biorąc pod uwagę potencjał rozwojowy miasta możliwy do realizacji, określony w SUiKZP.  

Tereny zieleni urządzonej wyznaczone w SUiKZP na gruntach własności GMK nie tworzą jednak 
spójnej struktury, umożliwiającej realizację ciągłego systemu terenów zieleni, a często są oddalone od 
terenów inwestycyjnych lub z deficytem terenów parkowych. Ponadto tereny Parków Rzecznych, mogących 
stanowić zasadniczy ruszt klinów i główne połączenia w systemie terenów zieleni, pozostają w dużej mierze 
własnością prywatną, co uniemożliwia szybką realizację zagospodarowania i udostępnienie ich mieszkańcom. 
Dotyczy to w szczególności Parków Rzecznych Wilgi, Drwinki, Potoku Rozrywka, Dłubni, rezerwy pod Kanał 
Krakowski, a na niektórych odcinkach także Białuchy (Prądnika), Sudołu i Młynówki Królewskiej.  

Należy też zwrócić uwagę, że niektóre tereny zieleni urządzonej stanowiące własność prywatną nie 
będą mogły zostać pozyskane ze względu na ich niepubliczne funkcje (np. ogrody klasztorne). Inne tereny 
prywatne określone jako ZU z kolei utraciły całkowicie funkcje terenów zieleni ze względu na fakt, że zostały 
lub zostaną zabudowane w wyniku presji inwestycyjnej. Zagadnienie to omówiono w podrozdziale dot. presji 
inwestycyjnej.  

Analizę wykonaną dla terenów zieleni publicznej z mpzp (wg stanu planistycznego na aktualnego na  
ostatni kwartał 2015 r.) ilustruje mapa nr  20, na której przedstawiono grunty w podziale na trzy wyżej 
opisane kategorie własnościowe. Stwierdzono następujący udział procentowy poszczególnych kategorii 
własnościowych gruntów przeznaczonych na publiczne tereny zieleni w mpzp: 

 

                                                 
208

 Analiza została wykonana w m-cu październiku 2015 r., na podstawie stanu własnościowego gruntów udostępnionego w MSIP, 

aktualnego na koniec września 2015 r. 

1101,16 
45,47% 

502,21 
20,74% 

818,50 
33,80% 

Struktura własności 
terenów zieleni urządzonej (ZU) 

wyznaczonych w SUiKZP [ha] 

I kategoria własności

II kategoria własności

III kategoria własności
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Ryc. 46. Struktura własności gruntów przeznaczonych na publiczne parki i skwery w obowiązujących mpzp (wg 

stanu planistycznego aktualnego na ostatni kwartał 2015 r.). Opracowanie własne.  

 
Na gruntach dostępnych do zagospodarowania znajduje się ogółem 676,48 ha terenów parków i 

skwerów publicznych wyznaczonych w planach miejscowych. Stanowi to 41,37% tych terenów i jest to więcej, 
niż na terenach prywatnych (37,70%). Jednak tereny parkowe wyznaczone w mpzp na gruntach własności 
GMK nie tylko nie tworzą ciągłej struktury, umożliwiającej realizację spójnego systemu terenów zieleni, ale też 
nie są równomiernie rozmieszczone w mieście ze względu na niepełne objęcie obszaru miasta planami. Ich 
paramtery lub lokalizacje nie zawsze spełniają kryterium społecznego zapotrzebowania na zieleń. Z 
powyższych przyczyn zajdzie konieczność pozyskania niektórych terenów prywatnych lub regulacji stanu 
prawnego gruntów. Natomiast przy planowaniu kolejnych terenów zieleni w nowych mpzp, należy zwrócić 
szczególną uwagę na zachowanie ciągłości systemu terenów zieleni publicznej.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

676,48 
41,37% 

342,33 
20,93% 

616,39 
37,70% 

Struktura własności terenów parków 
 i skwerów publicznych wyznaczonych w mpzp 

[ha] 

I kategoria własności

II kategoria własności

III kategoria własności
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V. ANALIZY ORGANIZACYJNE I EKONOMICZNE 
 

V.1. ZARZĄDZANIE TERENAMI ZIELENI 

Zarząd Zieleni Miejskiej został powołany w dniu 1 lipca 2015 roku na mocy Uchwały Rady Miasta 
Krakowa. Jednostka powstała z myślą o objęciu opieką istniejących i zakładaniu nowych publicznych terenów 
zieleni w Krakowie209. W ich skład wchodzą obecnie parki miejskie, lasy (z wyłączeniem Lasu Wolskiego 
znajdującego się w zarządzie Fundacji MPIOZ), skwery, część zieleni osiedlowej, zieleńce, zieleń w pasach 
drogowych oraz Bulwary Wiślane. Należy tu podkreślić, że ZZM nie jest jedynym zarządcą terenów zieleni w 
Krakowie. Część terenów zieleni, zaliczanych w niniejszym dokumencie zarówno do kategorii terenów 
publicznych jak i wspomagających, znajduje się w zarządzie innych jednostek organizacyjnych UMK, takich jak: 
ZDMK, ZBK (zieleń towarzysząca budynkom i osiedlom komunalnym, zieleń przy obiektach fortecznych), ZCK 
(cmentarze komunalne), MCOO Miejskie Centrum Obsługi Oświaty (zieleń towarzysząca szkołom i 
przedszkolom samorządowym), domy i ośrodki kultury, przychodnie zdrowia; jednostki administracji 
państwowej takich jak: PGW Wody Polskie (wały przeciwpowodziowe i rzeki stanowiące dopływy Wisły, rzeka 
Wisła z międzywalem), Lasy Państwowe; pozostałe instytucje użyteczności publicznej, takie jak np.kościoły i 
klasztory, uczelnie wyższe i szpitale. Niektórymi terenami zieleni zarządzają też inne osoby prawne takie jak 
np. spółdzielnie mieszkaniowe, spółki prowadzące uzdrowiska i koleje. W poniższej tabeli zebrano dostępne 
dane na temat powierzchni terenów znajdujących się w utrzymaniu GMK. 

 

Tereny zieleni Krakowa w utrzymaniu UMK 
(w nawiasach podano podmioty utrzymujące): 

Powierzchnia 

(ha) (% powierzchni 
Krakowa) 

Parki, zieleńce (utrzymanie zieleni i czystości – ZZM), zieleń 
osiedlowa (utrzymanie zieleni wyskiej i niskiej – ZZM, 
utrzymanie czystości - MPO) 

921 2,82% 

Zieleń w pasach drogowych (utrzymanie zieleni wysokiej i 
niskiej – ZZM, utrzymanie czystości - MPO) 

603 1,84% 

Tereny w utrzymaniu interwencyjnym i rolne (ZZM) 67 0,2% 

Lasy komunalne (ZZM) 507 1,6% 

Las Wolski (MPIOZ) 400,44 1,2% 

Zieleńce, zieleń osiedlowa i tereny zieleni fortecznej (ZBK) 93,598 0,3% 

Tereny sportowe (ZIS) 174,376 0,5% 

Cmentarze (ZCK) 139,09 0,4% 

SUMA: 2905,504 8,9% 

Tab. 13. Tereny utrzymywane przez jednostki UMK (stan na październik 2018): 

Ilustrację powyższej tabeli stanowi mapa nr 21 – Tereny zieleni aktualnie utrzymywane przez jednostki 
UMK, gdzie przedstawiony jest układ przestrzenny terenów zieleni z podziałem na jednostki utrzymujące. W 
odniesieniu do terenów znajdujących się w utrzymaniu nie wymienionych w powyższej tabeli jednostek UMK 
brak danych i dlatego nie zostały one uwzględnione na mapie.  

Niniejszy rozdział poświęcono zarządzaniu terenami zieleni przez ZZM - jako, że jest to jednostka 
utrzymująca trzon systemu publicznie dostępnych terenów zieleni. 

 

 

                                                 
209

 Do końca czerwca 2015r. rolę tę pełnił Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu (ZIKIT). 
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Przedmiotem działalności ZZM zgodnie ze statutem jednostki210 jest: 

 zarządzanie lub utrzymanie terenów zieleni stanowiących własność, współwłasność lub 
pozostających we władaniu Gminy Miejskiej Kraków albo Skarbu Państwa; 

 pełnienie funkcji inwestora zadań obejmujących w szczególności budowę, przebudowę, 
modernizację, rewitalizację, rewaloryzację terenów zieleni; 

  realizowaniem programów i zadań, w tym inwestycyjnych, zleconych do prowadzenia przez 
Prezydenta Miasta Krakowa 

 planowanie oraz bieżące utrzymanie zieleni wysokiej (drzew i krzewów), zieleni niskiej (trawników, 
kwietników itp.) oraz utrzymanie i doposażanie w ramach bieżącego utrzymania obiektów małej 
architektury związanych z zielenią w pasach drogowych; 

 zarządzanie nieruchomościami rolnymi będącymi własnością, współwłasnością lub pozostających we 
władaniu Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa; 

 utrzymanie, prowadzenie i aktualizowanie inwentaryzacji ewidencji terenów zieleni w oparciu o 
miejski system informacji przestrzennej oraz prowadzenie kart zarządzania obiektami,  

 zarządzanie innymi powierzonymi nieruchomościami; 

 zarządzanie terenami przeznaczonymi pod budowę nowych terenów zieleni będących własnością, 
współwłasnością lub pozostających we władaniu Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa;  

 utrzymanie nieurządzonych terenów zieleni będących własnością, współwłasnością lub pozostających 
we władaniu Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa;  

 podejmowanie działań interwencyjnych w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
ochronie przyrody, dotyczących utrzymania we właściwym stanie drzew i krzewów rosnących na 
nieruchomościach będących własnością, współwłasnością lub pozostających we władaniu Gminy 
Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa;  

 prowadzenie i koordynowanie działań na rzecz kształtowania systemu terenów zieleni, programów w 
zakresie utrzymania terenów zieleni i ochrony przyrody, poprawy estetyki i zagospodarowania 
rekreacyjnego Krakowa, zgodnie z wytycznymi komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Krakowa 
właściwej w sprawach architektury krajobrazu i polityką Gminy Miejskiej Kraków, dotyczących 
terenów zieleni, oraz innych programów i zadań zleconych do realizacji;  

 pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na cele związane z przedmiotem działalności ZZM, w 
szczególności związane z kształtowaniem i rozwojem systemu zieleni na terytorium Gminy Miejskiej 
Kraków, w tym na potrzeby rewitalizacji, rewaloryzacji i urządzania nowych terenów zieleni; 

 podejmowanie działań podnoszących świadomość ekologiczną, promowaniem terenów zieleni i 
aktywizowanie społeczności Krakowa w tym zakresie; 

 zarządzanie lasami (z wyłączeniem lasu Wolskiego) stanowiącymi własność, współwłasność lub 
pozostającymi we władaniu Gminy Miejskiej Kraków; 

 sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa na 
terenie Gminy Miejskiej Kraków; 

  budową, rozbudową, przebudową, remontem chodników na terenach zieleni towarzyszącej 
zabudowie mieszaniowej wielorodzinnej; 

                                                 
210

 Źródło: https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=567&dok=struktura 
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 utrzymanie chodników na terenach zieleni towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej.   

Tereny zarządzane i utrzymywane przez ZZM 

Tereny zieleni są formalnie przejmowane przez ZZM w następujące formy zarządu: 

 trwały zarząd; 

  zarząd statutowy; 

  zarząd na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa; 

  utrzymanie.  
 

W wykazie terenów zieleni Gminy Miejskiej Kraków będących w stałym utrzymaniu Zarządu Zieleni 
Miejskiej w Krakowie znajduje się ogółem 1495 ha (tabela 14):  

 

Lasy 555 ha 

Łąki  90 ha  

Interwecyjne 94 ha 

Parki 493 ha 

Parki kieszonkowe  1,5 ha 

Parki Krakowian 42 ha 

Parki rzeczne  10 ha 

Psie wybiegi  0,5 ha 

Skwery 4 ha 

Ogródki jordanowskie  49 ha 

Zieleńce/Zieleń przyuliczna  416 ha 

SUMA 1755 ha 
 

Tab. 14. Struktura typów terenów zieleni Gminy Miejskiej Kraków pozostających w stałym utrzymaniu Zarządu 
Zieleni Miejskiej w Krakowie. Stan na maj 2019 r.   

Tereny parków, zieleńców, zieleni osiedlowej i innej znajdującej się w utrzymaniu ZZM podlegają 
stopniowemu przekazywaniu w trwały zarząd ZZM. Zieleń w pasach drogowych docelowo pozostanie tylko w 
utrzymaniu ZZM, gdyż Zarząd Dróg Miasta Krakowa (poprzednio Zarząd Infrastruktury Komunalnej i 
Transportu) nadal pozostaje zarządcą zieleni w pasach drogowych (jako zarządca drogi) i zgodnie z przepisami 
Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2068). 

Ponadto, ZZM ma w swoim zarządzie 507 ha lasów gminnych, za wyjątkiem Lasu Wolskiego, 
pozostającego w zarządzie Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie (będącej również 
podmiotem gminnym). (Tabela 15).  

Lasy gminne w ZZM 507,32 ha 

Lasy gminne w MPiOZ (Las Wolski) 397,41 ha 

Lasy państwowe 270,82 ha 

Lasy prywatne 166,29 ha 

Lasy innej własności 35,50 ha 

SUMA: 1377,34 ha 

Tab. 15. Struktura własności krakowskich lasów 
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Prowadzeniem nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa z wyłączeniem lasów 

komunalnych w granicach administracyjnych miasta Krakowa tj. wydawaniem decyzji administracyjnych oraz 
legalizacją pozyskanego drewna od 01.01.2017r zajmuje się  Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. Do końca 
2016 roku obowiązywało porozumienie z Nadleśnictwem Myślenice (jednostka ewidencyjna Podgórze) oraz z 
Nadleśnictwem Miechów (jednostka ewidencyjna Nowa Huta) zawarte przez Prezydenta Miasta Krakowa w 
sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie 
stanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków tj. w zakresie 
wydawania decyzji, o których mowa m.in. w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach. Dla pozostałych jednostek 
ewidencyjnych już od 01.01.2016r. nadzór pełni ZZM w Krakowie. 
 

Struktura organizacyjna i podział zadań w ZZM  
Strukturę organizacyjną i podział zadań w ZZM określa Regulamin Organizacyjny Zarządu Zieleni 

Miejskiej w Krakowie211.  Dyrektorowi ZZM podlegają bezpośrednio:  

 Zastępaca Dyrektora ds. Inwestycji  

 Zastępca Dyrektora ds. Zieleni  

 Miejski Architekt Krajobrazu oraz: 

 Zespół Kadr i Płac; 

 Samodzielne Stanowisko ds. BHP i p. poż.; 

 Zespół Nadzoru Inwestorskiego; 

 Samodzielne Stanowisko ds. Nieruchomosci i Obiektów; 

 Zespół Kraków w Zieleni;  

 Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Prawnej;  

 Stanowiska ds. Informatyki; 

 Inspektor Ochrony Danych; 

 Zespół Organizacyjno-Administracyjny w ramach którego wyodrębnia się:  

 Punkt Obsługi Klienta, 

 Archiwum Zakładowe; 

 Zespół Zamówień Publicznych; 

 Zespół Zasobów Gruntowych; 

 Główny Księgowy któremu podlega: 

 Zespół Planowania i Realizacji Budżetu,  

 Zespół Finansowo – Księgowy,  

 Zespół Ewidencji Majątku i Rozliczania Inwestycji; 

 Samodzielne Stanowiska ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych. 
 

Zastępcy Dyrektora ds. Inwestycji podlegają: 

 Zespół Projektów Inwestycyjno-Remontowych w ramach którego wyodrębnia się Stanowisko ds. 
Remontów i Modernizacji; 

 Zespół Zadań Dzielnicowych; 

 Pracownia Projektowa. 
 
Zastępcy Dyrektora ds. Zieleni podlegają:  

 Zespół ds. Lasów i Przyrody  

 Wydział Zieleni w ramach którego wyodrębnia się 

 Stanowiska ds. Utrzymania Parków,  

                                                 
211

 Załącznik do Zarządzenia nr 47/2018 Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie z dnia 17.09.2018 r.   
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 Ogrodników Miejskich,  

 Stanowiska ds. Obsługi Spraw i Kontraktów,  

 Zespół Konserwacji Zieleni; 

 Zespół Zarządzania Infrastrukturą Wodną; 

 Zespół Oficera ds. Drzew.    

 

Miejskiemu Architektowi Krajobrazu podlegają:  

 Zespół Kształtowania Przestrzeni Miejskich  

 Zespół Rozwoju Terenów Zieleni 

 

W poniższych akapitach omówiono zagadnienia z zakresu zarządzania terenami zieleni z rozwinięciem 
zakresów działania tych komórek organizacyjnych, które mają bezpośredni wpływ na utrzymanie i rozwój 
terenów zieleni. 

 

Utrzymanie zieleni 

Za bieżące utrzymanie terenów zieleni odpowiada Wydział Zieleni, który prowadzi całość spraw 
związanych z pielęgnacją i utrzymaniem zieleni wysokiej i niskiej, usuwaniem i sadzeniem drzew i krzewów 
w pasach drogowych i na terenach parków i zieleńców wraz z małą architekturą. Do zakresu działania 
Stanowisk ds. Utrzymania Parków należy wykonywanie w/w zadań na obszarze parków miejskich. Każdy z 
inspektorów ds. parków odpowiada za jeden z czterech rejonów odpowiadających staremu podziałowi na 
dzielnice (Śródmieście, Krowodrza, Nowa Huta i Podgórze).  Na pozostałych terenach zieleni takich jak 
zieleńce, zieleń osiedlowa z placami zabaw i zieleń w pasach drogowych w/w zadania wykonują inspektorzy 
zatrudnieni na Stanowiskach ds. Utrzymania Zieleni Miejskiej (w granicach obecnych Dzielnic I-XIII i XV) i 
Stanowiskach ds. Utrzymania Zieleni Nowej Huty (w granicach obecnych Dzielnic XIV, XVI, XVII oraz XVIII).  

 

Jednemu inspektorowi terenowemu podlega tu ok. 100 ha terenów zieleni, w związku z czym 
sprawują oni nadzór każdy w jednej lub dwóch z osiemnastu dzielnic pomocniczych, zależnie od występującej 
tam powierzchni zieleni.  

W zakresie utrzymania terenów zieleni w Krakowie ZZM wprowadził system mieszany – większość 
prac wykonują firmy zewnętrzne, natomiast prace, które wymagają większej dbałości wykonuje ZZM poprzez 
własną wykwalifikowaną kadrę ogrodników i leśników, zatrudnioną na Stanowiskach ds. Konserwacji Zieleni. 
Do obowiązków tych pracowników należy działalność wykonawcza w zakresie utrzymania zieleni miejskiej, a 
także przeprowadzanie napraw w obszarze terenów zieleni miejskiej.  

Do umów podpisywanych z firmami zewnętrznymi na utrzymanie terenów zieleni wprowadza się 
model „Utrzymaj Standard”, oceniany jako najbardziej efektywny i najtańszy ze wszystkich dotychczas 
występujących modeli utrzymania terenów zieleni. Umowy zawierane w ramach zamówień publicznych są 
podzielone na utrzymanie zieleni wysokiej i niskiej. Zieleń wysoka jest utrzymywana w podziale na cztery 
rejony miasta  - Śródmieście, Krowodrza, Nowa Huta i Podgórze. Zieleń niska utrzymywana jest w 
następującym podziale: 

 zieleń niska w parkach – w podziale na cztery rejony miasta - Śródmieście, Krowodrza, Nowa Huta i 
Podgórze; 

 pozostała zieleń niska – w podziale na strefy obejmujące pod dwie dzielnice pomocnicze każda.  

Umowy utrzymaniowe zawierane są na 3 lata. W umowach na okres lat 2016-2019 zawarto 
standardy utrzymania terenów zieleni opisane w obowiązującym Programie Ochrony Środowiska. Ponadto 
do umów zostały wprowadzone zapisy zakazujące używania dmuchaw, nakazujące używania opon 
trawnikowych w ciągnikach rolniczych oraz wprowadzające dodatkowe kryteria środowiskowe (np. norma 
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EURO 5). Stosowane są także maty przeciwsolne w okresie zimowym, osłony szyi korzeniowych przed 
podkaszaniem, natomiast w nowych nasadzeniach zastosowano systemy nawadniająco-napowietrzające oraz 
odpowiednią stabilizację drzew.  

Wszelkie uwagi od mieszkańców i potrzeby interwencji w zakresie utrzymania zieleni mieszkańcy 
zgłaszają bezpośrednio na infolinię ZZM. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie od godz. 7.30 do 15.30, 
całodobowo można je składać także przez internet. Po godzinach pracy ZZM zgłoszenia przyjmuje 
dyspozytornia ZDMK; całodobowo można je składać także przez internet. Sprawy zgłaszane po godzinach 
pracy lub drogą internetową są przekazywane do inspektorów opiekujących się danym terenem.  

 
Zespół Oficera ds. Drzew to inspektorzy terenowi zajmujący się  przeglądami drzew w całym mieście. 

Zadaniem Oficera ds. Dzrew jest ocena stanu drzew oraz określanie zabiegów pielęgnacyjnych i zakresu 
niezbędnych cięć, sporządzanie planów kontroli i map ryzyka związanych z drzewami oraz koordynacja i 
kontrola działań w zakresie inwentaryzacji terenów zieleni.  Ponadto do zadań Oficera ds. Drzew należą 
działania polegające na: 

 dokonywaniu szczegółowych, okresowych przeglądów drzew, w tym badania tomografem; 

 współpracy, nadzorze nad prowadzonymi przeglądami drzew przez innych inspektorów; 

 sporządzaniu rocznych planów rzeczowo - finansowych w zakresie pielęgnacji drzewostanu; 

 udziale w opracowywaniu specyfikacji technicznych celem udzielenia zamówienia publicznego w 
zakresie właściwości Oficera oraz warunków umowy.   
 
Nadzór nad utrzymaniem lasów komunalnych oraz terenów rolnych i objętych ochroną przyrody 

pozostaje w gestii Zespołu ds. Lasów i Przyrody.  Do zadań Zespołu należy: zarządzanie lasami stanowiącym 
własność, współwłasność lub pozostających we władaniu Gminy Miejskiej Kraków, wykonywanie, w zakresie 
właściwości ZZM, zadań w dziedzinie ochrony przyrody, ochrony środowiska, wód publicznych, nadzoru nad 
odpadami i wydobywania kopalin.   

 
Remonty i inwestycje 

Do zakresu działania Zespołu Projektów Inwestycyjno-Remontowych należy przygotowanie i 
prowadzenie inwestycji oraz nadzór nad tymi zadaniami realizowanymi przez ZZM, wraz z ich rozliczaniem. 
Obejmuje on także projektowanie i zlecanie opracowania dokumentacji, uzyskiwanie wymaganych 
uzgodnień, ekspertyz i decyzji, przygotowanie materiałów niezbędnych do skierowania wniosku o udzielenie 
zamówienia publicznego; ponadto opiniowanie wniosków i dokumentacji zewnętrznych i wewnętrznych w 
zakresie właściwości Zespołu. Zespół opracowuje też wytyczne do utrzymania terenów zieleni 
przekazywanych do eksploatacji po budowie i przebudowie, a także prowadzi remonty obiektów 
budowlanych, w tym obiektów małej architektury, a w szczególności pomników, kapliczek, miejsc pamięci 
narodowej, obiektów inżynierskich i urządzeń technicznych, dróg, chodników, alejek, placów, placów zabaw 
zlokalizowanych na terenach zieleni. 

Zespół bierze też udział w sporządzaniu wniosków dotyczących nabywania i zbywania nieruchomości 
w zakresie potrzeb wynikających z planów inwestycyjnych jednostki, a także opiniuje pod względem 
technicznym wnioski złożone w ramach Budżetu Obywatelskiego. 

W ramach Zespołu Projektów Inwestycyjno-Remontowych wyodrębnia się Stanowisko ds. 
Współpracy z Radami Dzielnic, do zadań którego należy koordynacja i czuwanie nad realizacją zadań 
zapisanych w uchwałach Rad Dzielnic, zgodnie z obowiązującymi procedurami w ramach uprawnień 
decyzyjnych Dzielnic.  
 

Do zakresu działania Samodzielnego Stanowiska ds. Nieruchomości i Obiektów należy głównie 
prowadzenie spraw związanych z regulacjami stanów prawnych nieruchomości, w tym przede wszystkim 
przejmowanie nieruchomości w zarząd i utrzymanie ZZM, przygotowywanie dokumentacji i wnioskowanie o 
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ustalenie trwałego zarządu ZZM na nieruchomościach niezbędnych do realizacji statutowych zadań, 
inicjowanie procedur i udział w postępowaniach administracyjnych zmierzających do regulacji stanów 
prawnych, a także sporządzanie wniosków dotyczących: nabywania i zbywania nieruchomości oraz ich 
obciążania prawami obligacyjnymi lub rzeczowymi na rzecz osób trzecich w zakresie potrzeb wynikających z 
zadań statutowych ZZM oraz niniejszego dokumentu; pełnienie funkcji zarządcy obiektów ZZM oraz 
administrowanie nimi, planowanie, zlecanie i nadzór nad remontami tych obiektów.  

 
Kolejnym ważnym aspektem działalności ZZM jest prowadzenie inwentaryzacji i ewidencji terenów 

zieleni w Krakowie, w tym wprowadzanie nowoczesnych technik wspomagających system zarządzania zielenią 
w mieście, opartych na systemach informacji przestrzennej bazujących na zasobach miejskiego systemu 
informacji przestrzennej i zasobach własnych jednostki. Z tego względu powołano w ZZM Zespół Zasobów 
Gruntowych. Zajmuje się on m.in. utrzymaniem, prowadzeniem i aktualizowaniem inwentaryzacji i ewidencji 
terenów zieleni oraz administrowaniem systemem R3Trees, a także nadzorem nad zgodnością stanu 
faktycznego gruntów w terenie z EGiB i współpracą z Wydziałem Geodezji UMK w zakresie aktualizacji EGiB. 
Ponadto opiniuje nabywanie i zbywanie nieruchomości przez GMK oraz zleca sporządzanie dokumentacji 
geodezyjno-prawnej i robót geodezyjnych niezbędnych do regulacji stanu prawnego terenów zieleni. Będzie 
także odpowiadał za aktualizację baz danych wytworzonych w ramach niniejszego dokumentu.  

System R3Trees jest to narzędzie służące do zarządzania zielenią w mieście. Jest ono kluczowym 
elementem systemu informacji przestrzennej ZZM, w ramach którego opracowano szczegółową 
inwentaryzację 170 ha terenów zieleni (parków, zieleńców, zieleni w pasach drogowych). Implementowane 
narzędzie dedykowane zieleni funkcjonuje już w 35 miastach Europy i oparte jest o WebGIS interface ze 
standardowymi narzędziami GIS. Aplikacja spełnia standardy OGC (Open Geospatial Consortium), zaś system 
zapewnia przetwarzanie i wymianę informacji w jednym miejscu pomiędzy wszystkimi uczestnikami biorącymi 
udział w utrzymaniu zieleni i mieszkańcami, dostęp wszystkim użytkownikom do jednej scentralizowanej 
aplikacji internetowej z różnymi profilami dostępu. W zależności od przypisanej roli, użytkownicy mogą 
aktualizować wszystkie informacje z biura lub bezpośrednio w terenie przy użyciu komputera, tabletu lub 
smartfonu. Razem z wdrożeniem systemu przewiduje się przeprowadzanie oceny drzew metodą VTA 
(wizualna ocena drzew). VTA to doskonałe narzędzie do przeprowadzania oceny drzew. Na podstawie 
określonych cech drzewa i zapisu wad poszczególnych jego fragmentów przypisuje się mu tzw. klasę ryzyka i 
decyduje o działaniach interwencyjnych. Istnieje również możliwość zamieszczania zdjęć drzew w bazie 
danych, a po pewnym czasie dane z kolejnych przeglądów. W ten sposób zawsze istnieje dostęp do 
aktualnych informacji o sytuacji każdego drzewa, co znacząco usprawnia pracę.  

Krakowski ZZM, jako jeden z beneficjentów projektu „Zintegrowany system monitorowania danych 
przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie” (MONIT-AIR), współfinansowanego ze środków 
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, oprócz opisanego wyżej komputerowego 
systemu zarządzania zielenią, obejmującego szczegółową inwentaryzację terenów zieleni miejskiej, zakup 
oprogramowania, licencji, sprzętu komputerowego stacjonarnego i mobilnego, korzystał będzie również 
z aktualizowanej mapy roślinności rzeczywistej oraz wyników modelowania pola wiatru w aspekcie 
przewietrzania i dyspersji zanieczyszczeń powietrza, udziału zieleni w zagospodarowaniu przestrzennym. 

 

Promocja terenów zieleni i działania wzmacniające partycypację społeczną  

Zarządzanie terenami zieleni to nie tylko ich utrzymanie w należytym stanie i tworzenie nowych 
przyjaznych „zielonych przestrzeni”, ale również dbanie o to by tereny te „żyły” i były w pełni 
wykorzystywane. W tym zakresie kluczowym elementem działalności ZZM są zadania prowadzone przez 
Zespół Kraków w Zieleni, które obejmują przygotowanie kompleksowej oferty dla mieszkańców w zakresie 
spędzania czasu na świeżym powietrzu, pomoc w udostępnianiu terenów zieleni dla inicjatyw poszerzających 
ofertę terenów zieleni takich, jak sport, rekreacja, wystawy plenerowe, inne aktywności. Do zakresu działania 
Zespołu Kraków w Zieleni należy też podejmowanie działań polegających na kształtowaniu i utrzymywaniu 
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pozytywnego wizerunku ZZM i GMK oraz efektywnej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, a także 
podejmowanie wszelkich działań promujących tereny zielone znajdujące się w zarządzie ZZM, podnoszenie 
świadomości ekologicznej i aktywizowanie społeczności Krakowa w tym zakresie, oraz koordynacja działań w 
zakresie edukacji ekologicznej GMK. 

Wszystkie informacje o „zielonych” inicjatywach społecznych są prezentowane w jednym miejscu na 
dedykowanej stronie internetowej i w aplikacji mobilnej.  

 

Miejski Architekt Krajobrazu  

W strukturze ZZM funkcjonuje stanowisko Miejskiego Architekta Krajobrazu, który współpracuje z 
dwoma zespołami: Zespółem Kształtowania Przestrzeni Miejskich (MAK) oraz Zespołem Rozwoju Terenów 
Zieleni (MAR). 

Do obowiązków Miejskiego Architekta Krajobrazu należy  koordynacja działań różnych podmiotów w 
zakresie kształtowania terenów zieleni oraz podejmowanie działań na rzecz harmonijnego rozwoju systemu 
terenów zieleni, a także kreowanie spójnego wizerunku terenów zieleni, integrowanie działań różnych 
podmiotów w zakresie kształtowania terenów zieleni oraz podejmowanie działań na rzecz harmonijnego 
rozwoju systemu terenów zieleni. Będzie się to działo poprzez koordynowanie wdrażania ustaleń „Kierunków 
Rozwoju i Zarządzania Terenami Zieleni w Krakowie na lata 2017 – 2030” jako spójnej polityki zarządzania i 
rozwoju terenami zieleni w Krakowie, w tym prowadzenie i koordynowanie działań na rzecz kształtowania 
systemu terenów zieleni, programów w zakresie utrzymania zieleni i przyrody. 

Zespoł Rozwoju Terenów Zieleni (MAR) bierze udział w sporządzaniu opracowań dotyczących rozwoju 
Gminy (m.in. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, zmiany Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa, strategie i plany rozwoju i rewitalizacji 
miasta) w zakresie dotyczącym ochrony i kształtowania systemu zieleni miejskiej oraz planowania i ochrony 
krajobrazu. Współpracuje z innymi jednostkami miejskimi, Urzędem Miasta Krakowa oraz podmiotami 
zewnętrznymi, w celu zintegrowania działań na rzecz kształtowania i rozwoju terenów zieleni, oraz z z 
Zespołem Projektów Inwestycyjno-Remontowych w zakresie określania wytycznych i opiniowania koncepcji 
oraz projektów zagospodarowania terenów zieleni, realizowanych w ramach zakresu działania Zespołu oraz 
sporządzanych przez inne podmioty. Ponadto, MAR ma za zadanie sporządzanie list hierarchicznych 
wykupów nieruchomości pod tereny zieleni w celu wnioskowania o ich pozyskanie do właściwych komórek 
organizacyjnych oraz inicjowanie i przeprowadzanie konkursów z zakresu architektury krajobrazu dla 
inwestycji prowadzonych przez ZZM w celu wyłonienia najlepszych rozwiązań oraz bierze udział w komisjach 
konkursowych inwestycji miejskich.Bierze on udział także w posiedzeniach Rady Programowej ds. Zieleni, 
Zespołu Zadaniowego ds. Ochrony Zieleni oraz innych zespołów, których celem jest wypracowanie rozwiązań 
dotyczących kształtowania i rozwoju terenów zieleni, a także opiniuje wnioski dotyczące gospodarowania 
nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków. Jego rolą jest ponadto aktualizacja i sporządzanie Listy 
Rankingowej oraz wnioskowanie do komórek i jednostek organizacyjnych UMK oraz do RMK o 
zabezpieczenie w budżecie miasta środków finansowych niezbędnych dla realizacji koniecznych prac. 

Do zakresu działania Zespołu Kształtowania Przestrzeni Miejskich (MAK), należy organizowanie i 
prowadzenie konsultacji społecznych oraz wykonywanie badań opinii mieszkańców w zakresie rozwiązań 
dotyczących uspołeczniania przestrzeni miejskiej, w szczególności terenów zieleni; opracowywanie 
projektów zagospodarowania przestrzeni miejskiej, w szczególności terenów zieleni wraz z 
przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ich realizację; inicjowanie działań 
mających na celu poprawę jakości przestrzeni miejskiej, budowania społeczeństwa obywatelskiego, a także 
kształtowanie świadomości obywatelskiej w zakresie ładu przestrzennego miasta. Implementacja szeroko 
rozumianej partycypacji społecznej jako narzędzia projektowania i utrzymania przestrzeni wspólnie z 
mieszkańcami ma bowiem na celu  zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców, wytworzenie 
poczucia więzi z przestrzenią, a co się z tym wiąże – akcentowanie istoty dbania o przestrzeń przez jej 
gospodarzy. 
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Bardzo ciekawym projektem przeprowadzonym razem z mieszkańcami był „Park Reduta”, w którym to 
mieszkańcy mieli kluczowy wpływ na proces planowania przestrzeni i to oni wykonali pracę mającą na celu 
opracowanie koncepcji zagospodarowania przyszłego parku odpowiadającej ich realnym potrzebom. 

Ponadto, zajmuje się ustalaniem lokalizacji dla nasadzeń kompensacyjnych w zamian za usuwane 
drzewa, realizowanych na nieruchomościach Gminy Miejskiej Kraków i koordynowaniem spraw związanych z 
Budżetem Obywatelskim w zakresie zadań związanych z działalnością ZZM. 
 

W kolejnych podrozdziałach omówione zostały poszczególne aspekty zarządzania terenami zieleni w 
ZZM takie, jak stan formalno-prawny istniejących parków, aktualny stan dokumentacji, stan 
zagospodarowania terenów zieleni oraz finansowanie. Zidentyfikowano też bariery utrudniające zarządzanie 
oraz określono wskazania do zastosowania dobrych praktyk z innych miast w Krakowie.  
 

V.2. STAN FORMALNO-PRAWNY ISTNIEJĄCYCH TERENÓW ZIELENI 
 

Kluczowymi elementami systemu terenów zieleni publicznej Krakowa są parki miejskie. Poniżej 
przedstawiono tabelę opisującą obecny stan formalno-prawny istniejących parków, opracowaną na podstawie 
danych udostępnionych przez inspektorów ZZM.  
 

Tab. 16. Stan formalno – prawny krakowskich parków: 
 

Lp. 
Nr 
Dz. 

Nazwa 
Tereny GMK i SP 

 

Podmioty, z 
którymi 
zawarto 
umowy 

użyczenia 
/dzierżawy 

Uchwała/inne 
dokumenty 

Przedmiot ustaleń uchwały 

Granice Nazwa 
Regula- 

min 

1.  I Planty Krakowskie 
tak 

(w przeważającej 
części) 

- 

LXX/694/97 RMK z 
dn. 29.01.97 oraz 

CXIV/1021/98 RMK 
z dn. 22.04.1998 r. i  
XCIX/919/97 RMK z 

dn. 03.12.97. 

tak tak tak 

2.  
I,II,VI
I,VIII,
XIII 

Bulwary Wiślane 
(Rodła, Czerwieński, 
Inflancki, Kurlandzki, 

Poleski, Wołyński, 
Podolski) 

tak 
(w przeważającej 

części) 
- 

Nr 128 RNMK z dn. 
26.11.1986, Nr 

XXV/170/91 RMK z 
dn. 14.06.1991 

- 
tak 

(Rodła) 
- 

3.  II Park Strzelecki nie 
Bractwo 
Kurkowe 

LXIV/536/00 RMK z 
dn. 08.11.2000r. z 

późniejszymi 
zmianami 

tak tak tak 

4.  II Park Dąbie tak - - - - - 

5.  III 
Park Zaczarowanej 

Dorożki/ Stawy 
Dominikańskie 

tak - 

NR CXV/3013/18 
RMK  

z dn. 7. 11.2018 r. 
 
 

tak tak tak 

6.  III Park Reduta  tak - - - - - 
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7.  IV Park Kościuszki tak - 
Nr 43 RN m. K. z dn. 

27.04.1970 
- tak - 

8.  IV Park Wyspiańskiego tak - 

Nr 43 RN m. K. z dn. 
27.04.1970, 

Nr LXXV/736/05 RMK 
z dnia 13.04.2005. 

- tak tak 

9.  IV Park Krowoderski tak - 

Nr CXIX/1058/98 
RMK z dn. 

03.06.1998  oraz 
CXX/1125/02 RMK z 

dnia 12 września 
2002 r. 

tak tak tak 

10.  V Błonia Krakowskie 
tak 

 
- 

LXX/694/97 RMK z 
dn. 29.01.1997 oraz 
CXIV/1021/98 RMK 
z dn. 22.04.1998 r. i 
XCIX/919/97 RMK z 

dn. 03.12.97. 

tak tak tak 

11.  V 
Park im. dr. H. 

Jordana 
tak 

 
- 

Nr 83 PRN w m. K. z 
dn. 23.03.1960 w 

sprawie Parku (...), 
LXX/694/97 RMK z 
dn. 29.01.97 oraz 

CXIV/1021/98 RMK 
z dn. 22.04.1998 r. i 
XCIX/919/97 RMK z 

dn. 03.12.97. 

tak tak tak 

12.  V 
Park Krakowski 

im. Marka Grechuty 

 
tak 

 
- 

CII/2656/18 RMK z 
dnia 23 maja 2018 r. 

oraz 
LXX/694/97 RMK z 
dn. 29.01.97 oraz  

CXIV/1021/98 RMK 
z dn. 22.04.1998 r. i 
XCIX/919/97 RMK z 

dn. 03.12.97. 

tak tak tak 

13.  V 
Park św. Wincentego 

a’Paulo 

tak 
(w przeważającej 

części) 

Lea 
Residence Sp. 
z o.o. Sp. K.A. 

Nr XXV/170/91 RMK 
z dn. 14.06.1991 

- tak - 

14.  V Park Kleparski 
tak 

(w przeważającej 
części) 

- pisma - - - 

15.  V 
Ogród Łobzów (na 

terenie WKS Wawel) 
tak -  - - - 

16.  V, VI 
Park Młynówka 

Królewska 
tak 

(w części) 
- 

Nr XXV/170/91 RMK 
z dn. 14.06.1991, Nr 

XXXIII/433/08 
RMK z dn. 23.01. 

2008 r. 

- tak - 

17.  VII Park Decjusza 
tak 

 
- - - - - 

18.  VIII 
Park Dębnicki cz. 

A+B 
tak - - - - - 
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19.  VIII Park Linearny Ruczaj tak - - - - - 

20.  IX Park Solvay 
tak 

 
- 

Nr CXIX/1058/98 
RMK z dn. 

03.06.1998, oraz 
CXX/1125/02 RMK z 

dnia 12 września 
2002 r. 

tak tak tak 

21.  X Park Maćka i Doroty tak - 

Nr LII/502/04 RMK z 
dnia 30.06.2004, 

Nr LXXV/736/05 RMK 
z dnia 13.04.2005. 

tak tak tak 

22.  XI 
Park Duchacki 

 
tak - - - - - 

23.  XI Park Kurdwanów 
tak 

(w przeważającej 
części) 

- - - pisma - 

24.  XII Park Rżąka 
tak 

 
- - - - - 

25.  XII Park Lilli Wenedy 

Tak 
(w przeważającej 

części) 
 

- - - tak - 

26.  XII Park Aleksandry 
tak 

(w części) 
 

- - - - - 

27.  XII 
Park im. A. E. 

Jerzmanowskich 
nie 

Polska 
Prowincja 

Zakonu św. 
Augustyna 

Nr 68 RNMK z dn. 
26.09.1989 

- tak - 

28.  XII 
Park przy Dworze 

Czeczów 
 

tak - - - - - 

29.  XIII 
Park „Ogrody 

Płaszów” 
tak 

 
- - - - - 

30.  XIII 
Planty F. 

Nowackiego 
tak - 

Nr XXV/170/91 RMK 
z dn. 14.06.1991, 

Nr LXXV/736/05 RMK 
z dnia 13.04.2005. 

tak tak tak 

31.  XIII 
Park im. W. 

Bednarskiego 
tak 

 
- 

LXX/694/97 RMK z 
dn. 29.01.97 oraz 

CXIV/1021/98 
RMK 

z dn. 22.04.1998 r. i  
XCIX/919/97 RMK z 

dn. 03.12.97. 

tak tak tak 

32.  XIII 
Park Miejski Bagry 

Wielkie 

tak 
(w przeważającej 

części) 
 

- 

 

Nr LII/980/16 RMK z 
dnia 14.09.2016. 

 

tak tak tak 
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33.  XIII Park Stacja Wisła 
tak 

 
- - - - - 

34.  XIV 
Park Lotników 

Polskich 
tak 

 
- 

Nr 68 RNMK z dn. 
26.09.1989, 

Nr LXXV/736/05 RMK 
z dnia 13.04.2005. 

- tak tak 

35.  XIV 
Park pil. gen. S. 

Skalskiego 

tak 
(w przeważającej 

części) 
 

- - - tak tak 

36.  XV Park Tysiąclecia 

tak 
(w przeważającej 

części) 
 

- - - - - 

37.  XV 
Planty 

Mistrzejowickie 

tak 
(w przeważającej 

części) 
 

- - - - - 

38.  XV Fort Batowice 

tak 
(w przeważającej 

części) 
 

- - - - - 

39.  XV Fort Mistrzejowice 

tak 
(w przeważającej 

części) 
 

- - - - - 

40.  XVI Planty Bieńczyckie 

tak 
(w przeważającej 

części) 
 

- 

Nr CXIX/1058/98 
RMK z dn. 

03.06.1998  oraz 
CXX/1125/02 RMK z 

dnia 12 września 
2002 r. 

tak tak tak 

41.  XVI Zalew Nowohucki 
tak 

 
 

- - - - - 

42.  XVII 
Park Zielony Jar 

Wandy 
tak 

 
- - - tak - 

43.  XVII 

Park Łuczanowice 
(fragment publiczny, 

który pozostał po 
reprywatyzacji) 

 

- tak 
(w przeważającej 

części) 
 

- - - - - 

44.  XVII Park Wadów 
tak 

 
- - - - - 

45.  XVIII Park przy Klasztornej 
tak 

 
- - - - - 

46.  XVIII Park Ratuszowy 
tak 

 
- 

Nr XX/173/03 RMK z 
dn. 02.07.2003, 

Nr LXXV/736/05 RMK 
z dnia 13.04.2005. 

tak tak tak 
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47.  XVIII Park Szwedzki 
tak 

 
- 

Nr LXV/599/04 RMK 
z dn. 17.11.2004, 

Nr LXXV/736/05 RMK 
z dnia 13.04.2005. 

tak tak tak 

48.  XVIII Park Żeromskiego 
tak 

 
- pisma - - - 

49.  XVIII Park Kultury 

tak 
(w przeważającej 

części) 
 

- - - - - 

50.  XVIII Park Wiśniowy Sad 
tak 

 
- - - - - 

 
 

Oprócz parków, ZZM utrzymuje także place zabaw, tereny zieleni osiedlowej, przyulicznej, lasy i łąki.  
 

 
 
Wnioski: 
Na 50 faktycznie istniejących w Krakowie parków, 25 z nich nie posiadają uchwał RMK o 

ustanowieniu parku ani, co za tym idzie regulaminów, ustalonych granic lub jednoznacznych nazw, zaś w 10 
przypadkach te ustalenia są niekompletne, co pokazuje tab. 17. Największym problemem jest brak określenia 
granic parków, co utrudnia ich ochronę i zarządzanie nimi. Granice określone w uchwałach niekiedy są też 
niewystarczająco precyzyjne, gdyż brak załączników mapowych. Niekiedy w potocznym obiegu używane są 
różne nazwy w odniesieniu do poszczególnych  terenów. Wskazane jest zatem, aby pilnie uzupełnić 
brakujące uchwały lub ich elementy i ustalić nazwy. Każdej uchwale musi towarzyszyć załącznik graficzny 
dokładnie precyzujący granice parku oraz działki na terenie parku wymagające regulacji stanu prawnego. 

 

 

 

 

 
 

V.3. STAN DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ TERENÓW ZIELENI PUBLICZNEJ, W TYM LASÓW 
KOMUNALNYCH 
 

V.3.1. Tereny zieleni publicznej  

Do efektywnego zarządzania terenami zieleni miejskiej potrzebne są kompletne, aktualne i zebrane 
w jednym miejscu dane przestrzenne na temat istniejących zasobów. Powinny one być opracowane w dwóch 
stopniach szczegółowości: 

 ogólnej, obszarowej ewidencji terenów zieleni, zawierającej granice terenów, ich powierzchnie i 
podstawowe dane umożliwiające ich poprawną identyfikację;  

 szczegółowej inwentaryzacji terenów zieleni, zawierającej inwentaryzację dendrologiczną, 
inwentaryzację stanu małej architektury, nawierzchni i innych elementów wyposażenia.  
 

W związku z powyższym, w ramach niniejszego opracowania zebrano wszelkie aktualnie dostępne 
dane na temat publicznych terenów zieleni, zaprojektowano bazę danych przestrzennych i utworzono ogólną 
Ewidencję terenów zieleni utrzymywanych przez jednostki UMK (mapa nr 22 – Tereny zieleni aktualnie 
utrzymywane przez jednostki UMK), która została też umieszczona w MSIP.  
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Bazę danych przestrzennych opracowano w zakresie zieleni osiedlowej, zieleńców i placów zabaw, 
parków, lasów, łąk i terenów rolnych przekazane przez ZZM, a następnie uzupełniono o dane przekazane w 
2015 roku przez MPIOZ, ZBK, ZCK i ZIS dot. terenów zarządzanych przez te jednostki. Opracowanie w/w 
Ewidencji w zakresie terenów utrzymywanych przez ZZM musi być kontynuowane w ZZM przy udziale 
inspektorów utrzymania – w szczególności, należy zidentyfikować i wprowadzić do bazy danych przestrzennych 
wszystkie zieleńce w pasach drogowych na podstawie danych przekazanych przez ZIKIT w grudniu 2016 r. 
Pozostałe podmioty utrzymujące tereny zieleni (MPIOZ, ZBK, ZCK i ZIS) będą aktualizować swoje dane 
samodzielnie w MSIP.  

Ewidencję należy też w przyszłości uzupełnić o dane pozostałych jednostek organizacyjnych UMK.  
 

Szczegółowa inwentaryzacja terenów zieleni jest obecnie w trakcie opracowania. W ramach projektu 
MONIT-AIR w roku 2016 wykonano ją dla pierwszych 100 ha terenów zieleni miejskiej, w formie baz danych 
przestrzennych na podstawie skanningu laserowego. Inwentaryzacją tą objęta jest również zieleń w pasach 
drogowych. Ponadto, w ramach inwestycji prowadzonych przez ZZM w latach 2015 i 2016 wykonano 
szczegółowe inwentaryzacje kolejnych 70 ha terenów zieleni w formie baz danych przestrzennych. Docelowo, 
inwentaryzacją szczegółową objęte zostaną wszystkie tereny zieleni znajdujące się w utrzymaniu ZZM. Dane 
te będą udostępniane zarówno w MSIP, Obserwatorium jak i w ramach aplikacji R3Trees.  

Stan dokumentacji projektowej dotyczącej terenów zieleni znajdujących się w utrzymaniu ZZM 
obejmuje natomiast aktualnie realizowane projekty, zgodnie z zakresem zadań określonych w budżecie 
miasta. 

 

V.3.2. Lasy 

Aktualny212 stan dokumentacji dotyczącej lasów jest następujący: 

 dokumentacje urządzeniowe (uproszczone plany urządzenia lasów – dalej: UPUL) są opracowane dla 
następujących kompleksów leśnych: Las Łęgowski, Las Mogilski, Kowadza, Tyniec Dąbrowa, Górka 
Pychowicka, Zaborze, Tonie, Gaik, Borek Fałęcki, Skałki Twardowskiego, Królówka, Skotniki, Sidzina, 
Podgórki Południowe, Tyniec, Sikornik, Łasina i Celiny oraz Las Wolski; 

 inwentaryzacje stanu lasu sporządzone są dla następujących kompleksów: Bonarka, Wiszówka, 
Krzemieniec, Grąby, Królówka, Kostrze, Podgórki Północne, Wielkanoc, Bronowice, Branice, 
Opatkowice, Zbydniowice i Wróblowice, Witkowice, Olszanica, Głogowiec, Kujawy, Krzemionki, 
Biedzinka. 

 dokumentacja urządzeniowa dotyczącą lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie 
miasta Krakowa czyli lasów własności osób fizycznych tj.  uproszczone plany urządzenia lasu dla: 
Dzielnicy IV Prądnik Biały, Dzielnicy VII Zwierzyniec, Dzielnicy VIII Dębniki, Dzielnicy X Swoszowice, 
Dzielnicy XIII Podgórze, Dzielnicy XVIII Nowa Huta z okresem obowiązywania 01.01.2018 r – 
31.12.2027 r (zatwierdzone 12.03.2018r) oraz inwentaryzacja stanu lasów dla Dzielnicy IV Prądnik 
Biały, Dzielnicy VI Bronowice, Dzielnicy VII Zwierzyniec, Dzielnicy VIII Dębniki, Dzielnicy IX Łagiewniki-
Borek Fałęcki, Dzielnicy X Swoszowice, Dzielnicy XI Podgórze Duchackie, Dzielnicy XII Bieżanów-
Prokocim, Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie, Dzielnicy XVIII Nowa Huta. 
 
Ponadto istnieją lasy komunalne nie posiadające jeszcze żadnej dokumentacji, co wynika z faktu, że 

ich stan prawny jest w trakcie procedur regulacyjnych. . Docelowo, dokumentacja urządzeniowa zostanie 
sporządzona dla wszystkich lasów komunalnych.  

W dniu 25 maja 2016 została podjęta Uchwała Nr XLIV/796/16 Rady Miasta Krakowa w sprawie 
ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie opracowania ''Powiatowego 
programu zwiększenia lesistości miasta Krakowa na lata 2018-2040'' oraz przeprowadzenia konsultacji 
społecznych w przedmiocie projektu ''Powiatowego programu zwiększenia lesistości miasta Krakowa na lata 
2018-2040''.  

                                                 
212

 Wg stanu na koniec października 2016 r. 
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Program określa w szczególności zasady i warunki zwiększenia powierzchni lasów na terenie Gminy 
Miejskiej Kraków do poziomu nie mniejszego niż 8% jej powierzchni. PPZL na lata 2018-2040 r.  odnosi się do 
gruntów położonych w całym zasięgu Gminy Miejskiej Kraków. Wyznaczono grunty o łącznej powierzchni 
1630 ha (razem z gruntami rezerwowymi), w tym przeznaczone do przeklasyfikowania na grunty leśne (574 
ha) lub do zalesienia i zmiany klasyfikacji na użytek Ls w dalszej perspektywie oraz wytypowano ok. 856 ha 
gruntów do zalesienia i uzupełnienia początkowej sukcesji,  jako grunty rezerwowe wytypowano 200 ha. 
Grunty do zalesienia w znacznej mierze typowano tam gdzie pojawiła się już sukcesja w kierunku zbiorowisk 
leśnych, 65% wszystkich działek wytypowanych do Programu  to grunty osób fizycznych oraz prawnych o 
powierzchni około 830 ha, które w większości należy wykupić.  Ze względu na bardzo dużą rozpiętość cen, 
przy wyznaczaniu kosztów wykupu gruntów posiłkowano się przede wszystkim danymi wskazanymi przez 
Wydział Skarbu UM, tj. na poziomie od 28 zł do 45 zł za 1m2 gruntu. W przypadku przeklasyfikowania działek 
koszt za zlecenie klasyfikacji gruntu przyjęto na poziomie 1500 zł netto (1845 brutto) za działkę. W 2018r 
zostało zalesione 3 ha gruntów ujętych w PPZL ( zalesienia w rejonie Witkowic, Olszanicy, Kujaw, Branic). W 
2019 r planowane jest zalesienie ok. 20 ha przede wszystkim w rejonie Nowej Huty. W 2020 r ZZM planuje 
zalesić kolejne 20 ha zgodnie z Planami Zalesień opracowanymi w ramach PPZL. W 2017r Zarząd Zieleni 
Miejskiej w Krakowie rozpoczął procedurę zmiany klasyfikacji gruntów gminnych porośniętych drzewami, 
które w ewidencji nie są użytkami leśnymi a z uwagi na ich stan winny nimi być. W 2018r zostały wydane 
decyzje ujawniające 9,84 ha lasów. W 2018r ZZM rozpoczął procedurę zmiany klasyfikacji gruntów na 
powierzchni około 150 ha, decyzje zostaną wydane w 2019r. W 2019r ZZM zamierza kontynuować procedurę 
ujawniania użytków leśnych na powierzchni około 50 ha.  
Łączne orientacyjne koszy PPZL (wraz z wykupem gruntów) na lata 2018-2040 to ok. 406 000 000 zł. 

 
 

V.3.3. Tereny objęte formami ochrony przyrody i cenne przyrodniczo 

Obecnie żaden z krakowskich rezerwatów nie posiada ustanowionego planu ochrony. Tylko obszar 
Natura 2000 Łąki Nowohuckie posiada aktualny plan zadań ochronnych213, natomiast dwa pozostałe obszary 
naturowe będą posiadały zadania ochronne opracowane w ramach planów ochrony parków krajobrazowych. 
Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 i planów ochrony rezerwatów przyrody 
znajduje się poza zakresem kompetencji UMK (zadania te znajdują się w kompetencjach RDOŚ). Plany 
ochrony parków krajobrazowych znajdują się w gestii Zespołu Parków Krajobrazowych Woj. Małopolskiego i 
obecnie są na etapie sporządzania. W lipcu 2017 roku uchwalono Plan Ochrony dla Tenczyńskiego Parku 
Krajobrazowego214. Pozostałe plany ochrony parków krajobrazowych znajdują się w gestii Zespołu Parków 
Krajobrazowych Woj. Małopolskiego i obecnie są na zaawansowanym etapie sporządzania 

Ponadto opracowano następującą dokumentację: 

 w roku 2016 w ramach projektu MONIT-AIR opracowano bazę danych przestrzennych pomników 
przyrody i stanowisk roślin chronionych; zaktualizowano także Mapę roślinności rzeczywistej i Mapę 
waloryzacji przyrodniczej Krakowa, co zostało wykorzystane i znalazło odzwierciedlenie w niniejszym 
dokumencie. Waloryzację przyrodniczą wykonano w formie podstawowej, obejmującej cały Kraków 
mapy waloryzacji botanicznej z nakładką dla wybranych terenów, którym podniesiono punktację z 
innych względów przyrodniczych (takich jak położenie w obrębie korytarzy ekologicznych, 
występowanie starodrzewu mogącego stanowić siedliska chronionych gatunków fauny lub 
izolowanych wysp zieleni w obszarze silnie zurbanizowanym). 

 Wydział Kształtowania Środowiska UMK w 2016 roku zaktualizował ewidencję pomników przyrody, a 

                                                 
213

 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie ustanowienia planu 
zadań ochronnych dla Obszaru Natura 2000 Łąki Nowohuckie PLH120069, Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego, Kraków, 
dnia 20 lipca 2017 r. Poz. 4869 
214

 Uchwała Nr XXXVIII/575/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2017 roku w sprawie ustanowienia planu ochrony 

dla Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego uwzględniającego zakres planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Sanki 
PLH 120059 (Dz. U. Woj. Małopol. Poz. 4991.) 
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na pomnikach umieszczono odpowiednie tabliczki. Baza danych przestrzennych pomników przyrody 
wykonana w ramach projektu MONIT-AIR musi jeszcze zostać uzupełniona o informacje z w/w 
ewidencji. 
UMK posiada też liczne opracowania dla terenów o szczególnych wartościach przyrodniczych i 

gatunków chronionych, wykonane zgodnie z założeniami Programu Ochrony Środowiska215. Dotychczas, 
oprócz objętych już ochroną prawną Łąk Nowohuckich, inwentaryzacjami objęto staw wraz z otoczeniem 
przy ul. Kaczeńcowej w Nowej Hucie oraz stawy przy u. Szuwarowej w Podgórzu. W 2006 roku 
opracowaniem objęto śródleśne mokradło w rejonie ul. Zawiłej, w 2008 r. dolinę Prądnika oraz górę Kowadza 
w Tyńcu, natomiast w 2010 r. Las w Witkowicach. W 2011 r. sporządzono inwentaryzacje przyrodnicze dla 
stawu przy ul. Bełzy, dla podmokłego zadrzewienia przy ul. Christo Botewa na Rybitwach, a także wskazania 
dla zachowania wartości przyrodniczych i dotychczasowego charakteru Lasu Mogilskiego w Nowej Hucie. W 
2012 r. wykonano opracowanie przyrodnicze dla użytku ekologicznego „Staw w Rajsku”, w roku 2013 dla 
użytku ekologicznego „Staw Królówka”, a w roku 2014 dla użytku ekologicznego „Staw przy Cegielni”, co 
stanowi kontynuację działań na rzecz ochrony szczególnie zagrożonych i zanikających w skali całego 
kontynentu ekosystemów związanych z naturalnymi zbiornikami wodnymi i terenami podmokłymi. Wybór 
wymienionych terenów, z których każdy obejmuje wody oraz siedliska wilgotne, nie jest przypadkowy. 
Miejsca takie są wskazane przez przyrodników do objęcia szczególną uwagą jako ostoje zarówno gatunków 
rzadko spotykanych, jak również dotychczas częstych, których gwałtowny spadek liczebności związany z 
bardzo szybkim zanikiem odpowiednich siedlisk jest obserwowany od niedawna (dotyczy to zwłaszcza 
wszystkich naszych rodzimych płazów, którym miejsca takie dla cyklu rozwojowego są absolutnie niezbędne).  

Przeprowadzone inwentaryzacje wykazały 39 gatunków chronionych zwierząt związanych ze stawem 
na ul. Kaczeńcowej (np. ryjówka malutka, brodziec piskliwy) oraz aż 53 gatunki chronione na ul. Szuwarowej, 
w tym takie interesujące ptaki jak perkozek i kokoszka wodna, czy czerwończyk fioletek, czerwończyk 
nieparek i modraszek telejus spośród motyli. Wykonane inwentaryzacje stanowią podstawę do objęcia w 
przyszłości ochroną prawną terenów ważnych do zachowania bioróżnorodności, np. w formie użytków 
ekologicznych.  

W ramach ochrony zasobów przyrodniczych Krakowa, reagując na szybko zachodzące zmiany 
środowiska miejskiego, ukończono też opracowywanie zaleceń będących wskazaniami w celu poprawy 
warunków bytowania ptaków. Przedstawione wskazania dotyczą gatunków rzadkich, stanowiących 
prawdziwe rzadkości ornitologiczne - np. sokoła wędrownego czy nurogęsi oraz ptaków spotykanych w 
Krakowie często, takich jak kawki, jerzyki, wróble domowe i sikory. Te ostatnie gatunki, powszechne w 
naszym mieście, w wielu krajach na skutek likwidacji miejsc lęgowych takich jak rozmaite otwory w 
budynkach i murach, przeszły do kategorii ptaków rzadkich. Wykonane opracowanie ma szansę stać się 
przyczynkiem do zrekompensowania niekorzystnych dla ptaków zmian oraz zachowania, a być może nawet 
wzbogacenia niezwykle interesującej krakowskiej awifauny. 

W roku 2008 zespół naukowców, w związku z wyznaczeniem proponowanych obszarów sieci Natura 
2000 w Krakowie, sporządził na zlecenie Wydziału Kształtowania Środowiska UMK "Ocenę mozliwości 
utrzymania we właściwym stanie ochrony siedlisk i gatunków na terenie Miasta Krakowa w proponowanych 
obszarach Natura 2000". 

W roku 2009 zostało wykonane opracowanie pt. "Kompleksowa inwentaryzacja płazów i ich miejsc 
rozrodu w granicach administracyjnych Krakowa" mające być przyczynkiem do ochrony tej szczególnie 
zagrożonej grupy zwierząt i ich siedlisk. Opracowanie to zostało zaktualizowane w roku 2010; zawiera ono 
także bazę danych przestrzennych.  

W 2010 r. na zamówienie Wydziału Kształtowania Środowiska UMK powstało opracowanie pt. 
"Masowy pojaw krocionogów w Krakowie - ekspertyza naukowa", stwarzające podstawy do zmniejszenia 
uciążliwości powodowanych przez krocionogi w niektórych rejonach Krakowa. 

W 2011 r. Wydział Kształtowania Środowiska UMK zlecił opracowania wskazań ochronnych dla Lasu 
Mogilskiego, znajdującego się przy ul. Podbipięty w Nowej Hucie w Krakowie unikalnego łęgu jesionowo-

                                                 
215

 Źródło:  http://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=20499, dostęp 14.11.2016r. 

http://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=20499


KIERUNKI ROZWOJU I ZARZĄDZANIA TERENAMI ZIELENI W KRAKOWIE NA LATA 2019-2030 
   

229  

 

wiązowego, jednej z ostatnich pozostałości dawnych lasów łęgowych doliny Wisły, o najwyższych wartościach 
przyrodniczych. Wskazania zostały opracowane przez botaników z Wydziału Leśnego Uniwersytetu 
Rolniczego.  

W roku 2015 wykonana została inwentaryzacja faunistyczna dla siedlisk leśnych w południowej części 
Krakowa, którą kontynuowano i zakończono w 2016 roku również dla części północnej. Dotyczyła ona 
zwierząt objętych ochroną gatunkową. Dane dotyczące fauny zebrano w Aneksie Przyrodniczym do 
niniejszego opracowania. 
                W późniejszym czasie zostało wykonanych jeszcze kilka istotnych inwentaryzacji przyrodniczych, a 
także obserwacji podczas prac terenowych prowadzonych przez pracowników Zarządu Zieleni Miejskiej w 
Krakowie. Na zlecenie Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w 2017 r. wykonano 
opracowanie przyrodnicze obejmujące cały ekosystem Stawu Płaszowskiego. Natomiast na zlecenie Zarządu 
Zieleni Miejskiej w Krakowie wykonano w 2018 roku raporty dotyczące charakterystyki siedlisk przyrodniczych 
znajdujących się w obrębie użytków ekologicznych „Staw Królówka”, „Rozlewisko Potoku Rzewnego”, 
„Rybitwy”, „Staw w Rajsku”  i „Staw przy Kaczeńcowej” oraz koncepcje ich rewitalizacji. Szczególnie 
wartościowym opracowaniem jest wykonana w roku 2017 „Szczegółowa inwentaryzacja drzewostanu wraz z 
analizą stanu zdrowotnego drzew wzdłuż al. Waszyngtona dla ZZM w Krakowie”, dokumentująca m.in. stan 
zachowania populacji pachnicy dębowej w tej zabytkowej alei. Obecność pachnicy stwierdzono m.in. na 
terenie parku rzecznego  „Ogród Płaszów” w 2019 roku, natomiast w rejonie ul. Wąwozowej, również w roku 
2019, stwierdzono potencjalne siedlisko pachnicy w szpalerach wierzb i starych drzew owocowych – 
pozostałościach dawnego sadu, a wśród nich stanowisko chronionego, nieznanego dotychczas z terenu 
Krakowa tęgosza rdzawego. Uzupełniające obserwacje z ostatnich lat dotyczą wielu innych gatunków objętych 
ochroną, jak np. margi szerszeniówki  (Park Lotników Polskich, Wzgórza Krzesławickie) czy gryziela (rejon ul. 
Juranda ze Spychowa). 
 
 

V.3.4. Tereny objęte ochroną konserwatorską  

W ramach prac nad niniejszym dokumentem przy udziale Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków, 
opracowano bazę danych przestrzennych zawierającą wszystkie tereny i zespoły zieleni objęte wpisami do 
rejestru, w tym również tereny i zespoły zieleni wpisane do rejestru zabytków, które towarzyszą obiektom 
objętym ochroną, a które nie były dotychczas ujęte w zasobie baz danych przestrzennych MSIP UMK. Dane te 
mogą być wykorzystane przez Biuro MKZ w jego dalszych pracach.  
 
 
 

V.3.5. Elementy rekreacyjne 

W ramach prac nad niniejszym dokumentem utworzono bazę danych przestrzennych istniejących 
obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie Krakowa, w tym placów zabaw.  
 

Wnioski: 
Dokumentacja stanu istniejącego o charakterze podstawowym, służąca zarządzaniu i utrzymaniu 

terenów zieleni (taka jak Ewidencja terenów zieleni utrzymywanych przez GMK i Inwentaryzacja szczegółowa) 
jest stale aktualizowany i na bieżąco wdrażany do użytku. 

Stan dokumentacji projektowej dotyczącej poszczególnych terenów zieleni wynika z zadań 
inwestycyjnych, realizowanych przez ZZM.  

Stan dokumentacji dotyczącej lasów jest natomiast dobry, a jej sporządzanie postępuje sukcesywnie 
wraz z formalnym przejmowaniem kolejnych gruntów przez ZZM.   

Niewystarczający jest za to stan dokumentacji dotyczącej terenów cennych przyrodniczo, objętych 
formami ochrony przyrody takimi jak parki krajobrazowe, rezerwaty i obszary Natura 2000. Wykonanie tych 
opracowań leży w gestii instytucji nadrzędnych, co powinno zostać jak najszybciej uzupełnione. Stan 
dokumentacji użytków ekologicznych i wybranych terenów przyrodniczo cennych na obszarze miasta jest 
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natomiast dobry. Poza powyżej wymienionymi opracowaniami, powstałymi na zlecenie Wydziału 
Kształtowania Środowiska UMK, istnieją także opracowania ekofizjograficzne do planów miejscowych i 
Studium, a także liczne niezależne opracowania naukowe odnoszące się do terenów cennych przyrodniczo i 
krajobrazowo, takich jak np. Krzemionki Podgórskie. 

 

V.4. AKTUALNY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ZIELENI I POTRZEBY 
INWESTYCYJNE  

Ocenę aktualnego stanu i potrzeb dotyczących zagospodarowania, prac rewaloryzacyjnych i 
modernizacyjnych oparto na wynikach ankiety, przeprowadzonej wśród inspektorów terenowych ZZM i 
skonsultowano z Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków. Inspektorzy odpowiadający za utrzymanie 
terenów zieleni w poszczególnych dzielnicach oraz lasów, wskazali konieczny zakres i stopień pilności 
wykonania prac216. Należy zwrócić uwagę, że gospodarka zielenią jak i zagospodarowanie terenów parków 
objętych ochroną konserwatorską muszą być uzgadniane przez Konserwatora Zabytków.  
 

V.4.1. Stan zagospodarowania istniejących parków 

 
Tab. 17. Stan zagospodarowania i zapotrzebowanie na prace rewaloryzacyjne w istniejących parkach 

znajdujących się w utrzymaniu ZZM:  
 
Lp. Nazwa parku/ 

skweru, 
lokalizacja 

Stan zagos 
podarowa

nia
1 

 

Zapotrzebowanie na prace rewaloryzacyjne
2
: Rok ostatniej 

modernizacji/remontu: 

Nawierzchni
e 

Mała arch. Oświetlenie Szata roślinna  

1.  Planty 
Krakowskie 

urządzony 
 
 

X 
/w 

niewielkim 
stopniu 
głównie 

braki kostki 
granitowej/ 

X 
/głównie 

konieczna 
wymiana koszy 
na śmieci oraz 

wymiana 
słupków 

ogrodzenia, 
odtworzenie 

rzeźby „ sowy”/ 
prace 

konserwatorskie 
w zakresie 

historycznych 
tablic, 

pomników 

 X 
/konieczna 
pielęgnacja 

drzew i 
krzewów, 

Zrealizowane 
ogrody 

wymagają 
ponownie 

rewaloryzacji/ 

2007 /ogród Florianka i 
Barbakan/ 

W 2017 r. były 
wykonywane 

konserwacje techniczne i 
estetyczne pomników 
Lilli Wenedy, Michała 

Bałuckiego, Aleksandra 
Fredry 

 
Potrzeba rewaloryzacji 

zieleni wg projektu; 
częściowo konieczna 
aktualizacja starych 

założeń projektowych 

2.  Bulwary Wisły urządzony X 
/pilne 

remonty 
nawierzchni 
asfaltowych, 

schodów/ 

X 
/konieczne 

ujednolicenie 
ławek , koszy na 

śmieci, 
wykonanie 

brukowań pod 
ławkami/ 

 X /zalecane 
wykonanie 
kompozycji 

roślin w celu 
wzbogacenia 

terenu, 
rekultywacja 
trawników, 
pielęgnacja 

drzewostanu/ 

2013 /budowa smoczego 
skweru przy ul. Wietora/ 

 
 

Zgodnie ze stanem na 
maj 2019 opracowywana 
jest koncepcja projektu 

"Wisła Łączy" - 
utworzenie nowych  

bulwarów wzdłuż Wisły 

                                                 
216

 Wg stanu na koniec lutego 2016r.  
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oraz jej dopływów 

3.  Park Strzelecki urządzony 
 
 

X 
/w 

niewielkim 
stopniu 
głównie 

braki kostki 
granitowej/ 

X 
/ konieczna 
konserwacja 
ogrodzenia 

zewnętrznego i 
rekonstrukcja 

zegara 
słonecznego/ 

 X 
/pielęgnacja 

sanitarna 
drzewostanu, 
odtworzenie 

założenia 
zieleni zg. z 
projektem/ 

2006 – wykonana 
rewaloryzacja 

Potrzeba rewaloryzacji 
zieleni wg projektu 

4.  Park Dąbie urządzony X 
/do 

odtworzenia 
alejka 

asfaltowa w 
rejonie 
krzyża/ 

X /niejednolite 
ławki, kosze na 

śmieci 
wymagają 
wymiany, / 

 X 
/pielęgnacja 

sanitarna 
drzewostanu i 
rewaloryzacja 

zieleni/ 

2004 - ścieżka rowerowa 
2006 - 

zagospodarowanie 
terenu w rejonie 

pomnika Ofiar Dąbia. 
2017 r. – Smoczy Skwer 

w Parku Dąbie 
 

Potrzeba opracowania 
projektu 

zagospodarowania parku 
z oświetleniem 

5.  Park 
Zaczarowanej 

Dorożki/ Stawy 
Dominikański 

 

urządzony  X /urządzenia 
zabawowe 
drewniane 

zaczynają się 
zużywać 

budowa siłowni 
na świeżym 

powietrzu - BO/ 

 X 
/pielęgnacja 
sanitarna 
drzewostanu i 
rewaloryzacja 
zieleni/ 

2011 

6.  Park Reduta  urządzony  - - - - nowe założenie 
parkowe- otwarcie parku 

w 2019 r.  

7.  Park Kościuszki urządzony pilny 
remont/alejk
i Hanse-
grand 
wymiana 
alejki 
żwirowej  

 

doposażenie 
placu zabaw, 
wymiana części 

koszy 

 pielęgnacja i 
wycinka 

sanitarna 
drzewostanu 

W 2019 r. planowana 
modernizacja 

nawierzchni alejek 
Potrzeba rewaloryzacji 

zieleni wg projektu 

8.  Park 
Wyspiańskie- 

go 

urządzony  wymiana części 
ławek, wymiana 
i uzupełnienie 
koszy/uzupełnie
nie urządzeń na 
placu zabaw 

 pielęgnacja i 
wycinka 

sanitarna 
drzewostanu 

W 2019 r. planowana 
budowa placu zabaw dla 

dorosłych 
Potrzeba opracowania 

projektu 
zagospodarowania parku 

z oświetleniem 

9.  Park 
Krowoderski 

urządzony  wymiana części 
ławek ,  
wymiana i 
uzupełnienie 
koszy, 
doposażenie 
placu zabaw 

 pielęgnacja i 
wycinka 
sanitarna 
drzewostanu 

 

2018 r. – kompleksowy 
remont nawierzchni * 

wybudowana siłownia na 
świeżym powietrzu, w 
2019 r. – planowany 
projekt placu zabaw 

Potrzeba opracowania 
projektu 
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zagospodarowania parku 
z oświetleniem 

10.  Błonia 
Krakowskie 

urządzony    X / w zakresie 
częściowej 
rekultywacji 
trawników/ 

W 2018 r. dokumentacja 
projektowa: Poszerzenie 

alei "Na Błoniach" 
wzdłuż rzeki Rudawy (na 
odcinku od al..Focha do 
ul.Piastowskiej), w 2019 

r. planowane rozpoczęcie 
prac w zakresie 

poszerzenia ul. Na 
Błoniach. 

11.  Park im. dr H. 
Jordana 

urządzony odmulanie 
alejek, 
wymiana 
nawierzchni 
asfaltowej w 
części przy 
miasteczku 
rowerowym 

wymiana 
znaków na 
miasteczku 
rowerowym, 
remont skate 
parku, 
remont 
amfiteatru 

 pielęgnacja i 
wycinka 
sanitarna 
drzewostanu i 
rewaloryzacja 
zieleni 

W latach 2019-20 
planowana budowa 

pierwszego wodnego 
placu zabaw.  

Potrzeba pilnej 
rewaloryzacji wg  

projektu 

12.  Park Krakowski 
im. Marka 
Grechuty  

urządzony     2018 r.  – pełna 
rewaloryzacji terenu 
wg projektu wraz z 

oświetleniem 

 

13.  Park 
Wincentego 

a’Paulo 

urządzony    pielęgnacja 
sanitarna 
drzewostanu 

 

14.  Park Kleparski urządzony  wymiana i 
uzupełnienie 
koszy, wymiana 
części ławek 

 pielęgnacja 
sanitarna 
drzewostanu 

Potrzeba opracowania 
projektu 

zagospodarowania parku 
z oświetleniem, 

podkreślenie elementów 
związanych z fortem, 

odtworzenie pierwotnych 
profili fosy 

15.  Ogród Łobzów 
(na terenie 

WKS Wawel) 

urządzony     Teren po niedawnej 
rewaloryzacji 

16.  Młynówka 
Królewska 

urządzony  wymiana 
urządzeń na 
skate – parku, 
renowacja górki 
saneczkowej, 
wymiana i 
uzupełnienie 
części ławek, 
wymiana i 
uzupełnienie 
koszy, 
doposażenie 
placów zabaw 

 pielęgnacja i 
wycinka 
sanitarna 
drzew i 
krzewów 

2013 /wybudowane 
ogrodzone boisko do 

piłki nożnej 
2015/ budowa ogródka  

jordanowskiego 
(nieodebrany) 
2016 r. – pełna 

rewaloryzacja na odcinku 
pomiędzy Al. 

Słowackiego a  
ul. Rzeczną,  

2018 r. – remont alejek 
na odcinku pomiędzy ul. 
Rzeczną a ul. Racławicką     

 
Częściowo wymaga 
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rewaloryzacji wg projektu 
lub opracowania nowej 

dokumentacji 

17.  Park Decjusza urządzony remont 
części 
nawierzchni 
asfaltowej  

dostawienie 
koszy i ławek, 
likwidacja 
bramki do gry w 
piłkę 

likwidacja 
starych 
przyłączy 
oświetleniowyc
h  

/ pielęgnacja 
sanitarna 
drzewostanu, 
rewaloryzacja 
zieleni 

2018-19 r. budowa 
Smoczego Skweru w 

Parku Decjusza 
Potrzeba pilnej 

rewaloryzacji wg  
projektu z oświetleniem 

18.  Park Dębnicki 
A, B, C 

urządzony 
 
 
 

uzupełnienia 
nawierzchni 
żwirowych, 
 

dostawienie/wy
miana ławek i 
koszy,  

 
 
 
 
 
 
 

pielęgnacja i 
wycinka 
sanitarna 
drzewostanu, 
rewaloryzacja 
zieleni 
(wymiana róż) 

2017 r. – budowa 
arboretum  

2018 r. – budowa kręgów 
zabaw, rewitalizacja 

zieleni według 
kompleksowego 
projektu, projekt 

budowlany Części C 

19.  Park Linearny 
Ruczaj 

urządzony  - - - - 2018 r. – otwarcie parku 

20.  Park Solvay urządzony 
 
 

remont 
nawierzchni 
asfaltowych, 
konieczne 
odmulanie 

dostawienie/wy
miana ławek i 
koszy 
doposażenie 
placu zabaw 
(baszta), 

 pielęgnacja i 
wycinka 
sanitarna 
drzewostanu i 
rewaloryzacja 
zieleni 

2018 r. – remont alejek i 
oświetlenia 

21.  Park Maćka i 
Doroty 

urządzony 
 
 

remont 
nawierzchni 
asfaltowych, 
konieczne 
odmulanie, 
 

dostawienie/wy
miana ławek i 
koszy, 
doposażenie/od
nowienie 
urządzeń na 
placu zabaw  

 pielęgnacja i 
wycinka 
sanitarna 
drzewostanu i 
rewaloryzacja 
zieleni 

2019 r. – projekt 
modernizacji alejek, 

oświetlenia, toalety wraz 
z inwentaryzacją 

denrologiczną 
Potrzeba opracowania 

projektu 
zagospodarowania parku 

z oświetleniem 

22.  Park Duchacki nieurządzo
ny 

niezbędny 
projekt  

niezbędny 
projekt 

niezbędny 
projekt 

pielęgnacja i 
wycinka 
sanitarna 
drzewostanu 

Dokumentacja 
projektowa opracowana, 

2018 i 2019 r. – próba 
znalezienia wykonawcy 

robót budowlanych 
(unieważnione przetargi) 

23.  Park 
Kurdwanów 

urządzony 
 
 
 

remont 
głównej 
nawierzchni 
asfaltowej, 
konieczne 
odmulanie 
alejek 

dostawienie/wy
miana ławek i 
koszy 

  2019 r. – opracowanie 
kompleksowego projektu 

rewitalizacji parku 

24.  Park Rżąka urządzony 
 
 
 
 

 dostawienie/wy
miana ławek i 
koszy  

 nasadzenia 
krzewów 

 

25.  Park L. 
Wenedy 

urządzony 
 
 

uzupełnienia 
nawierzchni 
żwirowych, 

dostawienie/wy
miana ławek i 
koszy, konieczne 

 pielęgnacja i 
wycinka 
sanitarna 
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 konieczne 
odmulanie 
alejek 

odnowienie 
skate parku 

drzewostanu 

26.  Park 
Aleksandry 

częściowo 
urządzony 

 
 
 

Konieczne 
wykonanie 
nawierzchni 
asfaltowych/
brukowanyc
h w 
dowiązaniu 
do 
istniejących, 
konieczne 
odmulanie 
alejek 

dostawienie/wy
miana ławek i 
koszy, 
wykonanie 
mostku 

 wycinka 
sanitarna 
drzewostanu 

2019 r. – projekt 
modernizacji alejek 
Niezbędny projekt 

zagospodarowania parku  

27.  Park im. A. E. 
Jerzmanowskic

h 

urządzony 
 
 
 

konieczna 
rewaloryzacj
a parku 
konieczne 
odmulanie 
alejek, 

konieczna 
rewaloryzacja 
parku 

konieczna 
rewaloryzacja 
parku 

konieczna 
rewaloryzacja 
parku 

Dokumentacja 
projektowa opracowana, 

2018 i 2019 r. – próba 
znalezienia wykonawcy 

robót budowlanych 
(unieważnione przetargi) 

Potrzeba pilnej 
rewaloryzacji wg  

projektu 

28.  Park przy 
Dworze 
Czeczów 

nieurządzo
ny 

    2019 r. – projekt 
rewaloryzacji 

Potrzeba pilnej 
rewaloryzacji wg 

projektu* 

29.  Park „Ogrody 
Płaszów”  

częściowo 
urządzony 

 
 
 

   pielęgnacja i 
wycinka 
sanitarna 
drzewostanu 

etap I zrewitalizowany, 
etap II poopracowany 

projekt i wydana decyzja 
PNB  

Niezbędny projekt 
zagospodarowania parku 

wraz z oświetleniem* 

30.  Planty im F. 
Nowackiego 

urządzony 
 
 
 

konieczne 
odmulanie 
alejek 

renowacja 
ogrodzenia 
zewnętrznego 
oraz ogrodzenia 
przy pomniku, 
doposażenie/wy
miana urządzeń 
na placu zabaw 
,wymiana  

 rewitalizacja 
zieleni zgodnie 
z projektem 

Potrzeba pilnej 
rewaloryzacji wg  

projektu* 

31.  Park 
Bednarskiego 

urządzony 
 
 
 

pilne 
remonty 
schodów i 
wejść do 
parku, 
konieczne 
odmulanie 
alejek 

dostawa/wymia
na ławek i koszy 

 pielęgnacja i 
wycinka 
sanitarna 
drzewostanu 

2019 r. – projekt 
rewaloryzacji, uzyskano 

pozwolenie 
konserwatorskie 
Potrzeba pilnej 

rewaloryzacji wg  
projektu 

32.  Park Miejski 
Bagry Wielkie 

częściowo 
urządzony 

 dostawa/wymia
na nowych, 

 nasadzenia 
krzewów 

etap I zrewitalizowany, 
etap II  



KIERUNKI ROZWOJU I ZARZĄDZANIA TERENAMI ZIELENI W KRAKOWIE NA LATA 2019-2030 
   

235  

 

ławek i koszy projekt rewitalizacji w 
trakcie opracowania. 
2019 r. – planowane 

rozpoczęcie prac 
budowlanych 

Potrzeba 
zagospodarowania wg 

projektu* 

33.  Park Stacja 
Wisły  

urządzony 
 

- - - - 2018 r. – otwarcie parku 

34.  Park Lotników 
Polskich 

urządzony Remont 
nawierzchni 
– 
szczególnie 
pilna jest 
alejka w 
rejonie 
Ogrodu 
Doświadcze
ń, bardzo 
pilny remont 
schodów w 
okolicy 
osiedla 
Eldorado 

dostawa/wymia
na nowych, 
jednolitych 
ławek i koszy, 
dostawa 
urządzeń na ogr. 
Jordanowskim 
 
 
 
 
 

Kontynuacja 
montażu 
oświetlenia 

Konieczna 
pielęgnacja 
drzew i 
krzewów 

2014 – remont ciągów 
pieszych w rejonie 

Tauron Areny 
2016-2018 r. – budowa 

pumptracku, skateparku, 
placu zabaw, placu z 

fontanną 
2019-20 r. – planowana 

budowa stawu z 
pawilonem 

 
Potrzeba pilnej 

rewaloryzacji wg  
projektu wraz z 
oświetleniem 

35.  Park im. pil. 
gen. S. 

Skalskiego 

urządzony Remont 
nawierzchni 
z kostki 

 
Dostawa/wymia
na jednolitych 
ławek i koszy, 
dostawa 
urządzeń na ogr. 
jordanowskim 

 pielęgnacja 
drzew i 
krzewów 

Potrzeba rewaloryzacji 
wg  projektu wraz z 

oświetleniem 

36.  Park 
Tysiąclecia 

urządzony Ułożenie 
kostki na 
ogr. 
jordanowski
m (miejsce 
po starej 
altanie), 
odmulanie 
ciągów 
pieszych, 
uzupełnienie 
obrzeży z 
kostki 

Dostawa/wymia
na  ławek i 
koszy, 
doposażenie 
ogr. 
jordanowskiego, 
odbudowa 
altany 

 Pielęgnacja 
drzew i 
krzewów 

2003 – 
zagospodarowanie 

parku* 
 

projekt rewitalizacji 
opracowany, w latach 
2019-20 planowana 

rewitalizacja 

37.  Planty 
Mistrzejowicki

e 

urządzony Częściowy 
remont 
ciągów 
pieszych, 
odmulanie 
ciągów 
pieszych, 
ułożenie 
kostki na 
terenie 

Dostawa/wymia
na jednolitych 
ławek i koszy, 
konieczne 
doposażenie 
ogr. 
jordanowskiego, 
Trial Park – pilna 
wymiana 
elementów 

 Pielęgnacja 
drzew 

Niezbędny projekt 
zagospodarowania parku 

wraz z oświetleniem 
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Skate Parku drewnianych 

38.  Fort Batowice urządzony Odmulanie 
ciągów 
pieszych 

Dostawa/wymia
na nowych 
ławek i koszy 

Brak oświetlenia 
– montaż 
możliwy po 
uzyskaniu 
stosownego 
pozwolenia 
konserwatora 

Pielęgnacja 
drzew 

Potrzeba rewaloryzacji 
wg  projektu wraz z 

oświetleniem 
2015- częściowy remont 

alejki 
2018 r.  – remont alejek i 

oświetlenia * 

39.  Fort 
Mistrzejowice 

urządzony Miejscowe 
uzupełnienie 
kostki w 
ciągach 
pieszych 

Dostawa/wymia
na ławek i koszy, 
odbudowa 
„ścieżki 
zdrowia”, 
doposażenie 
ogr. 
jordanowskiego 

 Pielęgnacja 
drzew 

 

40.  Planty 
Bieńczyckie 

urządzony Częściowy 
remont 
ciągów 
pieszych, 
odmulanie 
ciągów 
pieszych 

Dostawa/wymia
na jednolitych 
ławek i koszy, 
modernizacja 
ogr. 
jordanowskich 

 Pielęgnacja 
drzew i 
krzewów 

W latach 2017-18 
opracowano projekt 

remontu alejek i projekt 
zieleni 

Potrzeba rewaloryzacji 
wg  projektu 

41.  Zalew 
Nowohucki 

urządzony  Dostawa/wymia
na ławek i koszy, 
modernizacja 
ogr. 
jordanowskiego, 
odbudowa 
„ścieżki 
zdrowia” 

  Opracowano projekt 
rewitalizacji,  

Tężnia Solankowa w 
rakcie realizacji 

42.  Park Zielony 
Jar Wandy  

urządzony odmulanie 
ciągów 
pieszych 

Dostawa/wymia
na ławek i koszy 

 Pielęgnacja 
drzew, 
częściowa 
rekultywacja 
trawników 

Potrzeba rewaloryzacji 
wg  projektu 

2017 r.  – remont alejek i 
oświetlenia  

43.  Park 
Łuczanowice 
(fragment) 

nieurządzo
ny 

alejki 
ziemne 

  Pielęgnacja 
drzew 

Konieczne opracowanie 
projektu -  park wymaga 

rewaloryzacji z 
oświetleniem 

44.  Park Wadów urządzony uzupełnienie 
kostki 

Pilna potrzeba 
remontu 
budynku 

zabytkowego w 
parku, 

dostawa/wymia
na ławek i koszy  

 Pielęgnacja 
drzew 

Potrzeba opracowania 
projektu rewaloryzacji 

parku wraz z 
oświetleniem. 

Wprowadzenie nowych 
elementów takich jak 

bramki oraz bramy 
wjazdowej i nowego 
placu zabaw tylko na 

podst. kompleksowego 
projektu rewaloryzacji 



KIERUNKI ROZWOJU I ZARZĄDZANIA TERENAMI ZIELENI W KRAKOWIE NA LATA 2019-2030 
   

237  

 

45.  Park przy 
Klasztornej 

urządzony 
 
 

 Wymiana/dosta
wa ławek i 

koszy, 
uzupełnienie 
ogrodzenia 

   

46.  Park 
Ratuszowy 

urządzony     Park po inwestycji 2015 r. 
prowadzonej przez ZIKiT  

47.  Park Szwedzki urządzony  Dostawa/wymia
na ławek i koszy 

   

48.  Park 
Żeromskiego 

częściowo 
urządzony 

 
 

odmulanie 
alejek 

Dostawa/wymia
na ławek i koszy, 

nowy ogr. 
jordanowski 

  Część od strony NCK 
włączona do parku w 

wymaga projektu, 
2018 r.  – realizacja 

projektu kompleksowej 
rewitalizacji parku 

49.  Park Kultury nieurządzo
ny 

/teren 
pomiędzy 
NCK, a ul. 
Tomickieg

o/ 

    Wymaga projektu 
zagospodarowania 

terenu,  

50.  Park Wiśniowy 
Sad 

urządzony      

 

 

V.4.2. Stan zagospodarowania rekreacyjnego terenów leśnych 

Określone w rodz. 4.2. kryteria „częściowo urządzonego terenu zieleni”, który jest właściwym 
sposobem zagospodarowania rekreacyjnego terenów leśnych, spełniają następujące kompleksy leśne:  

 Las Wolski, 

 Lasek Mogilski (zniszczona nawierzchnia). 
oraz uroczyska: 

 Uroczysko Skałki Twardowskiego, 

 Uroczysko Górka Pychowicka, 

 Kostrze, 

 Wielkanoc, 

 Kowadza, 

 Tyniec.  
W/w uroczyska wchodzą w skład "Szlaku Lasów Miejskich Krakowa" i stan zagospodarowania 

większości z nich dla celów rekreacyjnych jest dobry, wymiany wymagają tylko niektóre elementy np. kosze, 
ławki, które nie były zakupione w ramach projektu "Szlaku Lasów Miejskich Krakowa". 

Obecnie, ZZM konsekwentnie odnawia istniejące halizny i wykonuje prace pielęgnacyjne celem 
poprawy stanu lasów. Zasady gospodarki leśnej regulują Plany Urządzania Lasów.  
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Fot. 132. Halizna w uroczysku Dąbrowa 
(fot. D. Wnęk, ZZM)   
 

 
Fot. 133. Skutki braku pielęgnacji w uroczysku Gaik (fot. 
D. Wnęk, ZZM)   

 
Fot. 134. Odnowiona w 2016 roku halizna w uroczysku Tonie (fot. D. Wnęk, ZZM) 

 
 
 
 
V.4.3. Tereny objęte formami ochrony przyrody 

Działania zmierzające do odtworzenia właściwego stanu cennych ekosystemów i siedlisk oraz 
populacji gatunków zagrożonych nie były podejmowane przez RDOŚ. 

Działania dotyczące ochrony gatunków zagrożonych może podejmować każdy organ ochrony 
przyrody, w tym prezydent miasta217. W związku z powyższym, na terenach zieleni są zakładane i czyszczone 
budki dla ptaków. Wydział Kształtowania Środowiska wydaje wskazania do ociepleń i remontów pod kątem 
ochrony siedlisk ptaków i nietoperzy na budynkach, współpracując z Wydziałem Architektury i Urbanistyki 
UMK i bezpośrednio z inwestorami. Wskazania te stanowią podstawę do decyzji RDOŚ ustalających warunki 
prowadzenia prac i rekompensaty w postaci montażu budek. Wspólnie z MPiOZ, UMK założył też pojniki 
będące również zbiornikami dla płazów w Lesie Wolskim. 

Koszeniami Łąk Nowohuckich i innych użytków ekologicznych do końca czerwca 2015 roku zajmowała 
się Fundacja MPiOZ, w ramach utrzymania cennych przyrodniczo zbiorowisk nieleśnych. Obecnie koszenia te 
wykonuje ZZM.  
 

Wnioski: 
Parki krakowskie są w znaczącej większości urządzone, część z nich była w ostatnich latach 

                                                 
217

 Art. 60 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody: „Organy ochrony przyrody podejmują działania w celu ratowania zagrożonych 
wyginięciem gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową, polegające na przenoszeniu tych gatunków do innych 
miejsc, eliminowaniu przyczyn ich zagrożenia, podejmowaniu ochrony ex situ oraz tworzeniu warunków do ich rozmnażania”. 
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modernizowana częściowo lub w całości. Dobrym przykładem kompleksowej modernizacji jest Park 
Zaczarowanej Dorożki w Dz. III Prądnik Czerwony oraz Park Krakowski im. Marka Grechuty.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fot. 135 i 136. Park Zaczarowanej Dorożki. Źródło: http://www.naszpradnik.pl/#!warto-zobaczyc/c7cb 
 

Jednak wiele parków i skwerów wymaga jeszcze kompleksowej modernizacji, rewaloryzacji i znaczącej 
poprawy stanu urządzenia. Elementy małej architektury (ławki, kosze, urządzenia zabawowe) i nawierzchnie 
w wielu przypadkach są wyeksploatowane, i wymagają wymiany, ew. uzupełnień. W parkach często brakuje 
też oświetlenia, co wpływa na poczucie bezpieczeństwa użytkowników i możliwość korzystania z tych terenów 
wieczorami, a także na ich walory estetyczne (można podkreślać walory kompozycyjne parków za pomocą 
odpowiedniej iluminacji wybranych elementów). Nie mniej jednak, w  ostatnich latach w wyniku działań 
prowadzonych przez ZZM standardy wyposażenia przestrzeni parkowej uległy znacznej poprawie. 
Sukcesywnie podejmowane są nowe działania oraz prowadzone sa inwestycje zmierzające do rewitalizacji i 
rewaloryzacji kolejnych parków, podejmowane są również inicjatywy związane z zakładaniem nowych założeń 
parkowych jak np. Park Reduta. Równocześnie w ramach bieżących prac utrzymuje się  w dobrym stanie 
technicznym oraz modernizuje istniejącą infrastrukturę parkową. 

Bardziej intensywnej pielęgnacji wymaga też zieleń. Konieczne są prace pielęgnacyjne w 
drzewostanach i stopniowa wymiana niektórych starszych okazów drzew na nowe (dotyczy to głównie drzew 
krótkowiecznych, o kruchym drewnie, jak np. topole i klony jesionolistne, które, szczególnie w lokalizacjach o 
dużym natężeniu ruchu, należy zastępować gatunkami bardziej szlachetnymi, i jednocześnie odpornymi na 
warunki miejskie; w lokalizacjach mniej uczęszczanych, w dolinach rzecznych rodzime gatunki o kruchym 
drewnie można pozostawiać, o ile nie zagrażają użytkownikom). Szczegółowego przebadania wymaga 
struktura gatunkowa drzewostanów krakowskich terenów zieleni, na temat której obecnie gromadzone są 
dane. Konieczna jest bowiem szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna krakowskich terenów zieleni 
publicznej: parków, skwerów, zieleni osiedlowej i przyulicznej, z określeniem stanu zdrowotnego, co pozwoli 
zaplanować odpowiednie prace.  Podejmowane są również w ostatnich latach działania zmierzja do 
zwiększenia udziału warstwy krzewów ozdobnych, szczególnie kwitnących. Rabaty bylinowe i kwietniki z roślin 
jednorocznych do niedawna niemalże nie występowały w przestrzeni publicznej. Reprezentacyjna strefa 
obejmuje przestrzenie publiczne, ciągi i węzły komunikacyjne w strefie śródmiejskiej, a także tzw. „bramy” 
miasta, jakimi są rejony dworców kolejowych i autobusowych oraz lotniska (które jednak leży poza granicami 
administracyjnymi Krakowa). Te tereny powinny uzyskać zdecydowanie bardziej reprezentacyjny charakter 
zagospodarowania zielenią, ponieważ stanowią miejsca pierwszego odbioru przestrzeni miasta i bezpośrednio 
kreują jego wizerunek.   

Powyższe problemy i braki wynikają z niskich nakładów na utrzymanie zieleni we wcześniejszych 
latach  oraz z faktu, że dotychczas parki krakowskie rzadko były poddawane kompleksowej rewaloryzacji. 
Remonty były raczej skoncentrowane na bieżących potrzebach i wymianie zużytych elementów, ewentualnie 

http://www.naszpradnik.pl/#!warto-zobaczyc/c7cb
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wprowadzaniu pojedynczych nowych funkcji do parków (boiska, place zabaw, psie wybiegi, siłownie 
plenerowe).  

Stan urządzenia lasów, jest na dość dobrym poziomie – szczególnie w ramach „Szlaku lasów miejskich 
Krakowa”. Wskazane jest oświetlenie drogi w Lesie Wolskim prowadzącej na Kopiec Piłsudskiego oraz 
iluminacja samego kopca, a ponadto zagospodarowanie kolejnych lasów na cele rekreacji w formie parków 
leśnych. Lasy w Krakowie powinny mieć charakter ochronny z funkcją rekreacyjną; pozysk drewna należy 
ograniczać do niezbędnego minimum. 

 
 

V.5. STRUKTURA WYDATKÓW NA KSZTAŁTOWANIE I UTRZYMANIE ZIELENI, 
POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH (w latach 2014 -2019).  
 

Zakładanie i utrzymanie w należytym stanie terenów zieleni zgodnie z ustawą o ochronie przyrody218 
jest zadaniem rady gminy.  

Coroczne wydatki z Budżetu GMK na zieleń dzielą się na następujące kategorie: 

 wydatki na zakładanie nowych terenów zieleni i rewaloryzację terenów istniejących (inwestycje);  

 wydatki na utrzymanie istniejących terenów zieleni; 

 wydatki na pozyskanie gruntów pod zieleń. 
 

Od 1 lipca 2015 roku zakładanie i utrzymanie terenów zieleni stanowią kompetencje Zarządu Zieleni 
Miejskiej, w uzgodnieniu z Radami Dzielnic. ZZM pełni funkcję inwestora zadań obejmujących w szczególności 
budowę, przebudowę, modernizację, rewitalizację oraz rewaloryzację terenów zieleni znajdujących się w 
zarządzie ZZM, finansowanych ze środków pozostawionych do wyłącznej dyspozycji jednostek pomocniczych 
Gminy Miejskiej Kraków. ZZM jest jednostką budżetową i działa na zasadach określonych w ustawie o 
finansach publicznych oraz właściwych aktach wykonawczych do tej ustawy. Realizuje on swoje zadania 
zgodnie z zapisami przyjętego uchwałą Rady Miasta Krakowa Budżetu Miasta Krakowa na dany rok oraz 
Wieloletnią Prognozą Finansową. Środki na działalność prowadzoną przez ZZM są przekazywane przez Gminę 
Miejską Kraków do wysokości planu finansowego jednostki. Plan finansowy ZZM jest konstruowany i 
zatwierdzany zgodnie z obowiązującymi w Gminie Miejskiej Kraków uregulowaniami.  

W budżecie miasta inwestycje w terenach zieleni znajdują się w zakresie wydatków programowych 
miasta i wydatków na zadania inwestycyjne dzielnic. Zadania inwestycyjne dzielnic są planowane przez Rady 
Dzielnic, które wskazują właściwe jednostki UMK do realizacji wyznaczonych zadań, zgodnei z kompetencjami. 
Wydatków na tereny zieleni w zakresie inwestycji strategicznych nie odnotowano.  

Pozyskiwanie gruntów jest natomiast w kompetencjach Wydziału Skarbu Miasta UMK. Wydział Skarbu 
Miasta wnioskuje do Budżetu Miasta Krakowa o przyznanie środków finansowych na ten cel na dany rok, 
jednakże to Rada Miasta Krakowa zatwierdza ich wysokość. 

Poniżej przedstawiono tabelaryczne zestawienie porównawcze wydatków z Budżetu GMK na tereny 
zieleni za lata 2014-2019. Przy opracowaniu zestawienia, które służy dla celów poglądowych i 
porównawczych (z innymi miastami), korzystano z następujących dokumentów:  

 Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta Krakowa za rok 2014 (dane na dzień 31.12.2014 r.);  

 Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta Krakowa za rok 2015 (dane na dzień 31.12.2015 r.); 

 Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta Krakowa za rok 2016 (dane na dzień 31.12.2016 r.); 

                                                 
218

 Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r., tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. . 1614, Rozdz. 4. Ochrona terenów zieleni i 
zadrzewień, Art. 78.  
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 Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta Krakowa za rok 2017 (dane na dzień 31.12.2017 r.); 

 Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta Krakowa za rok 2018 (dane na dzień 31.12.2018 r.); 

 Informacja o wydatkach na pozyskanie gruntów w l. 2014-2016 opracowana w ramach Zespołu 
Zadaniowego przez Wydział Skarbu Miasta UMK (dane na dzień 15.12.2016). ) oraz informacji 
udostępnionych na bip.krakow.pl zgodnie ze stanem na 31 grudnia 2018 r. 

W wydatkach inwestycyjnych nie brano pod uwagę wydatków na zagospodarowanie terenów 
ponoszonych przez komórki i jednostki UMK takie jak EK (Wydział Edukacji), KD (Wydział Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego), ZIS, ZCK, ZBK, MOPS, ZEO (Zespół Ekonomiki Oświaty) i wydatków ponoszonych na zieleń w 
ramach inwestycji drogowych. Brano pod uwagę tylko inwestycje w ogólnie i bezpłatnie dostępne tereny 
zieleni i rekreacji, ujęte w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” i w budżetach dzielnic.  

W wydatkach na utrzymanie (dział 900, rozdział 90004 w klasyfikacji wydatków budżetowych) wzięto 
pod uwagę tylko wydatki bieżące, bez wydatków majątkowych, inwestycji i zakupów inwestycyjnych.  

 
Tab. 18. Zestawienie porównawcze wydatków GMK na tereny zieleni za lata 2014-2019:   

Wydatki na inwestycje programowe miasta w zakresie ochrony i kształtowania zieleni miejskiej: 

Rodzaj zadania: Rok 2014 
- wykonanie 
na dzień 
31.12.2014 

Rok 2015 
- wykonanie 
na dzień 
31.12.2015 

Rok 2016  
- wykonanie 
na dzień 
31.12.2016 

Rok 2017 
- wykonanie 
na dzień 
31.12.2017 

Rok 2018 
- wykonanie 
na dzień 
31.12.2018 

Inwestycje programowe w 
terenach zieleni 

7 884 753,00 5 939 268,00 11 520 433,00 25 934 094 54 004 905 

W tym w ramach Budżetu 
Obywatelskiego 
ogólnomiejskiego: 
 

- 144 253,00 2 000 000,00 614 676 623 865 

Wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic w zakresie terenów zieleni i rekreacji:  

Modernizacja ogródków 
jordanowskich, tworzenie 
zieleńców i skwerów z małą 
architekturą 

2 483 712,00 3 590 379,00 4 684 882,00 4 823 588 4 350 283 

W tym w ramach Budżetu 
Obywatelskiego dzielnic: 

- 53 765,00 981 756,00 789 208 489 576 

OGÓŁEM WYDATKI 
INWESTYCYJNE: 

10 368 465,00 9 529 647,00 16 205 315,00 30 757 682 58 355 188 

W tym w ramach Budżetu 
Obywatelskiego: 

- 198 018,00 2 981 756,00  1 403 884 1 113 441 

Wydatki bieżące na utrzymanie terenów zieleni w podziale na działu i rozdziały klasyfikacji budżetowej: 

Dział: Rozdział: Rodzaj 
zadania: 

Rok 2014 
- wykonanie na 
dzień 31.12.2014 

Rok 2015 
- 
wykonanie 
na dzień 
31.12.201
5 

Rok 2016  
- wykonanie na 
dzień 
31.12.2016 

Rok 2017  

- wykonanie na 
dzień 
31.12.2017 

Rok 2018  

- wykonanie na 
dzień 
31.12.2018 

900 90004  
 

Utrzymani
e zieleni w 
miastach i 
gminach 
(ZZM) 

18 688 172,00 18 617 68
7,00 

23 991 757,00 
 

34 451 406 29 301 513 

900 90008 Ochrona 
różnorodn
ości 

52 985,00 165 243,0
0 

207 122,00 241 211 377 440 
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biologiczn
ej i 
krajobrazu 
(WS UMK) 

925 92504 Utrzymani
e lasów 
komunalny
ch 
(MPIOZ) 

711 466,20 1 480 892,
61 

792 829,16 
(tylko Las 

Wolski) 
 

878 461,20 894 853,97 

925 92504 Utrzymani
e Kopca 
Niepodległ
ości im. J. 
Piłsudskieg
o (MPIOZ) 

162 540,00 272 106,3
4 

120 960,00 
 

113 392,44 105 832,44 

925 92504 Utrzymani
e cennych 
przyrodnic
zo 
zbiorowisk 
nieleśnych 
(MPIOZ) 

139 093,20 138 526,5
0 

W ramach 
ogólnego 

budżetu na 
utrzymanie 
zieleni ZZM 

Nie 
finansowane w 

ramach 
umowy 

zawartej 
pomiędzy 

GMK, 
reprezentowan

ą przez 
Dyrektora 
Wydziału 

Kształtowania 
Środowiska, a 

Fundacją 
MPiOZ 

Nie 
finansowane w 

ramach 
umowy 

zawartej 
pomiędzy 

GMK, 
reprezentowan

ą przez 
Dyrektora 
Wydziału 

Kształtowania 
Środowiska, a 

Fundacją 
MPiOZ 

020 02001 Gospodark
a leśna 
(ZZM) 

- - 749 957,00 1 602 908 2 516 272 

Łącznie wydatki bieżące na 
utrzymanie: 

19 754 256,40 20 674 45
5,45 

25 862 625,16   

Pozyskanie gruntów pod tereny 
zieleni: 

     

Rodzaj zadania: Rok 2014 
- wykonanie na 
dzień 31.12.2014 

Rok 2015 
- 
wykonanie 
na dzień 
31.12.201
5 

Rok 2016  
- wykonanie na 
dzień 
15.12.2016 

Rok 2017  
- wykonanie na 
dzień 
31.12.2017 

Rok 2018  
- wykonanie na 
dzień 
31.12.2018 

Wydatki na wykup gruntów 2 550 144,95 2 976 518,
46 

33 859 
307,61 

7 297 664,39 15 062 549,05 

Zamiana gruntów  1 402 
779,00 

 5 469,3 2 872 320,97 

Łącznie pozyskanie gruntów: 2 550 144,95 4 379 297,
46 

33 859 
307,61 

7 303 133,69 17 934 870,02 

SUMA: 32 672 866,35 34 583 39
9,91 

75 927 247,77 75 348 197,33 109 485 969,4
3 
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Ryc. 50. Wydatki miasta Krakowa na zieleń w l. 2014 – 2019, w podziale na rodzaje zadań. Opracowanie własne na 
podstawie sprawozdań i informacji z wykonania Budżetu Miasta Krakowa z l. 2014 - 2016 oraz danych Wydziału Skarbu 
UMK. 

 
Wydatki z Budżetu Miasta Krakowa na tereny zieleni w ostatnich latach systematycznie rosną. W 

kolejnych latach środki na utrzymanie powinny być systematycznie zwiększane, wraz ze wzrostem 
powierzchni terenów zieleni w wyniku oddawania nowych inwestycji do użytku, pozyskania gruntów i 
przekazywania ich w utrzymanie ZZM, a także wprowadzania nowych standardów utrzymania określonych w 
niniejszym dokumencie. Szczególnej uwagi wymagają wykupy gruntów przeznaczonych pod parki w tych 
rejonach miasta, gdzie jest największa presja inwestycyjna. Powinny one być dokonane jak najszybciej.  
 

Wydatki na utrzymanie  
Zgodnie z danymi ZZM, w utrzymaniu miasta znajduje się obecnie ok.   1755 ha terenów zieleni 

miejskiej (parków, zieleńców, zieleni osiedlowej i przyulicznej), a zatem kwota 29 301 513 zł przeznaczona na 
utrzymanie tych terenów na rok 2018, daje stawkę ok. 1,66 zł/m2 terenu zieleni/rok. Jest to stawka 
niewystarczająca, tym bardziej, że oprócz 1755 ha terenów znajdujących się w stałym utrzymaniu, w tej kwocie 
mieści się również utrzymanie interwencyjne,  utrzymanie terenów rolnych i  terenów objętych formami 
ochrony przyrody.  

 
 
 
Kwota przeznaczona na utrzymanie zieleni niskiej obejmującej utrzymanie czystości terenu, 

utrzymanie nawierzchni (letnie i zimowe), placów zabaw, elementów małej architektury, trawników, 
kwietników, rabat, krzewów, żywopłotów i młodych drzew wynosi na rok 2019 ok. 32 226 000 mln zł. Jest to 
kwota niezbędna do wprowadzenia systemu „Utrzymaj Standard”, która może ulec zwiększeniu w związku z 
pojawiającymi się nowymi, w tym nieprzewidzianymi potrzebami związanymi z bieżącym utrzymaniem a 
także koniecznością objęcia w utrzymanie nowych elementów zagospodarowania teren np. po zakończeniu 
inwestycji. 

 -
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 W przypadku zieleni wysokiej koszty w 2019roku  kształtują się następująco: 

 kwota przewidziana na pielęgnację istniejącego drzewostanu, wycinkę, prace interwencyjne w 
koronach drzew itp. to ok. 3 800 000 zł 

 kwota potrzebna na realizację zobowiązań w zakresie sadzenia drzew i krzewów to ok. 3 600 000 zł, z 
czego na chwilę obecną ZZM posiada zabezpieczone ok. 1 500 000,00zł 

Z uwagi na rosnące potrzeby w zakresie realizacji nowych nasadzeń drzew oraz zwiększenie udziału 
zieleni wysokiej na terenie Krakowa (w kontekście terenów utrzymywanych przez ZZM), przewidziana kwota 
na sadzenie, pomimo wzrostu nakładów w porównaniu z latami ubiegłymi, nadal nie jest wystarczająca. 

Oznacza to, że budżet na utrzymanie terenów zieleni powinien zostać zwiększony o minimum 
3 000 000 złotych biorąc pod uwagę tylko te tereny zieleni, które aktualnie znajdują się w utrzymaniu ZZM, 
przy aktualnym standardzie utrzymania. 

Ponadto, w ramach wydatków na utrzymanie (przez które rozumie się konserwację i pielęgnację 
zieleni) znajdują się także środki na doposażenie elementów małej architektury np. dostawianie brakujących 
ławek, na bieżące naprawy i remonty np. naprawę nawierzchni, remonty schodów.  

 Środki na utrzymanie lasów to ok. 2200 zł/ha = 0,22 zł/m2 zarówno dla Lasu Wolskiego z Kopcem 
Piłsudskiego znajdującego się w utrzymaniu MPIOZ jak lasów pozostających w zarządzie ZZM, natomiast z 
uwagi na realizowany przez ZZM ''Powiatowy program zwiększenia lesistości miasta Krakowa na lata 2018-
2040'' konieczne jest zapewnienie znacznych środków przede wszystkim na wykupy gruntów, także ze 
względu na potrzeby pielęgnacji opisane w Cz. V. rozdz. 4.2 środki przeznaczone na utrzymanie i rozwój lasów 
należy zwiększyć. 

 
Celem zwiększenia dostępnych funduszy, na część zadań ZZM pozyskuje obecnie środki europejskie 

(Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko), względnie środki krajowe (Program Ochrona lasów 
Małopolski) za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Krakowie, np. dofinansowanie projektu zagospodarowania pasa zieleni w ciągu Al. Beliny-Prażmowskiego 
w Krakowie, dofinansowanie opracowania uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów gminnych. 

Z uwagi na wysokie koszty utrzymania cennych przyrodniczo obszarów łąkowych (w tym Natura 
2000), a zwłaszcza terminowego wykaszania Łąk Nowohuckich z usuwaniem biomasy, ZZM pozyskuje dotacje 
ze środków unijnych w formie dopłat bezpośrednich i w ramach programów rolnośrodowiskowych.  

ZZM w Krakowie wprowadził również możliwość pozyskiwania dodatkowych środków w ramach tzw. 
pakietów sponsorskich, które dają możliwość współpracy z osobami prywatnymi bądź sponsorami w zakresie 
tworzenia zielonych ekranów pnączy i wiklinowych szałasów, czy umieszczania elementów małej architektury 
w przestrzeni miejskiej – koszy, ławek, zielonych wiat przystankowych219, hoteli dla owadów, domków dla 
jeży.  

Wydatki na inwestycje 
W odniesieniu do wydatków na inwestycje, zakresy rzeczowe ustalane są według bieżących potrzeb. 

Jednolita Lista Rankingowa do momentu aktualizacji w niniejszym dokumencie stanowiła bowiem zbiór 
potrzeb, a nie listę hierarchiczną do stosowania według przyjętej kolejności. Na niektóre inwestycje ZZM 
pozyskuje dotacje ze środków unijnych. Przykładem takich działań jest międzynarodowy projekt UGB (Urban 
Green Belts) współfinansowany z Europejskiego Regionalnego Funduszu Rozwoju w ramach programu 
INTERREG Europa Środkowa. ZZM będzie w ramach tego przedsięwzięcia realizował projekt pilotażowy 

                                                 
219

 Wszelkie inwestycje w istniejącą infrastrukturę powinny być bezwzględnie uzgadniane z jednostką zarządzającą przystankami i 
tworzone z uwzględnieniem obowiązujących umów odnośnie zagospodarowania przestrzeni przystankowej (umowy koncesji na wiaty 
przystankowe etc.), tak aby nie naruszać ich zapisów. Ingerencja w istniejące wiaty w celu ich zazielenienia również wymaga 
uzgodnienia z zarządzającym danego zadaszenia. 

 



KIERUNKI ROZWOJU I ZARZĄDZANIA TERENAMI ZIELENI W KRAKOWIE NA LATA 2019-2030 
   

245  

 

WITKOWICE GLL (Witkowice Green Living Lab) polegający m.in. na rewitalizacji istniejącej infrastruktury 
turystycznorekreacyjnej z wdrożeniem innowacyjnych kierunków edukacji przyrodniczej. Obejmuje 
urządzenia terenowe – tablice informacyjne ścieżki edukacyjnej, kładki i mostek pieszo-rowerowy nad rzeką 
Bibiczanką, umocnienia i zabezpieczenia ścieżek, miejsca postojowe dla rowerów, dla pojazdów 
samochodowych przeznaczone dla inwalidów, elementy małej architektury, a także niezbędne dla wdrożenia 
mobilnej aplikacji elementy terenowe. Wartość projektu przeznaczonego do realizacji w latach 2017-2019, 
wyniesie ponad 100 tys. EUR, w tym wkład własny na poziomie 15%. 

 
Wydatki na pozyskanie gruntów 
W latach 2014 - 2018 (wg stanu na dzień 31.12.2018 r.) pozyskano na rzecz Gminy Miejskiej Kraków 

nieruchomości przeznaczone pod tereny zieleni o powierzchni 57,1707 ha za łączą kwotę  64 753 363, 77 zł.  
 
Zestawienie gruntów nabytych w l. 2014-2016: 
 
Tab. 19. Grunty nabyte w 2014 r.: 

Lp. Powierzchnia [ha] Kwota [zł] Cel nabycia 

1. 2,2824 2.535.546,01 Park Rzeczny Drwinka 

2. 0,0125    14.598,94 Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości przeznaczonej w 
MPZP pod zieleń publiczną 

Ogółem:      2,2949 ha 2 550.144,95 zł 

 
Tab. 20. Grunty nabyte w 2015 r.: 

Lp. Powierzchnia [ha] Kwota [zł] Cel nabycia 

1. 2,5136 2,781.740,93 Park Rzeczny Drwinka 

2. 0,2001   194.777,53 Park Aleksandry 

3. 0,2257  Park św. Wincentego AʼPaulo (pozyskano nieruchomości w drodze 
zamiany o wartości 1.402.779,00 zł 

Ogółem:      2,9394 ha 2.976 518,46 zł 

 
Tab. 21. Grunty nabyte w 2016 r.: 

Lp. Powierzchnia (ha) Kwota (zł) Cel nabycia 

1. 0,3235  365. 696, 92 Park Aleksandry 

2.  28, 8925  27. 634. 637, 89 zł Park Zakrzówek 

3.  5,3902 5. 858. 972, 80 Park Rzeczny Drwinka 

4. 0,5984 2. 994. 598,84 Park św. Wincentego á Paulo  

5. 0,3952 12. 580,47 Obóz Płaszów  

Ogółem: 35, 5998  36. 866. 486,92 
 

 
Tab. 21. Grunty nabyte w 2017 r.: 

Lp. Powierzchnia (ha) Kwota (zł) Cel nabycia 

1. 2,4212 2. 665. 897,53 Park Rzeczny Drwinka 

2.  0,3194 909. 137,86 Park Rzeczny Wilga 

3. 0,4087 360. 370,98 Młynówka Królewska 

4. 0,0416 128. 197,70 Park Lotników Polskich  

5. 0,2256 434. 475,70 Park Zakrzówek 

6. 3,1011 2. 697. 080,18 Park Rzeczny Dłubnia  

7. 0,0231 67. 742,71 Park Kieszonkowy Celarowska 

8. 0,0213 34. 761,73 Park Ruczaj  

Ogółem: 6,562 7. 297. 664,39 
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Tab. 21. Grunty nabyte w 2018 r.: 
Lp. Powierzchnia (ha) Kwota (zł) Cel nabycia 

1. 4,0794 5. 673. 795,00 tereny zieleni urządzonej rekreacyjno – sportowej ZP1  - mpzp 
„Bonarka” 

2.  0,039 82. 920,72 Park Wilga 

3.  0,327 647. 355,63 Park Zabłocie (Stacja Wisła) 

4. 0,586 488. 558,49 Park Rzeczny Dłubnia 

5. 0,0386 113. 179,82 zakres planowanego Parku Kieszonkowego Celarowska 

6. 0,2863 329. 512,65 zakresem przebudowy ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły 

7. 0,0179 30. 957,02 Park Zakrzówek 

8. 0,8852 1. 005. 985,09 Park Rzeczny Drwinka 

9. 0,2247 475. 908,32 Park Młynówka Królewska  

10. 0,2094 295. 065,36 Parku Obóz Płaszów 

11. 0,9345 1. 569. 177,45 Park Aleksandry   

12. 1,3621 3. 026. 398,66 Las Wolski 

13. 0,7845 1. 323. 734,84 Wzgórze św. Bronisławy 

Ogółem: 9,7746 15. 062. 549,05 

 
 
 
 Zgodnie z zatwierdzanym co roku Budżetem Miasta Krakowa, Wydział Skarbu Miasta uzyskuje środki 
finansowe na zadaniu Nr GS/RRO/A2.1 (poprzednio XI-1.1) „Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie 
nieruchomości do zasobu Miasta”. Zakres rzeczowy w/w zadania obejmuje m.in. zakup terenów do zasobu 
miasta celem utrzymania terenów zielonych oraz wykup gruntów i nieruchomości dla utworzenia parków 
miejskich. Zadanie to zawiera jeszcze inne pozycje, które winny być zrealizowane tj. m.in. wykupy gruntów 
związanych z inwestycjami drogowymi objętymi listą hierarchiczną, wykupy nieruchomości pod bieżące 
inwestycje programowe, regulację stanów prawnych nieruchomości zajętych w związku z realizacją celów 
publicznych, pozyskanie atrakcyjnych terenów do zasobu miasta, w tym w drodze pierwokupu. Dlatego też w 
chwili obecnej wykupy terenów zieleni dokonywane są na wniosek inwestora, tj. Zarząd Zieleni Miejskiej 
(poprzednio: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu) bądź na wniosek osób fizycznych i prawnych (po 
zaopiniowaniu celowości pozyskania danej nieruchomości przez w/w jednostki miejskie) w ramach środków 
finansowych zarezerwowanych w budżecie Miasta dla w/w zadania inwestycyjnego. Należy jednakże 
podkreślić, iż z uwagi na brak postępowań spadkowych oraz brak zgody właścicieli na zaproponowane 
warunki finansowe a także brak wystarczających środków finansowych, wykupy dokonywane są sukcesywnie 
w poszczególnych latach. Należy podkreślić, iż nie ma wydzielonych środków finansowych na wykupy terenów 
zieleni, pozyskiwanie ich odbywa się w ramach zadania opisanego powyżej.  

W Programie Ochrony Środowiska zostały wyznaczone zadania w zakresie pozyskania gruntów na cele 
związane z zarządzaniem zielenią i ochroną przyrody. Do roku 2015 miały zostać wyznaczone wszystkie tereny 
objęte strefą zagospodarowania Parków Rzecznych oraz pozostałe tereny przeznaczone na zieleń miejską w 
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, które muszą ulec wykupowi. Zadanie to realizowane 
jest w niniejszym dokumencie. Do roku 2019 zgodnie z POŚ nastąpić miał wykup wszystkich terenów objętych 
strefą zagospodarowania Parków Rzecznych oraz pozostałych terenów przeznaczonych na zieleń miejską w 
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.  

Zadanie to zostało  również wskazne do realizacji w niniejszym dokumencie.  
 

 
Roszczenia odszkodowawcze 
Prowadzenie postępowań dotyczących wypłat odszkodowań związanych z przeznaczeniem terenów 

prywatnych w mpzp pod zieleń leży w kompetencjach Wydziału Geodezji. Z informacji Wydziału Geodezji 
wynika, że odszkodowania za przeznaczenie terenów na zieleń w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego nie były jeszcze wypłacane przez UMK. Stosunkowo niewielu właścicieli gruntów zwraca się o 
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odszkodowania i nie było jeszcze takiego przypadku, aby roszczenie było należne. Wg stanu na koniec 
kwietnia 2016 r. nie było też żadnego wyroku I instancji w sprawie zaskarżenia do sądu odmownej odpowiedzi 
UMK w kwestii odszkodowania. Roszczenia odszkodowawcze w w/w sprawach nie stanowią zatem na chwilę 
obecną obciążenia finansowego dla Budżetu Miasta.  
   

Wnioski: 

  W kolejnych latach niezbędne jest zwiększenie wydatków na bieżące utrzymanie zieleni - dalszy 
wzrost tych kwot będzie konieczny zarówno ze względu na równoległe wprowadzenie nowych 
standardów utrzymania, jak i stopniowy wzrost powierzchni terenów zieleni znajdującej się w 
utrzymaniu ZZM, w wyniku realizacji nowych inwestycji i ustaleń niniejszego dokumentu;  

 środki na inwestycje można zwiększać dzięki pozyskaniu większych niż dotychczas środków 
zewnętrznych; 

 środki na pozyskanie gruntów muszą zostać utrzymane poziomie nie niższym niż obecnie, gdyż bez 
tego nie będzie możliwe dokonanie wykupu publicznych terenów zieleni wyznaczonych w planach 
miejscowych, a w szczególności Parków Rzecznych; 

 należy też przewidzieć środki na szczegółową inwentaryzację terenów zieleni.  
 
Ogółem, w I etapie realizacji niniejszego dokumentu należy dążyć do zwiększenia środków 

przeznaczanych na tereny zieleni. Łącznie ze środkami przeznaczanymi na wykup gruntów powinno to być 3% 
budżetu (ok. 150 mln zł).  

V.6. WNIOSKI. IDENTYFIKACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH ZARZĄDZANIE 
W wyniku przeprowadzonych analiz zidentyfikowano główne bariery w zarządzaniu zielenią w 

mieście. Są to: 

 niewystarczające środki budżetowe na uzyskanie radykalnej, oczekiwanej przez mieszkańców 
poprawy stanu zieleni miejskiej (w szczególności dotyczy to utrzymania);  

 niewystarczający stopień cyfryzacji danych dotyczących istniejących terenów zieleni w mieście 
stanowiących podstawę do zarządzania tymi zasobami przez komórki i jednostki UMK; Ewidencja 
terenów zieleni utrzymywanych przez jednostki UMK została wstępnie wdrożona w ramach niniejszego 
opracowania do MSIP; kompleksowa, szczegółowa inwentaryzacja istniejących terenów zieleni w 
Krakowie w formie baz danych przestrzennych obecnie jest w trakcie opracowania 

 połowa parków utrzymywanych obecnie przez GMK nie jest objęta uchwałami RMK, w związku z 
czym nie ma wyznaczonych granic, ustanowionego regulaminu, ani, niekiedy, oficjalnie ustalonej 
nazwy (w kolejnych dziesięciu przypadkach uchwały są niekompletne);  

 część terenów objętych utrzymaniem ZZM, a przejętych po ZIKIT, wymaga regulacji stanu prawnego;  

 czasochłonność procesu formalnego przejmowania istniejących terenów zieleni przez ZZM i regulacji 
stanu prawnego problematycznych nieruchomości. Stan ten oraz niezgodności faktycznych granic 
terenów zieleni w stosunku do granic działek utrzymywanych poprzednio przez ZIKIT, /obecnie 
utrzymywanych przez ZZM wymagają pilnego wyjaśnienia i uporządkowania (dotyczy to także 
przygrodzeń);  

 w wielu przypadkach stan ewidencyjny terenów zieleni i lasów w EGiB jest nieaktualny: jako właściele 
terenów figurują tam podmioty już nieistniejące lub dane dotyczące użytkowania są nieaktualne w 
stosunku do stanu na gruncie; stan ewidencyjny terenów zieleni, a w szczególności lasów, wymaga 
kompleksowego uporządkowania; 

 wykup gruntów i budżetowanie inwestycji następuje obecnie wg bieżących potrzeb, a nie planowo; 
Wydział Skarbu nie ma hierarchicznej listy działek do wykupu pod zieleń publiczną, dokonuje 
wykupów na wniosek i tylko w związku z zaplanowanymi w budżecie inwestycjami. Jednolita Lista 
Rankingowa inwestycji miejskich w zakresie zieleni (2006, zaktualizowana w 2009) ze względu na 
upływ czasu oraz problemy z pozyskiwaniem niektórych terenów, a także długotrwałość procedur 
planistycznych (związaną z roszczeniami lub oprotestowywaniem planów przez właścicieli gruntów), 
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straciła pierwszoplanowe znaczenie przy planowaniu budżetu na wykupy gruntów i inwestycje, choć 
tereny znajdujące się na Liście są brane pod uwagę. Obecnie stanowi ona zbiór potrzeb 
modyfikowany przez bieżące potrzeby, a nie faktyczną, hierarchiczną listę inwestycji; 

 oznaczenia planistyczne dla terenów zieleni w obowiązujących planach miejscowych są bardzo 
różnorodne, i wymagają kompleksowego uporządkowania; w niniejszym dokumencie 
zaproponowano klasyfikację, która może być pomocna w przygotowywaniu nowych planów;  

 tereny Parków Rzecznych dotychczas nieobjęte planami miejscowymi wymagają pilnego opracowania 
planów; 

 zasoby danych przestrzennych dostępne w MSIP nie są ustandaryzowane, nie ma też obowiązującej 
instrukcji do ich wprowadzania; zasoby te są w części nieaktualne lub niekompletne, wymagają 
aktualizacji i weryfikacji, co jest realizowane przez poszczególne wydziały w różnym czasie i w różny 
sposób; brak koordynacji tego procesu. 
W celu poprawy zarządzania terenami zieleni, w pierwszej kolejności należy doprowadzić do 

skompletowania i wdrożenia do codziennego użytku służbowego aktualnych baz danych przestrzennych: 
Ewidencji i Inwentaryzacji terenów zieleni. Należy przede wszystkim ukończyć obszarową Ewidencję terenów 
zieleni utrzymywanych przez jednostki UMK w zakresie terenów zieleni przyulicznej. Wskazane jest także, aby 
uzupełnić Ewidencję o tereny pozostające w zarządzie innych, dotychczas nie ujętych w niej jednostek GMK 
(np. szkół, przedszkoli, przychodni zdrowia) i w ten sposób opracować kompletną ewidencję terenów 
utrzymywanych przez jednostki UMK. 

Wdrożenie Ewidencji terenów zieleni jest konieczne przede wszystkim dla ułatwienia zlecania i 
kontroli bieżącego utrzymania tych terenów. Będzie ona pomocna również w prowadzeniu sprawnej i 
skoordynowanej gospodarki nieruchomościami przez komórki i jednostki GMK oraz wymianie informacji. Stan 
prawny nieruchomości znajdujących się w zarządzie ZZM musi zostać jak najszybciej uregulowany, a na 
podstawie Ewidencji będzie można sprawnie stworzyć listę nieruchomości do regulacji. Informacje o zbyciu 
terenów zieleni, które znajdują się w zarządzie ZZM lub nabyciu nowych terenów pod zieleń powinny też 
niezwłocznie być umieszczane w Ewidencji w MSIP i wpływać do ZZM. Zapobiegnie to sytuacjom, w których 
tereny nie będące już własnością GMK nadal będą pozostawały w jej utrzymaniu, lub nieruchomości nowo 
nabyte będą pozostawały bez utrzymania.  

Ponadto należy stopniowo poszerzać szczegółową Inwentaryzację terenów zieleni, niezbędną do 
prawidłowego utrzymania tych obszarów i planowania zadań inwestycyjno-remontowych.  

Celem usprawnienia pozyskiwania gruntów należy stworzyć hierarchiczną listę nieruchomości do 
wykupu podobnie, jak w przypadku inwestycji drogowych. 

 
W celu efektywnej współpracy międzysektorowej pomiędzy komórkami i jednostkami 

organizacyjnymi UMK oraz podmiotami zewnętrznymi, koniecznie należy uporządkować, ustandaryzować i 
zaktualizować posiadane przez UMK bazy danych przestrzennych (MSIP). Zawarty w nich zasób informacji 
przy odpowiednim wykorzystaniu może w znacznie większym niż dotychczas stopniu stanowić narzędzie 
wsparcia procesu decyzyjnego w zarządzaniu zasobami miasta.  
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VI. DIAGNOZA STANU TERENÓW ZIELENI KRAKOWA 

VI.1. ANALIZA SWOT220 
Na podstawie wyników przeprowadzonych analiz dokonano syntezy ustaleń w formie analizy SWOT (ang. 

Strenghtnesses, Weaknesses, Opportunies and Threats) dla całego obszaru miasta Krakowa (tab. 23): 

 
SILNE STRONY: SŁABE STRONY: 

- wysokie walory środowiskowe i krajobrazowe; 
 

- rozproszenie terenów zieleni, które nie tworzą obecnie 
spójnego systemu; 
- niedobór powierzchni urządzonych terenów zieleni w 
stosunku do liczby mieszkańców i prognoz rozwojowych; 
- dotychczas niewielkie wykorzystanie potencjału 
środowiska i ogółu terenów zieleni w procesie rozwoju 
miasta oraz poprawie jakości i atrakcyjności jego 
przestrzeni publicznych; 
 

- objęcie znacznych terenów miasta formami ochrony 
przyrody i krajobrazu; 
- wysoka wartość przyrodnicza i krajobrazowa terenów 
łąkowych oraz zbiorników i cieków wodnych;  
 

- brak planów ochrony dla rezerwatów i parków 
krajobrazowych oraz planów zadań ochronnych dla 
obszarów Natura 2000; 
- wiele terenów cennych przyrodniczo na obszarze miasta 
nie jest objętych ochroną; 
 

- praktyczna wiedza o walorach przyrodniczych miasta 
dzięki okresowo aktualizowanej Mapie Roślinności 
Rzeczywistej i Waloryzacji Przyrodniczej Miasta Krakowa 
w formie bazy danych przestrzennych; 
 

- inwentaryzacja terenów zieleni w formie baz danych 
przestrzennych dopiero w początkowej fazie 
opracowania; 
- ewidencja terenów zieleni w formie baz danych 
przestrzennych niekompletna, brak danych dot. zieleni w 
pasach drogowych;  
- brak inwentaryzacji faunistycznej terenu miasta w 
formie baz danych przestrzennych;  
- słabe rozpoznanie występowania chronionych gatunków 
grzybów i fauny;  
 

- praktyczna wiedza o warunkach przewietrzania miasta 
dzięki projektowi Monit-Air;  

- ukształtowanie terenu niekorzystne dla przewietrzania 
miasta; 

- duża ilość cieków wodnych mających otwarte koryta o 
charakterze naturalnym lub częściowo przekształconym; 
cieki są w niewielkim stopniu skanalizowane; 

- niska klasa jakości wód w ciekach
221

;  
- brak systemowych rozwiązań gospodarki i ochrony wód 
płynących, stojących i podziemnych;  
 

- wybitne walory kulturowe i bardzo dobrze zachowana 
historyczna tkanka miejska wraz z historyczną zielenią; 
- liczne parki zabytkowe; 
 

- pogarszający się stan części przestrzeni publicznych i 
zabytkowych terenów zieleni;  

- kluczowe tereny zieleni: Planty, Bulwary Wiślane, Błonia 
i kopce współtworzące wizerunek miasta; 
- wysokie walory widokowe, czytelne dominanty 
krajobrazowe (kopce); 
 

- problemy z dostępem do terenów zieleni – 25% 
mieszkańców miasta mieszka poza strefą dostępności 
300m do terenów zieleni; 
- niewystarczająca powierzchnia urządzonych terenów 
zieleni w stosunku do liczby mieszkańców;  

- ograniczenie ruchu kołowego wokół Plant i Wawelu 
(ulice: Straszewskiego, Podwale, Dunajewskiego, 

- liczne bariery komunikacyjne: niektóre tereny zieleni są 
izolowane od otoczenia torami, zabudową, ogrodzeniami 

                                                 
220

 ang. Strenghts, Weaknesses, Opportunies and Threats – silne i słabe strony, szanse i zagrożenia 
221

 Baścik M., Degórska B. (red.), 2015, Środowisko przyrodnicze Krakowa, str. 165, tab. 9.1.   
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Basztowa, Westerplatte, Św. Gertrudy, Bernardyńska); 
 

i pozostają nieurządzone, przez co dostęp jest 
utrudniony; 
- występowanie uciążliwości od ruchu kołowego, 
utrudniających korzystanie z terenów zieleni (m.in. hałas, 
zanieczyszczenie powietrza);  

- dobrze turystycznie urządzone lasy na terenie miasta 
(„Szlak lasów miejskich Krakowa”); 
 

- mały procentowy udział lasów w powierzchni miasta;  
- tylko połowa lasów znajdujących się w Krakowie jest 
urządzona i dostępna dla mieszkańców;  
 

- bliskość parków krajobrazowych i atrakcji turystycznych 
w okolicy miasta; 
- liczne szlaki turystyczne; 
 

- niewielkie wykorzystanie potencjału turystycznego 
terenów zieleni, głównie założeń historycznych 
położonych poza centrum miasta (Twierdza Kraków, parki 
podworskie); 
 

- prężnie działające ogrody działkowe;  
 

- obecnie zamknięty charakter większości ogrodów 
działkowych;  

- istnienie Jednolitej Listy Rankingowej inwestycji 
miejskich w zakresie zieleni; 
 

- realizacja JLR nie według wyznaczonej kolejności, ale 
według bieżących potrzeb;  
- niski standard zagospodarowania większości 
istniejących terenów zieleni w mieście; 
- niewystarczające wyposażenie terenów zieleni w 
publiczną, darmową bazę sportowo-rekreacyjną; 
- zaniedbania przestrzeni osiedlowej, w tym terenów 
zieleni; 
- brak obowiązujących w mieście i egzekwowanych 
standardów zabezpieczania drzew przy robotach 
remontowych i budowlanych;  
 

- Nowa Huta – „miasto ogród” – żywy przykład dobrych 
praktyk planistycznych w kształtowaniu systemu terenów 
zieleni w strukturze urbanistycznej; 
 

- brak zapewnienia wystarczających terenów zieleni 
publicznej na obecnie budowanych osiedlach, jako skutek 
braku powszechnie obowiązujących standardów 
urbanistycznych w zakresie infrastruktury społecznej

222
 w 

Polsce; 
 

- jasne i czytelne określenie granic dopuszczalnej 
zabudowy w SUiKZP; 
 

- uregulowania ustawowe (ustawa o PiZP) 
uniemożliwiające egzekwowanie zapisów SUiKZP: gdy 
brak mpzp – możliwe decyzje o WZ niezgodne ze 
Studium; uniemożliwia to ochronę wyznaczonych w 
SUiKZP terenów zieleni przed zabudową; 

- wysoki stopień pokrycia powierzchni Krakowa planami 
miejscowymi: 63,3 ,co znacznie przekracza średnią 
krajową (Warszawa – pokrycie 37, 23%, średnia krajowa 
poniżej 30,5%); 
- konsekwentna realizacja ustaleń JLR w planach 
miejscowych (zdecydowana większość parków miejskich z 
JLR oraz powierzchni Parków Rzecznych objętych jest 
obowiązującymi mpzp, lub mpzp, które są w trakcie 
sporządzania; niemal wszystkie obiekty forteczne są 
objęte obowiązującymi planami); 

- brak zabezpieczenia niektórych terenów przyrodniczo 
cennych zapisami planów miejscowych;  
- długotrwałość procedur planistycznych, ze względu na 
liczne przypadki zaskarżania planów przez właścicieli 
nieruchomości i uchylania zapisów przez sądy;  
- nieujednolicona nomenklatura dot. zieleni w planach 
miejscowych; 
- duża powierzchnia publicznych terenów zieleni 
przewidzianych w planach miejscowych znajduje się na 
działkach prywatnych, co powoduje konieczność 
pozyskania ich przez miasto; 
 

- ogólna powierzchnia gruntów gminnych - rozdrobniona struktura własności gruntów; 

                                                 
222

 Do infrastruktury społecznej zaliczają się także publiczne tereny zieleni, patrz: Rozdz. 4.1. Wyjaśnienia stosowanych skrótów i 
pojęć 
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przeznaczonych na zieleń urządzoną SUiKZP jest 
wystarczająca do zaspokojenia zapotrzebowania 
społecznego w skali miasta; 

- brak możliwości stworzenia ciągłej struktury systemu 
terenów zieleni na samych gruntach gminnych;  
- stan formalno-prawny części miejskich terenów zieleni 
wymagający uregulowania; 
- długotrwałość procedur urzędowych służących 
uporządkowaniu stanu formalno-prawnego terenów 
zieleni; 
 

- duże zainteresowanie społeczne ochroną przyrody i 
kształtowaniem terenów zieleni; 
- istnienie licznych organizacji społecznych 
współpracujących z UMK w zakresie ochrony i 
planowania terenów zieleni (skupionych w KDO ds. 
Środowiska);  
- duża aktywność mieszkańców (głównie zabudowy 
wielorodzinnej) w zakresie ochrony zieleni i chęć 
zaangażowania w pracę nad rozwojem terenów zieleni w 
najbliższym otoczeniu miejsc zamieszkania; 
 

- duża presja właścicieli działek na dalszy rozwój 
zabudowy;  
- istnienie ogrodzeń osiedli wielorodzinnych i w dolinach 
cieków wodnych, utrudniające kształtowanie ciągłego i 
publicznie dostępnego systemu terenów zieleni; 
 

- znaczny wzrost nakładów budżetowych na zieleń w 
ostatnim roku; 
 

- potrzeba zwiększenia  budżetu na utrzymanie terenów 
zieleni; 
- niski standard utrzymania terenów zieleni, brak 
utrzymania części jeszcze nieurządzonych, publicznych 
terenów zieleni wyznaczonych w mpzp; 
- inwestycje i wykupy gruntów wykonywane wg bieżących 
potrzeb, nie zawsze zgodnie z JLR; 
 

SZANSE:  ZAGROŻENIA: 

- spójne,planowe i długoterminowe działania w zakresie 
zieleni podejmowane przez Miejskiego Architekta 
Krajobrazu;  
- rozwój ZZM jako jednostki zarządzającej miejskiej 
terenami zieleni; 
- zabezpieczenie budżetu na wykup terenów zieleni; 
- realizacja spójnej polityki rozwoju terenów zieleni; 
- program zalesień w trakcie opracowania;  
 

- brak koordynacji działań różnych komórek i jednostek 
UMK w zakresie zieleni; 
-za niski budżet na wykupy terenów zielonych na parki 
miejskie i tereny cenne przyrodniczo; 
 
 

- wykonanie kompleksowej, cyfrowej inwentaryzacji 
terenów zieleni w mieście; 
- bieżąca aktualizacja  bazy danych przestrzennych 
ewidencji terenów zieleni znajdujących się w utrzymaniu 
ZZM; 
- rozwój systemu zarządzania terenami zieleni w ZZM, 
opartego o bazy danych przestrzennych; 
- rozwój informacji publicznej w oparciu o tworzone bazy 
danych przestrzennych; 
 

- opóźnienia w uzupełnieniu Ewidencji terenów zieleni o 
pasy drogowe;  

- opracowanie i wdrożenie planów ochrony Parków 
Krajobrazowych; 
- objęcie ochroną kolejnych terenów cennych 
przyrodniczo; 
- możliwość powołania kolejnych parków kulturowych; 
- rozwój programu małej retencji; 
 

- przedłużające się prace/bezczynność organów 
ustawodawczych w zakresie likwidacji decyzji o WZ; 
- przedłużające się prace/bezczynność władz 
państwowych w zakresie ustalenia powszechnie 
obowiązujących standardów urbanistycznych w zakresie 
infrastruktury społecznej (w tym minimum powierzchni 
publicznych terenów zieleni na mieszkańca) w Polsce; 
- częste zmiany prawa w zakresie wycinki drzew i 
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krzewów, liberalizacja przepisów i obniżenie stawek 
ułatwiające wycinkę deweloperom; 
- brak środków w instytucjach nadrzędnych na realizację 
koniecznych zadań z zakresu ochrony przyrody (RDOŚ – 
opracowanie planów ochrony dla rezerwatów i planów 
zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000; podmioty 
zarządzające wodami – działania w celu osiągnięcia 
dobrego stanu wszystkich wód powierzchniowych

223
); 

 

- ustawowa możliwość wywłaszczenia gruntów 
przeznaczonych w mpzp pod publiczne tereny zieleni; 
- ustandaryzowanie oznaczeń planistycznych dla terenów 
zieleni w planach miejscowych; 
- przyjęcie przez RMK „Uchwały Krajobrazowej”; 
 

- silna presja inwestycyjna powodująca stopniową utratę 
terenów zieleni; 
- przeznaczanie terenów cennych przyrodniczo pod 
zabudowę w dokumentach planistycznych; 
- sprzedaż nieruchomości gminnych stanowiących tereny 
cenne przyrodniczo bądź potencjalne tereny zieleni;  
- brak dostosowania rozmieszczenia i wielkości terenów 
zieleni publicznej na obszarach inwestycyjnych do 
potrzeb i liczby mieszkańców (przykład: Górka 
Narodowa); 
- ograniczanie dostępu do zieleni spowodowane 
ogrodzeniami osiedli i terenów nadrzecznych (brak 
demontażu istniejących ogrodzeń);  
 

- plany otwarcia ogrodów działkowych dla mieszkańców; 
- otwarcie ogrodów klasztornych dla mieszkańców 
śródmiejskiej części miasta (ustalenie zasad – np. 
czasowe, w weekendy); 
- rozwój uzdrowisk – Swoszowice, Mateczny; 
rewaloryzacja parków; publiczne udostępnienie Parku 
Zdrojowego „Mateczny”;  
 

- brak zgody na otwarcie ogrodów klasztornych;  
- prywatyzacja i ograniczenie dostępności publicznej 
istotnych dla miasta terenów zieleni (np. parki 
uzdrowiskowe, parki podworskie); 
 

- wykorzystanie dużego potencjału przyrodniczego, 
rekreacyjnego i rozwojowego obiektów Twierdzy Kraków, 
otoczenia cieków i zbiorników wodnych oraz terenów 
dawnych kamieniołomów poprzez włączenie ich w 
system zieleni publicznej; 
- wykorzystanie niektórych terenów pokolejowych pod 
rozwój terenów zieleni; 
- kompleksowa rewaloryzacja i rewitalizacja funkcjonalna 
istniejących terenów zieleni, w tym parków podworskich; 
- wykorzystanie istniejących zasobów przyrodniczych i 
krajobrazowych w procesie rozwoju terenów zieleni, 
rekreacji i turystyki poza centrum; 
- konsekwentne i planowe zwiększanie ilości zieleni 
wzdłuż ulic; 
- większe „ukwiecenie” miasta poprzez wprowadzanie 
rabat z roślin jedorocznych i wieloletnich; 
- realizacja projektu Kraków Nowa Huta Przyszłości; 
- opracowanie i realizacja programów ogólnomiejskich, 
np. budowy siłowni plenerowych;  

- brak kompleksowej rewaloryzacji istniejących parków i 
skwerów; 
- niespójne nasadzenia przyuliczne; 
- brak właściwego nadzoru nad istniejącą zielenią i jej 
ochrony w trakcie robót remontowo-budowlanych w 
pasach drogowych; 
- brak ochrony istniejącej zieleni na placach pozostałych 
budów; 
- nadmierna wycinka drzew z terenów prywatnych, 
skutkująca m.in. utratą ciągłości struktur przyrodniczych; 

- rozwój infrastruktury rowerowej; 
- poszerzanie strefy ruchu pieszego w mieście, np. na 

- brak technicznej i organizacyjnej możliwości wyłączenia 
wskazanych w SUiKZP ulic z ruchu kołowego;  

                                                 
223

 Zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną 2000/60/WE dobry stan wszystkich wód powierzchniowych powinien być osiągnięty do 
roku 2015. 
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Starym Podgórzu (ulice: Kalwaryjska, Limanowskiego); 

- znaczny wzrost budżetu na zieleń, w tym na wykup 
terenów; 
- pozyskiwanie środków zewnętrznych na rozwój terenów 
zieleni; 
- wprowadzenie nowych, podwyższonych standardów 
utrzymania terenów zieleni oraz wprowadzenie 
standardów zabezpieczania drzew przy robotach 
remontowych i budowlanych; 

- brak wystarczających środków budżetowych na  
utrzymanie terenów zieleni; środki na utrzymanie muszą 
wzrastać adekwatnie do wzrostu powierzchni terenów 
zieleni i wprowadzania nowych standardów utrzymania;  
 

- utworzenie Miejskiego Centrum Dialogu, 
umożliwiającego rozwój dialogu społecznego i 
partycypacji społecznej; 
- popularyzacja warsztatów projektowych dotyczących 
terenów zieleni dla mieszkańców; 
- działania ZZM w zakresie aktywizacji terenów zieleni, 
współpracy ze społecznościami lokalnymi oraz edukacji 
ekologicznej. 

 
 
 
 
 

 

VI.2. DIAGNOZA STANU TERENÓW ZIELENI  
Unikatowe walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe Krakowa dają podstawę do realizacji 

wielofunkcyjnego systemu terenów zieleni. Miasto ma pod tym względem ogromny potencjał, który należy 
dobrze wykorzystać. Ogólna powierzchnia zieleni w Krakowie wbrew powszechnym opiniom nie jest wcale 
mała, natomiast pozostaje ona w dużej mierze nieurządzona. Powierzchnia obecnie urządzonych terenów 
zieleni jest zbyt mała w stosunku do aktualnej liczby mieszkańców, a lokalizacja poszczególnych terenów nie 
zawsze jest dostosowana do potrzeb. Tereny zieleni są mocno rozproszone i podzielone zabudową, nie tworzą 
ciągłej struktury. Ponadto, ich nierównomierne rozmieszczenie w przestrzeni miasta powoduje duże 
dysproporcje w dostępności. Istnieją bowiem rejony miasta o wysokiej koncentracji zaludnienia, w których 
brak dostępu do terenów zieleni (np. Górka Narodowa, Ruczaj), lub jest on niewystarczający (np. Grzegórzki), 
i istnieją obszary o niskiej koncentracji zaludnienia, gdzie powierzchnia terenów zieleni przekracza przyjęty 
standard (Zwierzyniec). Istnieją też obszary intensywnego rozwoju zabudowy wielorodzinnej (szczególnie w 
oparciu o decyzje o WZ), na których w dokumentach planistycznych brak zarezerwowania na przyszłość 
wystarczającej powierzchni terenów zieleni publicznej (np. Czyżyny w rejonie Pasa Startowego, Czerwone 
Maki, Górka Narodowa, Wola Duchacka).  

Aktualny stan zagospodarowania terenów zieleni jest często nieadekwatny do ich potencjału. Zły stan 
lub brak zagospodarowania niektórych terenów zieleni jest istotnym ograniczeniem dla użytkowników. Wiele 
parków wymaga jeszcze kompleksowej rewaloryzacji i znaczącej poprawy standardu urządzenia, inne tereny 
wymagają urządzenia od podstaw. Elementy małej architektury (ławki, kosze, urządzenia zabawowe), 
oświetlenie i nawierzchnie w wielu przypadkach są wyeksploatowane, i wymagają wymiany, ew. uzupełnień. 
W parkach często zupełnie brakuje oświetlenia, co wpływa na brak poczucia bezpieczeństwa mieszkańców i 
możliwość korzystania z tych terenów wieczorami. Dodatkową przeszkodę w użytkowaniu stanowią bariery 
komunikacyjne i brak powiązań z terenami mieszkaniowymi.   

Wreszcie, poprawy wymagają standardy utrzymania terenów zieleni. Proces ten obecnie jest w toku, 
ZZM konsekwentnie wprowadza nowe standardy do specyfikacji przetargowych. Wiele terenów wymaga też 
objęcia podstawowym utrzymaniem – istnieją bowiem tereny zieleni publicznej wyznaczone w mpzp na 
gruntach gminnych, które nie są nim objęte, a co za tym idzie – niedostępne publicznie.  

Powyższe problemy wynikają z niskiego standardu zarządzania zielenią przez ZIKIT w ubiegłych latach, 
niskich nakładów na utrzymanie, inwestycje i pozyskanie gruntów, oraz faktu, że dotychczas, parki krakowskie 
rzadko były poddawane kompleksowej rewaloryzacji. Remonty były raczej skoncentrowane na bieżących 
potrzebach i wymianie zużytych elementów, ewentualnie wprowadzaniu pojedynczych nowych funkcji do 
parków (boisk, placów zabaw, psich wybiegów, siłowni plenerowych). Szczególowy stan zagospodarowania i 
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zapotrzebowanie na prace rewaloryzacyjne w istniejących parkach określony został w tabeli 17 w rozdziale 
V.4.1. Stan zagospodarowania istniejących parków. Stan ten wskazuje na duże potrzeby w zakresie poprawy 
jakości zagospodarowania istniejących terenów zieleni parkowej.  

Jeżeli chodzi o stan urządzenia lasów, jest on dosyć dobry – szczególnie w ramach „Szlaku lasów 
miejskich Krakowa”. Konieczne jest natomiast zwiększenie ogólnego udziału lasów w powierzchni miasta; przy 
tym szczególnie wskazane jest zagospodarowanie kolejnych lasów na cele rekreacji w formie parków leśnych, 
a także przejęcie przez miasto w utrzymanie lasów znajdujących się na gruntach Skarbu Państwa, a nie 
posiadających zarządcy. Zwiekszenie udziału lasów w ogólnej powierzchni miasta realizowane będzie na 
podstawie dokumentu Powiatowego Programu Zwiększania Lesistości po przyjęciu przez radę Miasta 
Krakowa. 

 
Największe zagrożenie dla kształtowania spójnego systemu terenów zieleni w Krakowie stanowią 

czynniki zewnętrzne – uwarunkowania prawne oraz presja inwestycyjna. Władze miasta wielokrotnie 
sygnalizowały ten problem, który można usunąć wprowadzając zmiany do ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z którymi warunkiem wydania decyzji o WZ byłaby zgodność 
planowanej inwestycji z ustaleniami Studium. Do chwili obecnej brak jednak ustaleń w tym zakresie na 
szczeblu ustawodawczym. Należy się spodziewać, że kwestię problematycznych decyzji o warunkach 
zabudowy rozwiąże Kodeks Urbanistyczno-Budowlany (Księga Urbanistyczna), znajdujący się w 
przygotowaniu od kilku lat.  

Jeśli chodzi o czynniki wewnętrzne, istotną przeszkodą jest mocno rozdrobniona struktura własności 
gruntów. Z tego powodu na samych tylko działkach gminnych trudno zaplanować spójny system. Generuje to 
konieczność pozyskiwania kolejnych gruntów i ponoszenia dużych kosztów z Budżetu Miasta.  

 

VI.3. PRIORYTETY ROZWOJU TERENÓW ZIELENI 
Problemy terenów zieleni w Krakowie można w większości rozwiązać, podejmując konsekwentne i 

zaplanowane działania w zakresie zarządzania. Na podstawie analizy SWOT określono poniżej działania 
priorytetowe w zakresie rozwoju terenów zieleni, odnoszące się do przyjętych na wstępie celów opracowania.  
Znajdują one przełożenie na zapisy szczegółowe koncepcji, w tym ustalenia zaktualizowanej Listy 
Rankingowej. Działania odnoszą się do zakresów kompetencji różnych instytucji, nie tylko do komórek i 
jednostek UMK (do wdrożenia nie tylko w ramach administracji samorządowej).  

 

 
Priorytet nadrzędny: 

Tworzenie nowych terenów zieleni publicznej 
 

 
Działania priorytetowe: 

 
Cel 1: Zachowanie, rozwój i tworzenie nowych terenów zieleni publicznej spełniających potrzeby społeczne. 

1. Ochrona istniejących terenów zieleni uchwałami Rady Miasta i w dokumentach planistycznych.  
2. Objęcie utrzymaniem i zagospodarowanie jeszcze nieurządzonych terenów zieleni publicznej 

wyznaczonych w mpzp – w pierwszej kolejności tam, gdzie jest największe zapotrzebowanie 
społeczne. 

3. Tworzenie nowych terenów zieleni publicznej, szczególnie w rejonach deficytowych w tym zakresie 
poprzez opracowanie mpzp (uzyskanie ULICP), pozyskanie gruntów, zagospodarowanie i objęcie 
utrzymaniem. 

4. Rewaloryzacja/poprawa standardu zagospodarowania istniejących terenów zieleni i doposażenie ich 
w podstawową, bezpłatnie dostępną bazę sportowo-rekreacyjną; opracowanie dokumentacji 
projektowej dla terenów o największym zapotrzebowaniu w pierwszym etapie realizacji niniejszego 
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dokumentu. 
5. Opracowanie projektów i realizacja nasadzeń zieleni, szczególnie wzdłuż ulic o największym 

natężeniu ruchu. 
6. Opracowanie programu otwarcia ogrodów działkowych, wyznaczenie pilotażowych ogrodów 

działkowych do przeprowadzenia programu i rozpoczęcie realizacji;  
7. Opracowanie ogólnomiejskiego programu budowy siłowni miejskich na wolnym powietrzu; 
8. Wytyczenie i popularyzacja nowych tras turystycznych o charakterze pętli rekreacyjnych; przy 

projektowaniu wzięcie pod uwagę potrzeb wszystkich użytkowników, poruszających się pieszo, na 
rowerach, rolkach, czy wózkach inwalidzkich.  

9. Podjęcie negocjacji z zarządającymi obiektami sakralnymi dot. udostępnienia ogrodów klasztornych, 
szczególnie w centralnej części miasta. 

10. Podjęcie rozmów z Ogrodem Botanicznym odnośnie możliwości udostępniania dla mieszkańców (np. 
darmowa ostatnia godzina z Krakowską Kartą Miejską). 

11. Podjęcie rozmów z zarządcą/właścicielem parku uzdrowiskowego „Mateczny” celem udostępnienia 
tego terenu. 

12. Realizacja zadań inwestycyjnych w odniesieniu do terenów zieleni na obszarach rewitalizacji, zgodnie 
z zapisami Miejskiego Programu Rewitalizacji. 

 
Cel 2: Integracja rozproszonej struktury zieleni w ciągły system terenów powiązanych ciągami pieszo-
rowerowymi i ciągami zieleni. 

1. Pozyskanie terenów i urządzenie Parków Rzecznych jako elementów kluczowych dla zachowania 
ciągłości systemu terenów zieleni (uzupełnienie planów miejscowych dla wszystkich Parków 
Rzecznych, pozyskanie gruntów, zagospodarowanie, objęcie utrzymaniem).  

2. Poprawa dostępu do terenów zieleni: m.in. likwidacja barier komunikacyjnych, zbędnych ogrodzeń i 
wydzieleń. Zapewnienie powiązań z terenami zieleni w miejscach o gęstej zabudowie, gdzie nie ma 
możliwości terenowych dla realizacji nowych parków ani skwerów.  

3. Wyznaczenie i budowa ciągów pieszych i rowerowych łączących pozostałe tereny zieleni, 
zaplanowanie i realizacja nasadzeń wzdłuż tych ciągów. 

4. Uzupełnienie istniejących nasadzeń alejowych i zwiększenie ilości alej w mieście. 
 
Cel 3: Ochrona zabytkowych terenów zieleni, ważnych dla jakości krajobrazu kulturowego: 

1. Objęcie kolejnych terenów zieleni formami ochrony zabytków. 
2. Objęcie zabytkowych terenów zieleni specjalnym standardem utrzymania. 
3. Włączenie zieleni Twierdzy Kraków w zasób terenów zieleni publicznej, rewitalizacja, objęcie 

wszystkich terenów zieleni fortecznej utrzymaniem. 
4. Uzupełnienie planów miejscowych dla obiektów fortecznych..  

 
Cel 4: Ochrona terenów cennych przyrodniczo, czyli przestrzenne i ekologiczne zrównoważenie rozwoju miasta 
oraz racjonalna gospodarka zasobami środowiska, w tym zasobami wodnymi. 

1. Nawiązanie współpracy/dialogu z jednostkami nadrzędnymi (RDOŚ) w zakresie opracowania planów 
ochrony dla rezerwatów i zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000. 

2. Wykonanie inwentaryzacji faunistycznej terenu Krakowa i opracowanie jej w formie baz danych 
przestrzennych; w tym – inwentaryzacja miejsc rozrodu gatunków chronionych ptaków i nietoperzy 
zasiedlających obiekty budowlane;  

3. Opracowanie kompleksowej waloryzacji przyrodniczej miasta z wykorzystaniem danych ze 
zaktualizowanej Mapy Roślinności Rzeczywistej, w/w inwentaryzacji faunistycznej oraz danych dot. 
przyrody nieożywionej. 

4. Wykonanie ekspertyz prawnych, geodezyjnych i analiz finansowych, a także opracowań 
przyrodniczych dla terenów proponowanych do objęcia formami ochrony przyrody w niniejszym 
dokumencie i podjęcie odpowiednich uchwał. 
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5. Ochrona dolin rzecznych poprzez sukcesywny wykup terenów wchodzących w zakres Parków Rzecznych  
6. Opracowanie systemu nadzoru przyrodniczego nad siecią zbiorników wodnych stanowiących miejsca 

rozrodu płazów.  
7. Wdrożenie dokumentu PPZL. 
8. Ograniczenie wycinki, zachowanie cennych egzemplarzy drzew i wkomponowywanie ich w 

zabudowę. 
9. Zwalczanie gatunków obcych, inwazyjnych (np. nawłoć, barszcz Sosnowskiego, klon jesionolistny), 

szczególnie w zbiorowiskach o charakterze zbliżonym do naturalnego. 
10. Opracowanie i realizacja programu edukacji przyrodniczej/informacji publicznej na temat gatunków 

drzew i krzewów polecanych do miast, informowanie o gatunkach inwazyjnych i sposobach ich 
zwalczania, oraz pracach prowadzonych w tym celu przez miasto. 

11. Inwentaryzacja i likwidacja nielegalnych zrzutów ścieków do cieków wodnych (nawiązanie w tym 
zakresie współpracy z PGW Wody Polskie). 

12. Opracowanie spójnej strategii zarządzania wodami płynącymi, stojącymi i podziemnymi w celu 
skutecznej ochrony zasobów wodnych, a także utrzymania odpowiednich warunków hydrologicznych 
terenów zieleni i cennych siedlisk przyrodniczych.  

13. Opracowanie programu, projektów i budowa zbiorników małej retencji na terenach zieleni 
(pozytywny wpływ na bioróżnorodność i klimat lokalny). 

 
Cel 5:  Podniesienie standardów utrzymania, zakładania i pielęgnacji terenów zieleni miejskiej. 

1. „Ukwiecenie” miasta, wprowadzenie atrakcyjnych i reprezentacyjnych form roślinnych, szczególnie 
przy „bramach miasta” takich jak dworce, lotnisko, głównych trasach wjazdu i przejazdu przez 
miasto, w punktach węzłowych komunikacji oraz w kluczowych przestrzeniach publicznych. 

2. Podniesienie standardów utrzymania terenów zieleni poprzez podział na strefy utrzymania i 
przypisanie im określonych zabiegów (zróżnicowanie utrzymania w zależności od roli danego terenu 
zieleni w strukturze systemu, oraz jego charakteru). 

3. Objęcie minimalnym standardem utrzymania wszystkich terenów zieleni wyznaczonych w mpzp, 
leżących na gruntach gminnych, a jeszcze nie urządzonych. 

4. Podniesienie corocznych nakładów na utrzymanie zieleni. 
5. Podniesienie poziomu projektowania terenów zieleni: dla terenów o znaczeniu ogólnomiejskim do 

rozważenia organizacja konkursów projektowych; dla terenów o znaczeniu lokalnym przede 
wszystkim stosować projektowanie partycypacyjne; w przetargach przy wyborze projektanta 
wymagać wstępnego opisu inwestycji i przedstawienia portfolio dotychczasowych projektów i 
realizacji; tereny o niewielkiej powierzchni a wymagające koordynacji z innymi komórkami i 
jednostkami organizacyjnymi UMK (zieleń przyuliczna, zieleńce, nasadzenia zastępcze) można 
projektować we własnym zakresie w ZZM. 
 

Cel 6: U sprawnienie zarządzania terenami zieleni miejskiej w Krakowie: 
1. Uzupełnienie, prowadzenie i bieżące aktualizowanie zaprojektowanej w niniejszym dokumencie bazy 

danych przestrzennych, zawierającej ewidencję terenów zieleni utrzymywanych przez ZZM. 
Ewidencja ta będzie podstawą zarządzania terenami zieleni. 

2. Podjęcie uchwał RMK ustanawiających parki miejskie na wszystkich terenach utrzymywanych 
dotychczas przez miasto jako tereny parkowe w pierwszym roku obowiązywania niniejszego 
dokumentu. 

3. Uporządkowanie sytuacji formalno-prawnej terenów zieleni: wyjaśnienie stanu własnościowego 
problematycznych działek na terenie istniejących parków, komunalizacja lasów i terenów zieleni 
istniejących i wyznaczonych w mpzp na gruntach Skarbu Państwa (oraz innych mogących podlegać 
komunalizacji), przekazanie wszystkich istniejących gminnych terenów zieleni oraz publicznych 
terenów zieleni wyznaczonych w mpzp na gruntach gminnych i skomunalizowanych w trwały zarząd 
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ZZM, aktualizacja użytków i stanu władania terenami zieleni oraz lasami w EGiB – w ciągu 
maksymalnie 3 pierwszych lat obowiązywania niniejszego dokumentu. 

4. Wykonanie inwentaryzacji terenów zieleni publicznej na całym obszarze miasta w formie baz danych 
przestrzennych. 

5. Opracowanie jednolitego standardu inwentaryzacji zieleni dla UMK i jego jednostek, ich bieżąca 
aktualizacja oraz udostępnianie w MSIP, aby zapewnić możliwość współdzielenia danych i przepływu 
informacji pomiędzy poszczególnymi ośrodkami decyzyjnymi. 

6. Wdrożenie systemu zarządzania terenami zieleni w oparciu o infrastrukturę danych przestrzennych w 
ZZM. 

7. Wdrożenie systemu informacji publicznej o zieleni w oparciu o w/w infrastrukturę. 
8. Bieżąca weryfikacja zarządzania zielenią w dzielnicach – min. 1 inspektor na każdą dzielnicę 

pomocniczą (lub więcej – zależnie od potrzeb, ustalenie jasnego podziału kompetencji – zależnie od 
typu terenu zieleni – parki, skwery, zieleń przyuliczna, osiedlowa, lub zależnie od typu zieleni – 
wysoka, niska). 

9. Aktualizacja Jednolitej Listy Rankingowej (Listy Rankingowej Inwestycji w zakresie terenów zieleni w 
niniejszym dokumencie); podział według zakresu zadań zgodnie z etapami procesu inwestycyjnego 
umożliwi realizację zadań zgodnie przyjętą kolejnością; 

10. Realizacja inwestycji w terenach zieleni na podstawie kompleksowych, wielobranżowych projektów 
zagospodarowania danego terenu. Umożliwi to uzyskanie funkcjonalnej i kompozycyjnej spójności 
zagospodarowania i wyposażenia, nawet w przypadku etapowej realizacji. 

11. Dostosowanie budżetu w kolejnych latach do powiększającego się stanu i rosnącego standardu 
utrzymania terenów zieleni. 

12. Zwiększenie pozyskiwania środków zewnętrznych, rozwój modeli współfinansowania zieleni 
publicznej w ramach współpracy z inwestorami. 

13. Poprawa współpracy UMK/ZZM z mieszkańcami, poprzez utworzenie punktu zgłoszeń/punktu 
konsultacyjnego dot. inicjatyw do wspólnej realizacji („Inkubator Zielonych Inicjatyw”). 

14. Stopniowe ujednolicanie oznaczeń terenów zieleni w planach miejscowych, w ramach aktualizacji i 
sporządzania nowych planów.  

15. Poprawa przepływu informacji pomiędzy Wydziałami i jednostkami UMK, opracowanie i 
wprowadzenie w życie instrukcji dot. standaryzacji wprowadzania danych do systemu baz danych 
przestrzennych i stała aktualizacja MSIP.  
 
 
 
 

 

VII. WALORYZACJA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH TERENÓW ZIELENI I 
SYNTEZA 

 
W celu oceny zasobów zidentyfikowanych terenów zieleni, dokonano ich kompleksowej waloryzacji 

w oparciu o wyniki przeprowadzonych analiz i konsultacji społecznych. Na mapie wyodrębniono 5240 
obszarów, które poddano klasyfikacji i uszeregowano w sześć grup o różnych wartościach, które budują 
system terenów zieleni publicznej Krakowa. Waloryzacji dokonano pod kątem następujących kryteriów: 

- wartości przyrodniczych (występowania rzadkich i cennych zbiorowisk roślinnych oraz chronionych 
gatunków flory i fauny, rozległości, położenia w korytarzu ekologicznym lub w otoczeniu zwartej zabudowy, 
istniejącej lub wskazanej ochrony poprzez formy ochrony przyrody oraz kryteriów hydrogeologicznych;  
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- wartości kulturowych, w tym walorów estetycznych i ich wpływu na kształtowanie wizerunku miasta 
(unikatowych wartości historycznych, istniejącej lub wskazanej ochrony konserwatorskiej, znaczenia i 
tożsamości miejsca, harmonii i piękna kompozycji);  

- wartości krajobrazowych (występowania ekspozycji czynnej i biernej, przedpola widoku, osi, ciągów, 
otwarć i punktów widokowych); 

- wartości funkcjonalno-przestrzennych (przeznaczenia planistycznego lub potencjału do pełnienia 
funkcji terenu zieleni wynikającego z analiz w niniejszym dokumencie, dostępności publicznej, położenia i roli 
w strukturze funkcjonalno-przestrzennej miasta rozumianej jako pełnienie funkcji lokalnych lub 
ponadlokalnych, stopnia złożoności pełnionych funkcji, wielkości powierzchni oraz znaczenia dla zachowania 
ciągłości systemu terenów zieleni); 

- wartości społecznych – na podstawie analiz i prognoz zapotrzebowania społecznego opracowanych 
w niniejszym dokumencie (położenie na obszarze istniejącego lub potencjalnego deficytu terenów zieleni), 
wyników konsultacji społecznych I i II etapu oraz wyników konsultacji i projektów prowadzonych w 
poprzednich latach, m.in. geoankiety „Licz na Zieleń” i Budżetu Obywatelskiego 

 
Wartościowania dokonano dla wszystkich terenów zieleni Krakowa, zidentyfikowanych w Cz. III rozdz. 

3.1. Należy zaznaczyć, że niniejsza waloryzacja ma charakter generalizacji, bowiem nie zawsze każdy z terenów 
spełnia wszystkie szczegółowe kryteria. Przy ocenie brana jest pod uwagę przewaga danego typu walorów, która 
powoduje klasyfikację do określonej strefy. W wyniku waloryzacji wszystkie tereny podzielono na sześć grup 
oznaczając: A+ - dominacja walorów kulturowych, A – przewaga walorów kulturowych; B+ - dominacja walorów 
przyrodniczych i krajobrazowych,  B – przewaga walorów przyrodniczych i krajobrazowych; C – tereny 
wspomagające oraz P – przestrzenie publiczne z zielenią. Klasyfikacja ta służy określeniu rangi i potencjału 
poszczególnych terenów zieleni i pozwala ustalić, jakiego rodzaju walory powinny mieć decydujące znaczenie w 
ich dalszym zagospodarowaniu. W przypadku, gdy teren jest obecnie urządzony lub częściowo urządzony, 
może być potrzebna poprawa standardu jego zagospodarowania. W przypadku, gdy teren obecnie nie jest 
zagospodarowany zgodnie z przeznaczeniem, określono go jako „potencjalny”. Oznacza to, że wymaga on 
znacznych przekształceń, aby osiągnął stan docelowy. Kierunki działań służących osiągnięciu tego stanu 
określono na etapie koncepcji. Strefy opisano szczegółowo poniżej.  

 
Strefa A+ obejmuje tereny zieleni charakteryzujące się dominacją walorów kulturowych nad 

pozostałymi walorami: 

 najwyższymi lub wysokimi walorami kulturowymi, występowaniem unikatowych elementów 
dziedzictwa objętego ochroną konserwatorską (jako samodzielne obiekty, jako zespoły zieleni 
towarzyszące obiektom wpisanym do rejestru zabytków, ew. poprzez położenie na obszarach 
układów urbanistycznych objętych ochroną konserwatorską) lub wskazanego do objęcia taką 
ochroną, wysokimi walorami estetycznymi i czytelnością układu kompozycyjnego, znaczeniem 
miejsca kluczowym dla tożsamości miasta, reprezentacyjnym charakterem, eksponowanym 
położeniem mającym wpływ na kształtowanie estetyki i wizerunku całego miasta; 
 

 wysokimi walorami krajobrazowymi: występowaniem ekspozycji czynnej i biernej, obszarów 
widokowych  - przedpoli widoku, osi, ciągów, otwarć i punktów widokowych; 

 wysokimi walorami funkcjonalno-przestrzennymi: pełną dostępnością publiczną, urządzeniem, 
pełnieniem lub potencjałem do pełnienia złożonych funkcji o znaczeniu ponadlokalnym, w tym 
funkcji kulturalnych, turystycznych224, edukacyjnych lub uzdrowiskowych, rozległością, położeniem 
istotnym dla zachowania ciągłości systemu terenów zieleni, 

 wysoką wartością społeczną, w tym wysoką rozpoznawalnością w znaczeniu ogólnomiejskim lub, w 
szczególnych przypadkach, szerszym (narodowym); 

                                                 
224

 Na podstawie danych zawartych w Waloryzacji przestrzeni miejskiej Krakowa dla potrzeb turystyki – Raport końcowy, oprac. 
Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008 
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 zróżnicowanymi walorami przyrodniczymi, często wysoką wartością dendrologiczną ze względu na 
występujący starodrzew i pomniki przyrody; faktycznym lub potencjalnym występowaniem 
chronionych i rzadkich gatunków fauny; wysokim znaczeniem dla zachowania ciągłości systemu 
przyrodniczego, ew. położeniem w obrębie głównych korytarzy ekologicznych. 
 
Powyżej opisane kryteria spełniają: 
- tereny zieleni posiadające status parku miejskiego, objęte utrzymaniem miasta jako parki/skwery - 

reprezentacyjne parki publiczne wpisane do rejestru lub ewidencji zabytków, lub proponowane do wpisu, 
historyczne parki i ogrody publiczne, dawne ogrody dworskie lub pałacowe, które stały się lub mogą się stać 
parkami publicznymi. Przykłady: Planty, Błonia, Bulwary Wiślane, Park im. H. Jordana, ogród przy Teatrze 
Słowackiego, Park Decjusza, Park Bednarskiego, Park Krakowski; 

- kopce: Krakusa, Wandy, Kościuszki i Piłsudskiego oraz Wzgórze Wawelskie; 
- zieleń przyuliczna w obszarze I obwodnicy, II obwodnica w zakresie Alej Trzech Wieszczów i Plant 

Dietlowskich oraz ul. Konopnickiej, Lubomirskiego, Powstania Warszawskiego, Herlinga-Grudzińskiego i 
Klimeckiego, Aleja Waszyngtona prowadząca na Kopiec Kościuszki; Al. Monte Cassino prowadząca do Ronda 
Grunwaldzkiego;  

- miejsca pamięci, np. teren Pomnika Ofiar Nazizmu; 
- obszary, które są przeznaczone na tereny zieleni publicznej w obowiązujących dokumentach 

planistycznych miasta, lub posiadają stwierdzony w wyniku analiz opracowanych w niniejszym dokumencie 
potencjał pozwalający zrealizować funkcje terenów zieleni rangi ogólnomiejskiej, np. Park Lotników Polskich, 
Lotniczy Park Kulturowy cz. płn., Park Zdrojowy w Swoszowicach, Park Kontemplacyjny „Obóz Płaszów”, Park 
przy Sanktuarium Św. Jana Pawła II i Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, Błonia 2.0 w Nowej Hucie.  
 

Strefa A obejmuje tereny zieleni charakteryzujące się przewagą walorów kulturowych: 

 wysokimi lub średnimi walorami kulturowymi: charakterem zabytkowym (objętym ochroną 
konserwatorską lub wskazanym do ochrony) lub współczesnym (brakiem ochrony konserwatorskiej), 
ew. występowaniem pojedynczych elementów objętych różnymi formami ochrony konserwatorskiej 
na danym terenie, istotnym znaczeniem dla kształtowania estetyki krajobrazu i tożsamości 
poszczególnych dzielnic miasta; 

 średnimi walorami krajobrazowymi: mniej niż w strefie A+ eksponowanym położeniem, w 
indywidualnych przypadkach – istotnymi walorami widokowymi oraz kompozycyjnymi;  

 na ogół średnimi walorami przyrodniczymi225, istotnym znaczeniem dla zachowania ciągłości systemu 
przyrodniczego ew. położeniem w obrębie głównych i lokalnych korytarzy ekologicznych; 
potencjalnym występowaniem chronionych i rzadkich gatunków fauny; 

 wysokimi walorami funkcjonalno-przestrzennymi na poziomie lokalnym, wysokim znaczeniem dla 
zachowania ciągłości systemu terenów zieleni, dostępnością publiczną, urządzeniem istniejącym lub 
wskazanym do wprowadzenia w ramach rewaloryzacji/zagospodarowania, pełnieniem funkcji 
lokalnych w zakresie codziennej, podstawowej rekreacji mieszkańców (rzadziej przyjezdnych), 
uprawiania sportu, na ogół obrzeżnym położeniem w stosunku do centrum miasta;  

 wysoką wartością społeczną dla mieszkańców poszczególnych dzielnic wyrażaną w toku konsultacji 
społecznych. 
 
Powyżej opisane kryteria spełniają: 
- tereny zieleni posiadające status parku miejskiego, objęte utrzymaniem miasta jako parki/skwery, 

lub znajdujące się w realizacji; w tym parki i ogrody miejskie biegnące po śladzie dawnych cieków wodnych, a 
obecnie nie związane z żadnym ciekiem (np. Młynówka Królewska), zieleń terenów fortecznych II pierścienia 

                                                 
225

 Wg Waloryzacji przyrodniczej Krakowa na podstawie Mapy roślinności rzeczywistej, opr. ProGea Consulting Kraków 2016; tereny 
zieleni w tej kategorii cechują się niskim stopniem naturalności zbiorowisk roślinnych, szatą roślinną z mniejszościowym udziałem 
starodrzewu, pochodzącą z nasadzeń, niekiedy z udziałem gatunków obcych o roli dekoracyjnej, brakiem powierzchniowych form 
ochrony przyrody. 
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Twierdzy w silnie zurbanizowanym otoczeniu oraz urządzona zieleń terenów fortecznych III pierścienia (np. 
istniejące parki z elementami Twierdzy Kraków zagospodarowane jako parki miejskie - Park Kleparski, Park 
Wyspiańskiego, Fort Batowice);  

- parki zabytkowe lub zawierające obiekty zabytkowe, pełniące funkcje lokalne lub położone 
obrzeżnie w stosunku do centrum miasta (np. Park Wadów); 

- zieleń przyuliczna i zieleńce oraz ciągi piesze, rowerowe, pieszojezdne z zielenią poza I obwodnicą;  
- urządzona zieleń izolacyjna wzdłuż dróg szybkiego ruchu, terenów kolejowych, wokół obiektów 

przemysłowych;  
- tereny zieleni osiedlowej, dające się wydzielić z przestrzeni osiedli jako samodzielne parki i skwery 

oraz „zielone korytarze”;  
- place zabaw, psie wybiegi, skate parki i inne ogólnodostępne funkcje sportowo-rekreacyjne; 
- obszary, które są przeznaczone na tereny zieleni publicznej w obowiązujących dokumentach 

strategicznych miasta, a jeszcze nie są zagospodarowane lub znajdują się w fazie planowania i projektowania, 
lub posiadają stwierdzony w wyniku analiz opracowanych w niniejszym dokumencie potencjał, który pozwoli 
realizować funkcje terenów zieleni rangi lokalnej. Przykłady: Park Aleksandry cz. płn., Park Podworski Skotniki, 
Park Ruczaj – Lubostroń, wskazana do urządzenia ze względu na zapotrzebowanie społeczne zieleń terenów 
fortecznych II i III pierścienia – np. Fort Bronowice, Fort Krzesławice.  
 

Strefa B+ obejmuje tereny zieleni charakteryzujące się dominacją walorów przyrodniczych i 
krajobrazowych nad pozostałymi walorami: 

 najwyższymi walorami przyrodniczymi objętymi lub wskazanymi do objęcia formami ochrony 
przyrody na mocy Ustawy o ochronie przyrody: wysokim stopniem naturalności, potwierdzonym 
występowaniem unikatowych zbiorowisk roślinnych oraz stanowisk chronionych i rzadkich gatunków 
flory i fauny, zachowanych w procesie rozwoju miasta; kluczowym znaczeniem dla zachowania 
ciągłości systemu przyrodniczego, położeniem w obrębie głównych (regionalnych) korytarzy 
ekologicznych; wysoką bioróżnorodnością, wysokimi walorami dziedzictwa geologicznego; 

 wysokimi walorami krajobrazowymi – występowaniem ekspozycji czynnej i biernej, ciągów, punktów i 
otwarć widokowych; 

 ograniczonymi jednostkowymi walorami kulturowymi lub ich brakiem – w pojedynczych przypadkach 
występują obiekty objęte ochroną konserwatorską, a w wielu przypadkach nie występują żadne 
elementy kulturowe poza oznakowaniem szlaków; w szerszym kontekście, tereny te współtworzą 
jednak tożsamość i estetykę miasta; 

 ograniczonymi walorami funkcjonalno-przestrzennymi – pełnieniem roli przede wszystkim w 
ponadlokalnym systemie terenów chronionych, służące ochronie i utrzymaniu najcenniejszych 
składników przyrody na terenie miasta, zachowaniu wysokiej bioróżnorodności; dostępnością 
publiczną ograniczoną do wytyczonych szlaków, pełnieniem lub potencjałem do pełnienia wybranych 
funkcji edukacyjnych i turystycznych na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym; częściowym 
lub wskazanym do wprowadzenia urządzeniem, ograniczonymi możliwościami wykorzystania dla 
celów rekreacyjnych;  

 wysokimi walorami społecznymi – są to wysoce rozpoznawalne oraz chętnie odwiedzane przez 
mieszkańców i turystów elementy krajobrazu miasta (np. Rezerwat Panieńskie Skałki, Skałki 
Twardowskiego, Łąki Nowohuckie). 
Powyżej opisane kryteria spełniają tereny, które są objęte lub proponowane w niniejszym 

dokumencie do objęcia formami ochrony przyrody takimi jak rezerwaty, użytki ekologiczne, obszary Natura 
2000 i zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. Wskazania do objęcia ochroną dotyczą terenów, na których 
konieczne jest podjęcie przez GMK działań ochronnych i odpowiedniego utrzymania, celem zachowania 
istniejących wartości przyrodniczych. Szczegółowy opis każdego z terenów zawiera Aneks II – opracowanie 
eksperckie. 

 
Strefa B obejmuje tereny zieleni o przewadze walorów krajobrazowych i przyrodniczych nad 



KIERUNKI ROZWOJU I ZARZĄDZANIA TERENAMI ZIELENI W KRAKOWIE NA LATA 2019-2030 
   

261  

 

kulturowymi, charakteryzujące się: 

 szatą roślinną o wysokim stopniu naturalności, zachowaną w procesie rozwoju miasta; wysokim 
znaczeniem dla zachowania ciągłości systemu przyrodniczego, ew. położeniem w obrębie głównych i 
lokalnych korytarzy ekologicznych; wysoką bioróżnorodnością (częste powiązanie terenów z ciekami i 
zbiornikami wodnymi); możliwym występowaniem stanowisk chronionych i rzadkich gatunków flory i 
fauny; brakiem powierzchniowych form ochrony przyrody lub aktualnie, brakiem wskazań do ich 
wprowadzenia;  

 wysokimi walorami krajobrazowymi i widokowymi: występowaniem pojedynczych elementów 
ekspozycji czynnej: ciągów, punktów, otwarć lub przedpoli widokowych; 

 zróżnicowanymi walorami kulturowymi: możliwym występowaniem walorów kulturowych 
wskazanych do objęcia ochroną konserwatorską lub występowaniem pojedynczych obiektów 
objętych taką ochroną; istotnym znaczeniem dla tożsamości miasta; 

 wysokimi walorami funkcjonalno-przestrzennymi na poziomie lokalnym, istotnym znaczeniem dla 
zachowania ciągłości systemu terenów zieleni, dostępnością publiczną, urządzeniem istniejącym lub 
wskazanym do wprowadzenia w ramach rewaloryzacji/zagospodarowania, pełnieniem funkcji 
rekreacyjnych lub potencjałem do pełnienia takich funkcji - o charakterze ekstensywnym (szlaki 
turystyczne, edukacyjne, ścieżki piesze i rowerowe, miejsca piknikowe), bądź okresowym (kąpieliska);  

 wysokimi walorami społecznymi: dużym znaczeniem dla lokalnych społeczności wyrażanym w toku 
konsultacji.  

 
Powyżej wskazane kryteria spełniają tereny zieleni znajdujące się w granicach parków krajobrazowych 

– nie zaliczone do strefy B+, oraz tereny zieleni nieobjęte i nie wskazane do objęcia powierzchniowymi 
formami ochrony przyrody, takie jak: 

- lasy komunalne i parki leśne (istniejące i planowane) oraz lasy państwowe, np. Las Wolski, Las 
Tyniecki, Park Leśny Bonarka, Park Leśny Witkowice, Park Leśny Tetmajera; 

- tereny zieleni Twierdzy Kraków nie zaliczone do strefy A, głównie w zasięgu III pierścienia umocnień 
np. Fort Borek, Fort Skotniki, Fort Barycz oraz zieleń forteczną poza parkami (maski, szańce itp.);  

- tereny Parków Rzecznych przewidziane w obowiązujących dokumentach planistycznych np. Wisły, 
Prądnika, Rudawy, Wilgi z dopływami, Dłubni z Baranówką, Potoku Kościelinickiego (w tym Błonia 
Węgrzynowickie), Drwinki i Serafy z Malinówką; Sudołu, Rozrywki, Potoku Siarczanego; parki w otoczeniu 
zbiorników wodnych: Park Zalew Bagry Wielkie cz. pd., Staw Płaszowski, staw przy ul. Tetmajera, Przylasek 
Rusiecki; 

- obudowa biologiczna cieków i zbiorników wodnych nie objęta parkami, z dopuszczeniem w mpzp 
funkcji rekreacyjnych jak ścieżki piesze i rowerowe, lub wskazana do częściowego urządzenia; 

- tereny dawnych kamieniołomów np. kamieniołomu Tyniec; 
- łąki publiczne, znajdujące się obecnie w utrzymaniu ZZM lub wskazane do objęcia utrzymaniem.  
 
 
 
 
Należy podkreślić wysoką wartość środowiskotwórczą i klimatotwórczą terenów stref B+ i B, które 

jednak nie nadają się do intensywnego wykorzystania rekreacyjnego ze względu na warunki terenowe i 
przyrodnicze (znaczne różnice wysokości – np. głębokie doliny, tereny podmokłe, występowanie gęstego 
poszycia i cennych siedlisk). Zbyt intensywne zagospodaorwanie mogłoby się bowiem przyczynić do 
degradacji walorów tych terenów.  
 

Strefa C obejmuje pozostałe tereny o znaczeniu wspomagającym, charakteryzujące się: 

 średnimi lub niskimi walorami funkcjonalnymi: ograniczoną dostępnością lub brakiem dostępności 
publicznej ze względu na pełnione funkcje lub stan własnościowy (tereny towarzyszące innym 
funkcjom publicznym, służące tylko określonym grupom społecznym, lub prywatne);funkcją 
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rekreacyjną jako wiodącą, rekreacyjną lub potencjalną, różnym stopniem urządzenia; 

 zróżnicowanymi walorami przyrodniczymi - różnym stopniem naturalności: występują tu zarówno 
tereny cenne, o przeciętnej wartości, jak i zdegradowane; tereny te mają jednak znaczenie dla 
zachowania ciągłości systemu przyrodniczego. Brano tu m.in. pod uwagę takie tereny, które mają 
najwyższe walory przyrodnicze, cechują się występowaniem gatunków chronionych i pomimo, że 
znajdują się na działkach prywatnych, na etape sporządzania mpzp i SUiKZP należy w pierwszej 
kolejności przeanalizować określenie kierunku nieinwestycyjnego; 

 występowaniem wysokich walorów kulturowych m.in. poprzez obecność obiektów zabytkowych; 

 walorami krajobrazowymi na poziomie średnim lub niskim; z reguły są to tereny towarzyszące 
różnego rodzaju zabudowie, często trwale wydzielone z otoczenia; niekiedy stanowiące przedpola lub 
punkty widokowe;  

 istotnym znaczeniem społecznym, wskazanym w konsultacjach społecznych jako miejsce rekreacji w 
zieleni. 
Powyżej wskazane kryteria spełniają ogrody działkowe, zieleń towarzysząca obiektom użyteczności 

publicznej, np.: ogrody i parki przyszpitalne, klasztorne i kościelne, tereny kampusów, ogrody przyszkolne i 
przedszkolne, tereny klubów sportowych, ogrody botaniczny i zoologiczny, ogrody muzealne, cmentarze, 
zieleń osiedlowa stanowiąca tereny przynależne do budynków, tereny rolne z ciekami wodnymi i ich obudową 
biologiczną bez funkcji rekreacyjnych, lasy prywatne, parki w tym podworskie  - prywatne, zieleń 
nieurządzona. 

 

Na etapie waloryzacji usunięto ze strefy C te tereny, które obecnie są pokryte zielenią, a stanowią rezerwy 
pod inwestycje zgodnie z przeznaczeniem określonym w mpzp i SUiKZP, decyzjach o WZ i pozwoleniach na 
budowę. 

 
Strefa P – obejmuje przestrzenie publiczne z istniejącą lub potencjalną zielenią towarzyszącą: rynki, 

place miejskie, strefy ruchu pieszego, otoczenie głównych obiektów użyteczności publicznej i „bram miasta” 
takich jak główne dworce komunikacji publicznej. Przykłady stanowią m.in.: Rynek Główny, Plac Szczepański, 
plac przed Muzeum Narodowym, Plac Matejki, Plac Wszystkich Świętych, ulica Grodzka z Pl. Ojca 
Studzińskiego, Plac Wielkiej Armii Napoleona, Plac Wolnica, Plac Nowy, ulica Szeroka, Plac Bohaterów Getta, 
Rynek Podgórski, plac przed Sanktuarium Św. Jana Pawła II, Plac Centralny z Aleją Róż, Plac Jana Nowaka 
Jeziorańskiego, lokalne rynki i place w dzielnicach. Większość z nich stanowi miejsca kluczowe dla wizerunku 
miasta. 
 

Wyniki waloryzacji w formie klasyfikacji do stref zostały przedstawione na mapie i zawarte w odnośnej 
bazie danych przestrzennych. Treść niniejszego rozdziału ilustruje Mapa nr 22 – Waloryzacja istniejących i 
potencjalnych terenów zieleni.  

Klasyfikacja poszczególnych terenów do stref określa dominujący typ walorów oraz związany z nimi 
potencjał danego terenu, co pozwala w części koncepcyjnej opracowania na określenie kierunków działań 
koniecznych dla utrzymania i rozwoju systemu terenów zieleni, odnoszących się do konkretnego terenu (np. 
pozyskanie przez GMK, objęcie planem miejscowym, rewaloryzacja, zagospodarowanie, objęcie ochroną 
przyrodniczą lub konserwatorską). 

Według przyjętej w tej koncepcji klasyfikacji, krajobrazy związaneze strefą A+ (reprezentacyjnymi 
terenami zieleni parkowej) oraz strefą B+ (terenami zieleni chronionej), powinny być w pierwszej kolejności 
uznane za tzw. krajobrazy priorytetowe wg Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem 
narzędzi ochrony krajobrazu z dn. 24.04.2015 (Dz.U. 2015 poz. 774). Oznacza to krajobrazy szczególnie 
cenne dla społeczeństwa ze względu na ich wartości przyrodnicze, kulturowe, historyczne, architektoniczne, 
urbanistyczne, ruralistyczne lub estetyczno-widokowe. Znaczna grupa spośród nich to krajobrazy unikatowe, 
cechujące się oryginalnymi i wartościowymi atrybutami przestrzeni (przyrodniczymi i kulturowymi), 
stanowiące wyróżniki, symboliczne, niepowtarzalne o skali światowej i ponadlokalnej. 
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VIII. KONCEPCJA SYSTEMU TERENÓW ZIELENI PUBLICZNEJ KRAKOWA 
 

VIII.1. ROZWÓJ TERENÓW ZIELENI PUBLICZNEJ KRAKOWA W KONTEKŚCIE ZIELONEJ 
INFRASTRUKTURY I USŁUG EKOSYSTEMÓW  

 
Proponowany w niniejszym dokumencie system terenów zieleni publicznej Krakowa ma spełniać rolę 

„zielonej infrastruktury” miasta. Koncepcja zielonej infrastruktury pojawiła się w latach 90. XX w. i w szerokim 
ujęciu oznacza strategicznie zaplanowaną sieć terenów zieleni miejskiej o różnym charakterze – parków, 
zielonych korytarzy, obszarów chronionych, otwartych, naturalnych, nieurządzonych, utrzymujących naturalne 
procesy ekologiczne. Nowe stało się traktowanie zieleni jako infrastruktury, która równolegle z innymi pomaga 
lepiej formować pozostałe elementy struktury miasta i zabezpiecza harmonijny rozwój środowiska miejskiego. 
Tworzenie zielonej infrastruktury wpisuje się w kluczowe polityki miejskie, sprzyja lepszej organizacji 
przestrzeni. Koncepcja może rozwijać się w powiązaniu z usługami ekosystemów. W założeniach zielonej 
infrastruktury nacisk kładziony jest przede wszystkim na funkcje oferowane przez sieć naturalnych 
ekosystemów ze szczególnym uwzględnieniem wzajemnych połączeń dla podtrzymania długoterminowej 
stabilności. Wieloaspektowy charakter zielonej infrastruktury powoduje, że może ona spełniać wiele celów 
komunalnych w sposób skuteczny i efektywny. Zielona infrastruktura szybko znalazła się w obszarze 
zainteresowań architektów krajobrazu. Nie tylko kosztuje mniej niż tradycyjne rozwiązania, ale działania z nią 
związane mogą obniżyć koszt oczyszczania dużych ilości wód opadowych; oraz mogą pomóc gminom w 
redukcji wydatków na energię; mogą też zmniejszać ryzyko zagrożenia powodziowego; poprawiają jakość 
zdrowia publicznego, redukują poziom zanieczyszczenia rzek i strumieni226. Te funkcje związane ze 
zrównoważonym rozwojem określamy mianem usług ekosystemów [por. m.in. Poradnik TEEB, 2011. 

 
Usługi ekosystemów to koncepcja, której zadaniem jest kompleksowa i rzetelna identyfikacja i 

opisanie szerokiego wachlarza korzyści, jakie przyroda daje społeczeństwu, jak wpływa na gospodarkę, jakość 
życia, rozwój lokalny. Oczywiście wszyscy mieszkańcy intuicyjnie czują, że zielone i błękitne (związane z 
wodami) ekosystemy miejskie pełnią bardzo istotną rolę dla prawidłowego funkcjonowania miasta i jakości 
życia w nim, a bez nich niektóre uciążliwości byłyby trudne do zaakceptowania. Zresztą potwierdzeniem tej 
świadomości i doceniania usług płynących z obszarów zieleni publicznej jest fakt, że ich likwidacja, a zwłaszcza 
przekształcanie na obszary zabudowane, są najczęstszym powodem protestów społecznych i generalne 
konfliktów w polskich miastach. Oczywiście dotyczy to przede wszystkim wycinki drzew, ale również coraz 
częściej rozszerza się również na innego rodzaju tereny zielone i błękitne. Ta intuicyjna wiedza mieszkańców, a 
także ich obawy o utratę naturalnych obszarów na terenach miejskich, mają silne uzasadnienie w teorii usług 
ekosystemów – jak pokazuje Tabela 24, korzyści płynące z ekosystemów mają bardzo dużą różnorodność, 
dotyczą wielu aspektów naszego życia i gospodarki, a co najważniejsze niektóre pełnią wręcz kluczową rolę 
dla prawidłowego funkcjonowania naszych społeczeństw, czy wręcz całej cywilizacji (np. ryc. 53).  

 
Oczywiście znaczenie poszczególnych kategorii i rodzajów usług ekosystemów będzie różne w 

zależności od rozważanej skali i rodzaju obszaru. W przypadku rozwoju miast niektóre z nich mają mniejsze, 
czy wręcz marginalne znaczenie. Z drugiej strony uciążliwości charakterystyczne dla miast w ogóle, czy 
związane ze specyficzną sytuacją w danym mieście, często powodują, że racjonalnie wykorzystywane i 
wspierane usługi ekosystemów stają się bardzo istotnym elementem programów naprawczych i kreowania 
zrównoważonego rozwoju miasta.  

                                                 
226

 Literatura m.in. Benedict, E.T. McMahon 2002; Green Infrastructure, b.r.w.; Mel, Green Infrastructure, b.r.w; Banking on Green, 
2001; http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/green_infra/pl.pdf, dostęp 09.2016; Zachariasz 2014, Kowalski 2010. 

http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/green_infra/pl.pdf
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Z punktu widzenia Krakowa, jednym z największych i najpilniejszych wyzwań jest poprawa szeroko 

rozumianej jakości powietrza. Dla poprawy jakości powietrza kluczowe znaczenie ma powszechnie znana 
cecha roślin, które dla zachowania funkcji życiowych pochłaniają z powietrza zanieczyszczenie, jakim jest 
dwutlenek węgla i produkują tlen. Ta usługa ekosystemów jest szczególnie istotna dla ochrony środowiska na 
poziomie globalnym, umożliwia praktycznie istnienie życia na ziemi, jest też wykorzystywana do zapobiegania 
zmianom klimatycznym. Z punktu widzenia lokalnych wyzwań ochrony powietrza równie ważne, a często 
nawet ważniejsze (jak w przypadku Krakowa) jest zatrzymywanie innych zanieczyszczeń powietrza, w tym 
zanieczyszczeń specyficznych. Badania prowadzone we Włoszech udowodniły, że każdy hektar Parku Cascine 
we Florencji zatrzymuje aż ok. 70 kg zanieczyszczeń rocznie [Poradnik TEEB, 2011]. Dotyczy to głównie: O3, 
CO, SO2, NO2, CO2 i pyłu zawieszonego, czyli dokładnie tych zanieczyszczeń powietrza, z którymi mamy 
największy problem w Krakowie. Kluczową rolę parków i innych terenów zieleni potwierdzają również badania 
prowadzone m.in. przez krakowski Uniwersytet Rolniczy nad zdolnością pochłaniania zanieczyszczeń pyłowych 
przez różne gatunki roślin (zwłaszcza krzewów). Inne usługi ekosystemów, ściśle związane z odświeżaniem 
powietrza, to wpływ drzew na ograniczenie efektu miejskiej wyspy ciepła, czy też przyczynienie się do 
poprawy szeroko rozumianego mikroklimatu (również przez zwiększenie wilgotności i zapobieganie 
przesuszaniu powietrza), w tym również do zapobiegania zagrożeniom związanym z astmą i różnego rodzaju 
alergiami (ZRZ5), które są charakterystyczne dla mieszkańców miast, w tym również Krakowa.  
 

Mniej powszechnym w opinii publicznej, a również bardzo istotnym z punktu widzenia 
zrównoważonego rozwoju Krakowa, wyzwaniem jest zagospodarowanie wody deszczowej w mieście. 
Problematyka ta szerzej opisana jest w innych częściach tego opracowania, a szczególnie w Aneksie 
Ekohydrologicznym. Warto jednak tutaj podkreślić, że ekosystemy miejskie są świetnym narzędziem 
zwiększania retencji wody w krajobrazie, odciążającym kanalizację miejską i oczyszczalnie ścieków 
komunalnych. Zapobiegają też lokalnym podtopieniom i związanym z nimi zniszczeniom budynków i 
infrastruktury technicznej, generalnie wspomagają ochronę przeciwpowodziową. Z drugiej strony 
przyczyniają się do poprawy stosunków wodnych w glebach na obszarze miasta, poprzez retencję wody, 
łagodzą skutki susz, zapobiegają obniżaniu się poziomu wód. Jest to szczególnie istotne w przypadku wód 
płytkich, podskórnych, które mają ogromne znaczenie dla utrzymania roślinności, a których poziom w 
Krakowie ulega sukcesywnemu obniżaniu.  

 
Oczywiście te opisane powyżej nie wyczerpują wszystkich usług ekosystemów istotnych dla Krakowa i 

jego mieszkańców. Jak w niemal każdym mieście w Polsce i na świecie, ogromne znaczenie mają usługi 
kulturowe. Wyższy poziom życia, zwiększająca się świadomość i aktywność mieszkańców z jednej strony, a 
podwyższona presja życia w nowoczesnym mieście z drugiej, powodują skokowy niemal wzrost popytu na 
usługi związane z rekreacją, urządzonymi, funkjonalnymi i estetycznymi przestrzeniami zielonymi, w których 
można uprawiać sport, spacerować z rodziną, czy zrelaksować się w inny sposób. Generalnie racjonalne 
zarządzanie terenami zieleni w Krakowie, ich rozwój ilościowy i jakościowy, tak, aby dostarczały jak 
najpełniejszej gamy usług ekosystemów i objęły swoim zasięgiem ogół mieszkańców, są niezbędnym 
warunkiem harmonijnego rozwoju Krakowa i warunkiem powodzenia jego dążeń do bycia przyjaznym 
mieszkańcom i turystom. Temu też służą i w takim duchu zostały opracowane „Kierunki rozwoju i zarządzania 
terenami zieleni w Krakowie na lata 2019-2030”. 
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Fot. 169. Przykładowa tabliczka, pokazująca wyniki wyceny usług ekosystemów 
dostarczanych przez drzewa przyuliczne w Chicago (fot. Tomasz Jeleński, ZRZ3) 

Ryc. 53. Odżywianie drzewa/ 
Zestawienie korzyści, Urban Natural 
Resources Institute 
http://www.unri.org/tools-
showcase/tree-nutrition-labels-
template-developed/ 

 
 
Tabela 24. Zestawienie usług ekosystemów w podziale na kategorie (na podst. TEEB 2014) 

Usługi zaopatrujące (materiały i energie dostarczane przez ekosystemy) 

 żywność Żywność pochodzi przede wszystkim z zarządzanych przez człowieka ekosystemów 
rolniczych, jednak systemy morskie i słodkowodne, lasy, czy ogrodnictwo miejskie także 
dostarczają żywności. 

 surowce Różnorodne materiały budowlane oraz paliwa, w tym drewna, biopaliw i olejów roślinnych 
pozyskiwane są bezpośrednio z dzikich i uprawnych gatunków roślin. 

 woda Ekosystemy pełnią kluczową rolę w dostarczaniu wody dla mieszkańców miast, zapewniając 
jej przepływ, magazynowanie i oczyszczanie. Roślinność i lasy wpływają na ilość dostępnych 
lokalnych zasobów wodnych. 

 zasoby 
lecznicze 

Bioróżnorodne ekosystemy dostarczają wielu roślin, które wykorzystuje się jako tradycyjne 
leki lub surowce dla branży farmaceutycznej.  

Usługi regulacyjne (poprawa jakości powietrza, wody i gleby, kontrola przeciwpowodziowa) 

 jakość 
powietrza  
i klimat 

Drzewa i tereny zielone obniżają temperaturę w miastach. Lasy mają wpływ na opady i 
dostępność wody w skali lokalnej i regionalnej. Drzewa i inne rośliny pełnią również bardzo 
istotną rolę w regulowaniu jakości powietrza, usuwając zanieczyszczenia z atmosfery. 

 sekwestracja 
węgla 

Ekosystemy regulują klimat w wymiarze globalnym, magazynując gazy cieplarniane. Rosnące 
drzewa i rośliny usuwają dwutlenek węgla z atmosfery, skutecznie zamykając go w swoich 
tkankach. 

 zdarzenia 
ekstremalne 

Ekosystemy i żywe organizmy tworzą strefy ochronne, zabezpieczające przed klęskami 
żywiołowymi. Dzięki temu chronią lub obniżają skalę zniszczeń powodowanych przez 
ekstremalne zdarzenia pogodowe lub naturalne zagrożenia, np. powodzie, osunięcia ziemi. 
Rośliny stabilizują strome stoki.   

 oczyszczanie 
ścieków 

Ekosystemy w postaci mokradeł oczyszczają ścieki. Biologiczna aktywność mikroorganizmów 
znajdujących się w glebie przyczynia się do eliminacji patogenów (bakterii powodujących 
choroby) oraz obniżenia ilości biogenów i zanieczyszczeń. 

 erozja i Pokrywa roślinna zapobiega erozji gleby, a jej żyzność jest niezbędna do rozwoju roślin oraz 
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żyzność gleby rolnictwa. Dobrze funkcjonujące ekosystemy dostarczają glebie biogenów, które są 
niezbędne do rozwoju roślin. 

 zapylanie Owady, ptaki, nietoperze i wiatr zapylają rośliny, co umożliwia rozwój 
owoców, warzyw i nasion 

 kontrola 
biologiczna 

Ekosystemy pełnią ważną rolę w walce ze szkodnikami i chorobami przenoszonymi przez 
rośliny, zwierzęta i ludzi. Ekosystemy, poprzez działalność drapieżników i pasożytów, 
kontrolują szkodniki i choroby. Ptaki, nietoperze, muchy, osy, żaby i grzyby działają jako 
naturalne mechanizmy kontroli. 

Usługi podstawowe lub siedliskowe (przestrzeń życiowa dla roślin i zwierząt, bioróżnorodność) 

 siedliska Siedliska zapewniają wszystko, co jest potrzebne każdej roślinie i zwierzęciu, aby przetrwać: 
żywność, wodę i schronienie. Każdy ekosystem udostępnia różne siedliska, które mogą być 
niezbędne do cyklu życiowego danego gatunku. Wszystkie gatunki wędrowne, np. ptaki, ryby, 
ssaki i owady, zależą od różnych ekosystemów, z których korzystają podczas swoich 
wędrówek. 

 różnorodność 
genetyczna 

Różnorodność genetyczna (pomiędzy populacjami gatunków oraz 
wewnątrz tych populacji) wyodrębnia wiele odmian lub ras. Jest ona 
podstawą dobrze dostosowanych do danego miejsca odmian. Bioróżnorodność zapewnia 
także pulę genów potrzebnych do rozwoju upraw komercyjnych i zwierząt 
hodowlanych. 

Usługi kulturowe (niematerialne korzyści, zwłaszcza estetyczne, duchowe i psychiczne) 

 rekreacja Spacery i uprawianie sportu w terenach zieleni  pomagają mieszkańcom zachować zdrowie i 
się zrelaksować. Rola, którą pełni zieleń miejska w utrzymaniu kondycji fizycznej i psychicznej 
jest coraz bardziej doceniana, chociaż wciąż trudno ją zmierzyć. 

 turystyka Ekosystemy i bioróżnorodność przyczyniają się często do rozwoju turystyki, która z kolei 
tworzy korzyści gospodarcze i jest ważnym źródłem dochodów wielu państw. 

 wartość 
estetyczna, 
efekty 
poznawcze 

Środki wyrazu, język, wiedza i środowisko przyrodnicze były ze sobą mocno związane od 
zarania ludzkości. Bioróżnorodność, ekosystemy i naturalne krajobrazy zawsze stanowiły i 
stanowią źródło inspiracji dla sztuki, kultury i nauki. 

 doświadczenia 
duchowe i 
poczucie 
miejsca 

Często elementom przyrody, m.in. lasom, jaskiniom lub górom przypisuje się szczególne 
znaczenie duchowe lub symboliczne. Przyroda odgrywa ważną rolę m.in. w tradycjach 
religijnych i kulturowych oraz w wiedzy przekazywanej z pokolenia na pokolenie, ma duże 
znaczenie w tworzeniu poczucia przynależności. Łączy się z tradycją genius loci i tożsamości 
miejsca. Elementy przyrody i krajobrazu w powszechnej świadomości są często ważnymi 
miejscami, związanymi z wydarzeniami historycznymi lub ważnymi osobistościami – np. 
Wzgórze Wawelskie z Zamkiem i Katedrą stanowi nieodłączny element naszej tożsamości 
narodowej. Z kolei przykładem lokalnej tradycji związanej z krajobrazem Krzemionek 
Podgórskich jest Rękawka.  
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VIII.2. ZASADY KSZTAŁTOWANIA SYSTEMU TERENÓW ZIELENI PUBLICZNEJ KRAKOWA 
 

VIII.2.1. Zasady ogólne  

Tereny zieleni publicznej stanowią część systemu przyrodniczego miasta i fragmenty ekologicznego 
systemu obszarów chronionych. Są one podstawowymi komponentami środowiska przyrodniczego i 
krajobrazu miasta, jako organiczne tworzywo spajające tkankę miejską. Występują w formie parków, skwerów, 
zieleńców i placów z zielenią, ogrodów, zieleni izolacyjnej i ochronnej, przyulicznej, na terenach śródmiejskich, 
mieszkaniowych, wypoczynkowych, przemysłowych i w strefie podmiejskiej. Tereny zieleni powinny tworzyć w 
mieście spójny system.  

 
System terenów zieleni publicznej, wyodrębniony w niniejszej koncepcji jako ważny element struktury 

przestrzennej Krakowa, obejmuje te fragmenty systemu przyrodniczego, które stanowią lub mają stanowić 
tereny chronione oraz tradycyjne i nowo planowane obszary rekreacji i odpoczynku mieszkańców – zatem 
pełnią lub pełnić będą funkcję nie tylko przyrodniczą, ale także społeczną. Potrzeba respektowania zasad 
zrównoważonego rozwoju sprawia, że powinny one zostać trwale włączone w strukturę przestrzenną miasta, 
jako tereny wolne od zabudowy, umożliwiające kontakty społeczne i powszechne korzystanie z zasobów 
środowiska. Niniejsze opracowanie uwzględnia główne kierunki kształtowania systemu przyrodniczego 
określone w obowiązującym SUiKZP, takie, jak: 

 zachowanie niezabudowanych terenów tworzących system przyrodniczy miasta, dotychczas 
chronionych ustaleniami planów zagospodarowania przestrzennego; 

 objęcie nowych obszarów i obiektów o najwyższych wartościach ochroną prawną na podstawie 
ustawy o ochronie przyrody, jak również terenów zieleni o znaczeniu kulturowym na podstawie 
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; 

 kształtowanie zasięgu i struktury terenów stanowiących system przyrodniczy miasta w oparciu o 
system hydrograficzny w ścisłym powiązaniu z rzeźbą terenu, formą użytkowania, udostępnienia i 
sposobu urządzenia gruntu przyuwzględnieniu: 
a) wartości przyrodniczych, kulturowych, krajobrazowych: 
- powiększanie istniejących zasobów przyrodniczych miasta – zakładanie nowych terenów zieleni, tak 
aby zintegrować rozproszoną strukturę zieleni w ciągły system i zapewnić wystarczającą ilość 
terenów zieleni publicznej w poszczególnych częściach miasta, przy uwzględnieniu istniejącego i 
przewidywanego zapotrzebowania społecznego na tereny zieleni; 
- rewaloryzacja istniejących terenów zieleni, podnoszenie ich walorów przyrodniczych i 
krajobrazowych; 
- przywracanie równowagi ekologicznej i walorów przyrodniczych na terenach poeksploatacyjnych i 
zdegradowanych; 
- realizacja parków, w tym systemu parków rzecznych, wg Listy Rankingowej inwestycji w zakresie 
terenów zieleni;;  
- rekompozycja terenów zielonych i zwiększanie ich powierzchni poprzez popieranie zalesiania 
gruntów nieprzydatnych do produkcji rolnej, nieużytków i terenów zrekultywowanych; 
- rozbudowa systemu terenów otwartych, chroniących cenne elementy środowiska i różnorodność 
biologiczną, w tym obszarów usytuowanych wzdłuż rzek i cieków wodnych; 
b) przebiegu kanałów przewietrzania miasta: obowiązek uwzględniania korytarzy ekologicznych i 
korytarzy przewietrzania przy projektowaniu systemów urbanistycznych; 
c) zapotrzebowania na tereny rekreacyjne: 
- tworzenie nowych obiektów; 
- zapewnienie dostępności społeczeństwa do istniejących terenów rekreacyjnych o znaczeniu 
ogólnomiejskim oraz lokalnym m.in. poprzez łączenie ich systemem ścieżek rowerowych lub ciągów 
pieszo-rowerowych; 
- równomierne rozłożenie obciążenia terenów rekreacyjnych wrażliwych przyrodniczo; 
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- uwzględnienie koncepcji oferty wypoczynkowej, związanej z terenami zieleni w mieście, która 
zostanie opracowana jako element Koncepcji rozwoju i systemu zarządzania terenami zieleni 
miejskiej; 
d) realizacji zasad ochrony wód podziemnych i powierzchniowych, w tym potrzeb ochrony 
zaprojektowanych stref ochronnych ujęć wód leczniczych w uzdrowisku Swoszowice; 

 zwiększanie lesistości miasta; 

 zachowanie ciągłości systemu przyrodniczego, korytarzy ekologicznych i możliwości migracji w 
obrębie miasta i połączeń z terenami sąsiednimi ze szczególnym uwzględnieniem systemu 
międzynarodowego korytarza Wisły wraz z dopływami; 

 zapobieganie zanikaniu zbiorników wodnych, obszarów podmokłych i obniżaniu poziomu wód 
gruntowych; 

 współdziałanie z innymi właściwymi organami ochrony przyrody w zakresie ochrony środowiska 
przyrodniczego, powiększania jego zasobów w obszarach i strefie granic administracyjnych miasta; 

 kształtowanie terenów stanowiących system przyrodniczy, zróżnicowanych pod względem formy 
użytkowania gruntu, sposobu zarządzania, udostępniania i form ochrony; 

 kształtowanie terenów zieleni urządzonej z uwzględnieniem współczesnych trendów w architekturze 
krajobrazu oraz wysokich standardów jakościowych materiału stosowanego do nasadzeń i 
proponowanych rozwiązań projektowych. 

 

VIII.2.2. Rozwiązania szczegółowe 

Szczegółowymi rozważaniami dla budowy struktury systemu terenów zieleni w niniejszym 
dokumencie objęto tereny, które pełnią funkcje publiczne lub są predestynowane do tej roli, w tym objęte lub 
wskazane do objęcia formami ochrony przyrody. Stanowią one podstawowy trzon systemu terenów zieleni. Są 
to tereny: 

 stanowiące własność GMK i pozostające w Zarządzie Zieleni Miejskiej; 

 oraz tereny innej własności lub pozostające w zarządzie innych podmiotów, które odgrywają lub mogą 
odgrywać ważną rolę dla tworzenia spójnego i ciągłego systemu terenów zieleni publicznej miasta 
Krakowa.  

Wynika to z założonych w dokumencie celów polegających na wyznaczeniu sieci ciągłych terenów 
zieleni oraz wskazaniu łączników, które są niezbędne dla stworzenia systemu ciągłego. W związku z 
powyższym, dla terenów o znaczeniu strategicznym dla spełnienia potrzeb społecznych i zapewnienia 
ciągłości systemu wskazano potrzebę pozyskania przez GMK lub nawiązania współpracy z podmiotem 
zarządzającym i ich urządzenia bądź udostępnienia. Pozostałe tereny pełnić będą rolę wspomagającą.  

W przypadkach, gdy tereny zieleni publicznej w niniejszej koncepcji zostały wyznaczone na obszarach 
przeznaczonych w SUiZKP na inwestycje, na etapie sporządzania planów miejscowych wskazane jest 
poszukiwanie rozwiązań spełniających założone kierunki rozwoju terenów zieleni. 

 
W literaturze przedmiotu opisano modelowe systemy terenów zieleni miejskiej: pasmowy, promienisty 

(klinowy), pierścieniowy, plamowy nieregularny, zwarty lub rozproszony. Analizy wskazują, że w Krakowie - 
mieście dużym, rozwijającym się niejednorodnie i wielofazowo, o zmieniającym się kształcie geometrycznym, 
wieloośrodkowym, obecnie, w warunkach żywiołowo postępującej w ostatnich dwudziestu pięciu latach 
urbanizacji terenów otwartych, trudno już zrealizować opisany niegdyś w literaturze model promienisto-
koncentryczny227. Należy jednak chronić wszystkie te elementy systemu przyrodniczego, które mają wysoką 
wartość i zostały zachowane. W odniesieniu do aktualnej struktury funkcjonalno-przestrzennej i topografii 
miasta proponuje się zatem model mieszany sieciowy z czytelnymi klinami w postaci Parków Rzecznych i 
zwartych zadrzewień.  

Oś planowanego systemu stanowić będzie dolina Wisły jako wnętrze krajobrazowe o zróżnicowanym 
charakterze i stopniu urbanizacji na poszczególnych odcinkach. Pozostałe Parki Rzeczne będą odgrywać w tym 
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 Por. Cz. II rozdz. 1. 
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modelu kluczową rolę korytarzy ekologicznych i powiązań rekreacyjnych pomiędzy innymi terenami zieleni 
oraz pomiędzy miastem a regionem. Korytarz doliny Wisły i inne korytarze rzeczne należy utrzymać w formie 
otwartej, zachowując tam jedynie istniejące zadrzewienia. Zachowanie otwartych dolin rzecznych i łąk jest 
istotne zarówno ze względu na kwestie przewietrzania, jak i na unikatowe walory przyrodnicze tych terenów. 
Proponuje się, że kolejne łąki i zbiorniki wodne o dużej wartości przyrodniczej zostaną objęte ochroną i 
odpowiednim utrzymaniem. Wzbogaci to zestaw terenów obecnie chronionych przyrodniczo, które będą 
stanowiły nieodłączną część systemu.  Zbiorniki wodne Krakowa mają nie tylko duże walory przyrodnicze i 
krajobrazowe, ale także znaczący potencjał rekreacyjny. Powinny one zostać zagospodarowane w sposób 
zrównoważony, jak najlepiej wykorzystujący te cechy. Przykładem takiego podejścia jest „Plan rozwoju 
zbiorników wodnych Przylasek Rusiecki” opracowany w ramach projektu Kraków – Nowa Huta Przyszłości, 
zgodnie z którym będą realizowane inwestycje na tym terenie.  

Integralną częścią systemu staną się istniejące i planowane parki oraz skwery miejskie o 
zróżnicowanym programie, charakterze i znaczeniu w strukturze miasta. Szczególną rolę będą tu pełnić parki 
zabytkowe, którym w Krakowie jako mieście historycznym należy przyznać istotne znaczenie w kształtowaniu 
jego tożsamości. Zabytkowe tereny zieleni, a także tereny o charakterze współczesnym położone w strefie A+ 
muszą uzyskać właściwą, reprezentacyjną formę, co wpłynie pozytywnie na wizerunek Krakowa zarówno 
wśród jego mieszkańców, jak i przyjezdnych. Pomoże temu „ukwiecenie” miasta, wprowadzenie atrakcyjnych 
i reprezentacyjnych form roślinnych, szczególnie przy „bramach miasta” takich jak dworce, lotnisko, głównych 
trasach wjazdu i przejazdu przez miasto, w punktach węzłowych komunikacji oraz w kluczowych 
przestrzeniach publicznych. 

O ile to możliwe, także dawne pałace i dwory na obrzeżach miasta powinny pełnić rolę lokalnych 
centrów kultury i miejsc spotkań ogniskujących społeczności poszczególnych dzielnic lub ich części, z 
publicznie dostępnymi parkami. Parki podworskie mają duży potencjał do pełnienia funkcji rekreacyjno-
kulturalnych w dzielnicach – szczególnie tych, które rozwinęły się poprzez proces umiastowienia wsi 
włączonych do Krakowa w okresie powojennym. 

 
Kolejnym rozwijanym elementem są łąki publiczne (błonia), planowane w miarę możliwości 

przestrzennych w kolejnych dzielnicach. Błonia są elementem niezwykle charakterystycznym dla krajobrazu 
Krakowa i tę tradycję kontynuuje się w niniejszej strategii.    

Do systemu terenów zieleni publicznej zostanie włączona także zieleń Twierdzy Kraków z drogami 
rokadowymi. Nastąpi to poprzez bardziej szczegółowe rozpoznanie, odpowiednie utrzymanie i urządzenie 
terenów zieleni fortecznej oraz rozwój na tej kanwie zielonych tras rekreacyjno-turystycznych. Można w ten 
sposób utworzyć „Wielkie Planty”228 – nawiązując do krakowskiej tradycji, dokonać adaptacji struktury 
pierścienia umocnień z drogami rokadowymi do współczesnych potrzeb i dzisiejszego aktywnego stylu życia. 
Jest to tym bardziej uzasadnione, że w roku 2020 przypadnie dokładnie dwóchsetna rocznica podjęcia przez 
Senat Rzeczpospolitej Krakowskiej decyzji o utworzeniu Plant, zwanych ówcześnie Plantacyami lub „miejskimi 
przechadzkami”. Dziś „Wielkie Planty” dawnej Twierdzy Kraków z czasów zaborów i okresu Galicji można 
przekształcić w niezwykle atrakcyjny produkt turystyczny - unikatowy w skali kraju, w niczym nie ustępujący 
najlepszym przykładom zagranicznym, jak choćby Promenade Verte229 w Brukseli. „Wielkie Planty” mogłyby 
się tym samym przyczynić do deglomeracji i większego zrównoważenia ruchu turystycznego w Krakowie, 
poprzez wyprowadzenie go z centrum w kierunku innych dzielnic. Odciążając przeładowane ruchem 
turystycznym istniejące tereny zieleni, nowe trasy rekreacyjne i tereny zieleni jednocześnie służyć będą 
zarówno mieszkańcom Krakowa, jak i przyjezdnym. Same obiekty forteczne powinny z czasem zostać 
poddane rewitalizacji i uzyskać nowe funkcje kulturalne i usługowo-turystyczne. Poszczególne obiekty 
powinny być zarządzane przez operatorów, lecz tereny zieleni je otaczające powinny pozostać publicznie 
dostępne. 

Proponuje się też zagospodarowanie dawnych kamieniołomów m.in. na geoparki prezentujące 

                                                 
228

 Koncepcja autorstwa dr inż. arch. Krzysztofa Wielgusa z Instytutu Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej Por. też 
Myczkowski, Z., Środulska-Wielgus J., Staniewska A. Wielgus K., Rymsza-Mazur W., 2010; Środulska-Wielgus 2005. 
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 fr. Zielona Promenada 
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walory geologiczne miejsca, parki tematyczne np. ekologiczne, rekreacyjne (np. sportów ekstremalnych) czy 
adaptacje na inne cele, tak jak to się stało w przypadku parku Bednarskiego.  

Istotnym elementem systemu terenów zieleni będą także lasy. Obecnie występują one głównie w tzw. 
klinie zachodnim, lecz celem, do jakiego należy dążyć, jest zwiększenie powierzchni zalesień w mieście 
poprzez wdrożenie PPZL, który będzie zawierał szczegółowe ustalenia i rozwiązania w przedmiotowym 
zakresie. Zakłada się, że zalesienia będą tworzyć kolejne kliny zbiegające z wzgórz otaczających miasto w 
kierunku centrum. Zwarte ściany lasów, parków, lub szpalery drzew ramujące doliny rzeczne i tereny łąkowe 
będą wtedy kierunkować napływające powietrze do centrum miasta i sprzyjać zwiększeniu jego prędkości w 
tworzonych układach tunelowych. Lasy w systemie terenów zieleni będą pełnić głównie funkcje ochronne i 
ekologiczne jako obszary węzłowe stanowiące źródła zasilania przyrodniczego oraz funkcje społeczne: 
rekreacyjno-turystyczne i dydaktyczne.  

Docelowo, wyżej wymienione elementy systemu połączone zielonymi korytarzami  - ciągami pieszo-
rowerowymi i alejami stworzą zieloną infrastrukturę miasta. Rekreacyjne tereny linearne zachęcają do 
spacerowania, jazdy na rowerze, joggingu itd., w zimie jazdy na nartach biegowych. W przypadku większej 
szerokości mogą pełnić też inne niż przemieszczanie się funkcje związane z wypoczynkiem biernym i czynnym. 
Dają możliwość tworzenia terenów o różnorodnym charakterze, uatrakcyjniają krajobraz. W ten sposób 
tworzą się trasy widokowe i historyczne, np. wzdłuż rzek, czy dróg rokadowych. Łączą w szlak elementy 
charakterystyczne dla miasta, np. widoki, panoramy, parki, zieleńce, zabytki, tereny fortyfikacji itp. Służą 
promocji turystyki. Atrakcyjność turystyczna parków i terenów otwartych wzrasta, gdy tworzą system, łatwo 
rozpoznawalny, po którym można przemieszczać się pieszo i różnymi środkami lokomocji. Integracja struktury 
terenów zieleni w ciągły system ma również duże znaczenie pod względem przyrodniczym, gdyż w/w ciągi 
zieleni pełnią także funkcję korytarzy ekologicznych.  

W ramach tworzenia zielonych korytarzy zaproponowano230 trzy Zielone Pierścienie Rekreacyjne 

obiegające pętlami Kraków. Pierwszy z nich otacza centrum miasta, drugi (najtrudniejszy do przeprowadzenia 

ze względu na liczne bariery komunikacyjne) łączy między sobą Parki Rzeczne, zaś trzeci – obiega miasto po 

obwodzie. Ta trzecia, największa, zielona obwodnica połączy Szlak Twierdzy Kraków w jedną pętlę 

rekreacyjną otaczającą całe miasto (opisane powyżej „Wielkie Planty”), z wariantem bocznym łączącym 

dwory Nowej Huty. W celu realizacji pętli rekreacyjnych konieczne jest też lepsze połączenie północnej i 

południowej części zachodniego klina leśnego. Potrzebna jest nowa kładka pieszo-rowerowa przez Wisłę lub 

tymczasowo, połączenie często kursującym promem na wysokości przystani rzecznej Policji oraz Bulwaru 

Rodła/ulicy Flisackiej. 

W ramach wszystkich budowanych tras komunikacyjnych klas od zbiorczej w górę powinno się też 

zawsze znaleźć miejsce na nowe zielone korytarze, zaś wzdłuż wszystkich dróg miejsce na nasadzenia, 

stanowiące rekompensatę dla środowiska i mieszkańców.  

Dzięki powyżej opisanym połączeniom powstanie swoista sieć błękitno-zielona, która zintegruje 
wszystkie cenne przyrodniczo tereny miasta oraz tereny zieleni wraz z wodami. Model sieciowy pozwoli 
najlepiej wykorzystać obecne możliwości realizacji systemu spójnego, uwypuklającego i chroniącego 
przyrodnicze i krajobrazowe walory miasta. Jest też zgodny z obecnymi tendencjami w kształtowaniu 
ekosystemów miejskich jako struktur ciągłych, przenikających tkankę urbanistyczną. Realizacja opisanego 
modelu przyczyni się do poprawnego funkcjonowania systemu przyrodniczego miasta poprzez utrzymanie i 
wzmocnienie ciągłości korytarzy ekologicznych oraz zapewnienie zasilania jego bioróżnorodności. Da też 
możliwość rekreacji i przemieszczania się użytkownikom, będzie zatem spełniać potrzeby zarówno przyrody, 
jak i człowieka, w formie usług ekosystemów. 
 

W długoterminowej perspektywie, należy podejmować działania zmierzające do intensyfikacji i 
zwiększenia gamy usług ekosystemów dostarczanych przez opisany powyżej system, w tym zwłaszcza 
ekosystemy wodne. W tym celu należy planować i realizować projekty zmierzające do renaturyzacji rzek i 
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 We współpracy z p. Robertem Saganem, na podstawie jego autorskiej koncepcji „Zielone Pierścienie Krakowa”. Koncepcja stanowi 
materiał niepublikowany, złożony do UMK w ramach konsultacji społecznych niniejszego dokumentu.  
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małych cieków na terenie Krakowa, odtwarzania ich połączeń hydraulicznych z wodami podziemnymi, 
naturalnego charakteru ich brzegów, meandrującego biegu. Warto wreszcie zmierzać do odtwarzania i 
przywracania małych cieków, które zostały ukryte pod powierzchnią terenu lub z innych powodów zniknęły. W 
przypadku zbiorników wodnych, należy dążyć do tworzenia naturalnych i semi-naturalnych zbiorników 
wodnych, których zasadniczą rolą jest zwiększenie lokalnej retencji i bioróżnorodności, czy też przekształcania 
w obiekty o takim charakterze istniejących zbiorników i oczek wodnych, a nawet sztucznie ukształtowanych 
zbiorników parkowych.  

Poza stworzeniem opisanego powyżej systemu błękitno-zielonej sieci, należy dążyć do powszechnego i 
konsekwentnego wprowadzania ekosystemów zielonych również na pozostałych obszarach miasta. Zapewni to 
dostęp do usług ekosystemów wszystkim mieszkańcom, poprawi i wzmocni funkcjonowanie błękitno-zielonej 
sieci, zapewni zrównoważony rozwój miasta. W tym celu niezbędna jest zmiana podejścia do zarządzania 
przestrzenią miejską, odejście od myślenia sektorowego na rzecz tworzenia obszarów wielofunkcyjnych, a 
zwłaszcza dążenia do wprowadzania zieleni jako obowiązkowego i powszechnego elementów składowego 
wszystkich przestrzeni miejskich (mieszkalnych, komercyjnych, drogowych, parkingów, infrastruktury 
tramwajowej i kolejowej). 

Najcenniejsze z punktu widzenia usług ekosystemów, a zwłaszcza zapobiegania wyspom ciepła, 
poprawy jakości powietrza i mikroklimatu, retencji wody deszczowej i zapobiegania podtopieniom i 
powodziom miejskim, są drzewa, których działanie może być uzupełniane i wspomagane przez krzewy. Jednak 
nawet w przypadku obszarów miejskich, na których sadzenie drzew czy krzewów jest niemożliwe, nie należy 
zupełnie rezygnować z wprowadzania zieleni. Osiągnięcia inżynierii ekologicznej pozwalają na tworzenie 
ekosystemów również w bardzo ograniczonych i/lub intensywnie użytkowanych przestrzeniach, a tym samym 
zapewnienie dostarczania usług ekosystemów kluczowych dla funkcjonowania miasta i jakości życia 
mieszkańców. Gama tych rozwiązań jest bardzo szeroka, zaczynając od zielonych dachów i ścian, poprzez 
różnego rodzaju ogrody deszczowe (fot. 170-172), obsadzone roślinnością niecki chłonne (fot.173-175), oczka 
wodne i stawy czy rowy odwadniające (fot. 176-180), aż do rozwiązań w skali mikro, możliwych do aplikacji 
nawet w najmniejszych przestrzeniach, wśród których warto wymienić pocket wetlands (fot. 181), zielone pasy 
przyuliczne (fot. 183), donice i inne małe formy retencjonujące wodę i wykorzystujące ją na potrzeby 
posadzonych w nich roślin (fot. 182). Powyższe i szereg innych rozwiązań zielonej infrastruktury zostały szerzej 
opisane w Aneksie Hydrologicznym. 

 

 
Fot. 170, 171, 172. Ogrody deszczowe, źródła fot.: UACDC, Low Impact Development: a design manual for urban 

areas. Fay Jones School of Architecture, University Of Arkansas Press, Fayetteville, 2010.  
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Fot. 173, 174, 175. Niecki chłonne obsadzone roślinnością, źródła fot.: UACDC, Low Impact Development: a design 

manual for urban areas. Fay Jones School of Architecture, University Of Arkansas Press, Fayetteville, 2010. 

 

 
Fot. 176, 177, 178.  Stawy infiltrujące obsadzone roślinnością, źródła fot.: UACDC, Low Impact Development: a design 

manual for urban areas. Fay Jones School of Architecture, University Of Arkansas Press, Fayetteville, 2010. 

 

 

 
Fot. 179 i 180. Rowy odwadniające obsadzone roślinnością, źródła fot.: UACDC, Low Impact Development: a design 

manual for urban areas. Fay Jones School of Architecture, University Of Arkansas Press, Fayetteville, 2010. 
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Fot. 181 i 182. Kieszonkowe niecki chłonne (pocket wetlands) i donice przyuliczne, źródła fot. : UACDC, Low Impact 

Development: a design manual for urban areas. Fay Jones School of Architecture, University Of Arkansas Press, 

Fayetteville, 2010. 

 

 

  
Fot. 183. Zielone pasy przyuliczne, źródła fot.: UACDC, Low Impact Development: a design manual for urban areas. 

Fay Jones School of Architecture, University Of Arkansas Press, Fayetteville, 2010. 

 

 

 

 

VIII.3. STRUKTURA SYSTEMU TERENÓW ZIELENI PUBLICZNEJ KRAKOWA 
 

Strukturę systemu terenów zieleni publicznej Krakowa oparto o strefy wyznaczone na etapie 
waloryzacji. Struktura ta opiera się na dwóch filarach. Są to: 

 

 tereny zieleni urządzonej w postaci tradycyjnie rozumianych, istniejących i planowanych parków, 
skwerów, kopców z otoczeniem, zieleńców, zieleni przyulicznej i rozmieszczonej w przestrzeniach 
publicznych - odpowiadających strefom A+ i A oraz P. Strefy te pełnią przede wszystkim funkcje 
publiczne – rekreacyjne i społeczne, a także ekologiczno-krajobrazowe. Obejmują one w pełni 
urządzone tereny zieleni. Tereny strefy A+ mają znaczenie przede wszystkim ogólnomiejskie, 
ponadlokalne i reprezentacyjne. Są to kluczowe dla wizerunku miasta tereny zieleni, które będą mieć 
wysoki standard zagospodarowania i utrzymania, zakładający intensywną, bieżącą pielęgnację, stały 
nadzór i monitorowanie. Tereny strefy A mają natomiast znaczenie lokalne – dzielnicowe i osiedlowe, i 
służą spełnieniu podstawowych potrzeb społecznych w zakresie rekreacji w otoczeniu miejsc 
zamieszkania. Będą one mieć podstawowy standard zagospodarowania i utrzymania obejmujący 
bieżącą pielęgnację i utrzymanie. W miarę możliwości tereny stref A+ i A zostaną wzbogacone 
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lokalnymi enklawami półnaturalnymi – ekostrefami służącymi jako siedliska dzikiej flory i fauny oraz 
obszary małej retencji, rozmieszczonymi zależnie od lokalnych uwarunkowań. Strefa P to zieleń w 
przestrzeniach publicznych, dla której standardy utrzymania będą mieć charakter uzależniony od 
typu roślinności (np. rosnącej w pojemnikach lub na kwietnikach sezonowych, drzewa w misach z 
ziemią strukturalną, odpowietrzane i nawadniane).  
 

 tereny zieleni ekologiczno-krajobrazowej w postaci obszarów objętych i wskazanych do objęcia231 
formami ochrony przyrody odpowiadających strefie B+, oraz częściowo urządzonych terenów zieleni 
o charakterze półnaturalnym odpowiadających strefie B. Strefy B+ i B będą łączyć funkcje ochrony 
różnorodności biologicznej i ciągłości powiązań przyrodniczych oraz eksponowania walorów 
krajobrazowych z tworzeniem warunków dla rekreacji i edukacji ekologicznej. Tereny zieleni 
ekologiczno – krajobrazowej winny tworzyć sieć, dlatego ich układ zaplanowano w oparciu o 
przebieg korytarzy ekologicznych zidentyfikowanych w ramach analizy przedstawionej w rozdziale 
III.1.3. Konieczne jest tu zachowywanie istniejących zbiorników i cieków wodnych oraz obszarów 
podmokłych, celem ochrony bioróżnorodności i możliwości retencyjnych. 
W terenach zieleni ekologiczno-krajobrazowej stopień urządzenia będzie adekwatny do lokalnych 
uwarunkowań przyrodniczych. Roślinność będzie tu miała charakter półnaturalny lub zbliżony do 
naturalnego, zaś urządzone będą tylko wyznaczone ciągi i enklawy dla zapewnienia użytkownikom 
dostępu i możliwości rekreacji. Tereny chronione będą mieć przyrodniczy standard utrzymania, 
określany indywidualnie - zgodnie z wymogami ochrony przyrody, zaś pozostałe tereny zieleni 
ekologiczno-krajobrazowej – przyrodniczy standard ekstensywny, o charakterze podstawowym. 
 
 
 
 
 

 
Tab. 25. Struktura systemu terenów zieleni publicznej: 

 

Tereny zieleni urządzonej 
(strefa A+, A oraz P) 

Tereny zieleni ekologiczno – krajobrazowej 
(strefa B+ i B) 

 

 
 

Zaliczamy tu: 
- parki (ZP); 
- błonia (ZPB); 
- skwery (ZPS); 
- kopce (ZK); 

Zaliczamy tu: 
- zieleń istniejących zbiorowisk roślinnych objętych lub 
wskazanych do objęcia formami ochrony przyrody (Z); 
- Parki Rzeczne (ZPR); 
- obudowę biologiczną cieków i zbiorników wodnych 

                                                 
231

 W postaci proponowanych w Aneksie II użytków ekologicznych, które w całości powinny zostać wykupione przez Gminę. 
Proponowane zespoły przyrodniczo-krajobrazowe w części znajdują się na terenach prywatnych, a sposób ich publicznego 
udostępnienia powinien zostać ustalony na etapie procedowania.  Por. rozdz. VIII.4.4. i IX.4. 
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- parki na terenach fortecznych I i II pierścienia 
Twierdzy Kraków (ZPF);  
- tereny zieleni przy obiektach użyteczności 
publicznej, udostępnione lub wskazane do ogólnego 
udostępnienia (ZUP); 
- tereny sportowe znajdujące się w ramach parków 
(ZS); 
- zieleńce i zieleń przyuliczną (ZZ); 
- zieleń izolacyjną (ZI); 
- nieczynne cmentarze wojenne lub mogiły zbiorowe 
ofiar epidemii (ZC) znajdujące się w ramach parków; 
- zieleń przestrzeni publicznych (ZPP). 
 

(ZW) na terenach publicznych;   
- parki na terenach fortecznych III pierścienia Twierdzy 
Kraków (ZPF);  
- zieleń forteczną poza parkami (ZF);  
- parki ekologiczne (ZPE); 
- geoparki (ZPG); 
- łąki półnaturalne do ekstensywnego użytku 
rekreacyjnego (ZŁ); 
- zieleń nieurządzoną (ZN) na terenach publicznych;  
- lasy komunalne i państwowe (ZL); 
- parki leśne (ZLP). 
 

 
Tereny zieleni publicznej zostaną połączone w jeden spójny system przez układy linearne stanowiące 

zielone korytarze (ang. greenway) – publicznie dostępne ciągi rekreacyjne o kształtowanym krajobrazie. 
Zielone korytarze to ciągi piesze, ciągi pieszo-rowerowe i ciągi pieszo-jezdne łączące tereny zieleni w spójny 
system. Te rekreacyjne elementy linearne przebiegają na zróżnicowanych dystansach, bazując na dostępnych 
korytarzach naturalnych i komunikacyjnych. Szczególną formą korytarzy naturalnych będą w Krakowie Parki 
Rzeczne. Jednak ze względu na fakt, że korytarze komunikacyjne są w wielu przypadkach jedynymi możliwymi 
do wyznaczenia ciągami łączącymi tereny zieleni w spójny system, koordynacja gospodarki zielenią i 
projektowania nasadzeń przyulicznych nabiera szczególnego znaczenia dla zachowania ciągłości systemu 
terenów zieleni. W ciągach ulicznych szczególnie istotna jest ochrona istniejących drzew przed wycinką i 
zniszczeniem, a także zwiększanie udziału zieleni wysokiej i niskiej oraz zapewnienie spójności kompozycyjnej 
i gatunkowej nasadzeń. Dobór gatunkowy drzew i krzewów powinien być dostosowany do warunków 
miejskich i przekrojów ulic.  

 
 
 
 
Koncepcja systemu terenów zieleni publicznej Krakowa z uwzględnieniem stref i zielonych korytarzy 

została przedstawiona na mapie nr 23.  
 

 
Ryc. 54. Struktura systemu terenów zieleni publicznej w podziale na strefy. 

 
Przedstawiona w koncepcji docelowa wizja systemu terenów zieleni publicznej Krakowa ma 

352,46  
7% 

1097,13 
22% 

761,15 
15% 

2787,75 
56% 

Powierzchnia [ha] i udział % 
wyznaczonych terenów publicznych 

Strefa A+
Strefa A
Strefa B+
Strefa B
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powierzchnię ok. 5 tys. ha = ok. 15% powierzchni miasta. Przeważają w nim częściowo urządzone tereny stref 
B i B+, o charakterze ekologiczno – krajobrazowym (ponad 70% powierzchni). Urządzone tereny zieleni (strefy 
A+ i A) występują tam, gdzie to niezbędne dla zaspokojenia zapotrzebowania społecznego i zachowania 
walorów kulturowych. We wszystkich strefach - terenów zieleni publicznej o charakterze parkowym i 
ekologiczno-krajobrazowym oraz zielonych korytarzy występują obiekty istniejące i potencjalne. Tereny 
istniejące to takie, które dziś są w różnym stopniu urządzone, zaś potencjalne to takie, które są nieurządzone i 
wymagają kompleksowego zagospodarowania adekwatnego do standardów wynikających ze wskazań dla 
strefy i typu terenu zieleni. 
 

Lokalizację nowych terenów zieleni publicznej w koncepcji wskazano na podstawie zapotrzebowania 
społecznego wynikającego z analiz (położenie na obszarze istniejącego lub potencjalnego deficytu terenów 
zieleni; brak dostępności, brak powierzchni zieleni w stosunku do liczby mieszkańców, duża koncentracja 
ludności) i wyników konsultacji społecznych.  
Jednak co znamienne, w systemie terenów zieleni publicznej Krakowa będzie więcej terenów już faktycznie 
istniejących lub zapisanych jako ten sposób przeznaczenia w obowiązujących mpzp, a obecnie 
zaniedbanych, częściowo urządzonych lub jeszcze nieurządzonych, niż zupełnie nowych lokalizacji. 
 
Tam, gdzie brak większego zapotrzebowania społecznego na parki miejskie ze względu na niską gęstość 
zabudowy i zaludnienia (np. na terenach dawnych wsi w granicach miasta) - ich rolę mogą z powodzeniem 
pełnić skwery i parki leśne z elementami rekreacyjnymi. Tereny do zalesień wyznaczono ponadto tam, 
gdzie:  

 występuje strefa lasów i zalesień w SUiKZP,  

 występują nieużytkowane, zarastające obszary rolne i brak cennych zbiorowisk roślinnych oraz 
powiązań widokowych do zachowania;  

 istnieją wytyczne funkcjonalne wynikające z koncepcji systemu terenów zieleni; np.: są to tereny do 
rekultywacji, konieczne dla kształtowania lub zachowania ciągłości systemu terenów zieleni, tereny, na 
których brak możliwości pieszego dojścia (izolowane przez bariery komunikacyjne, bez możliwości 
pieszego dojścia np. węzły autostradowe). 

Nowe zalesienia powinny powstawać poza obszarami położonymi na głównych kierunkach wiatrów.  

Dla wszystkich terenów stref A+ i A, B+ i B określono szczegółowe kierunki rozwoju. Przyjęto 
założenie, że wszystkie tereny stref A+ i A, B+ i B powinny być chronione zapisami planów miejscowych, jako 
przyrodniczo czynne w stopniu opisanym w szczegółowych wytycznych projektowych. Ponadto cenne 
przyrodniczo tereny zostały w Aneksie II – Ochrona przyrody wskazane do objęcia formami ochrony przyrody, i 
dla tych terenów sformułowano w tym Aneksie ustalenia indwidualne. Są one zawarte również w bazie 
danych przestrzennych. 

 
Opisany powyżej system terenów zieleni publicznej Krakowa należy rozpatrywać na tle terenów 

wspomagających232, o funkcjach podstawowych innych niż parkowe i/lub zróżnicowanej dostępości publicznej 

(oznaczonych jako strefa C). Strefa C nie stanowi zatem ogólnodostępnych terenów zieleni zarządzanych przez 

jednostki miejskie jak strefy A+, A, B+ i B, ale jest czynnym elementem systemu przyrodniczego miasta ze 

względu na pełnione funkcje biocenotyczne. Pełni ona także wybrane funkcje społeczne. Do terenów 

wspomagających zaliczono następujące elementy ujęte poniżej w tab. 26: 

                                                 
232

 Patrz: definicja terenów wspomagających w rozdziale I.5.2. 

Oznaczenie: Nazwa, opis:  Uwagi, objaśnienia: Strefa: 

ZP Parki prywatne Niedostępne  publicznie, np. parki 
podworskie zwrócone dawnym 
właścicielom  

C 

ZUP Zieleń przy obiektach Tereny o dostępności publicznej C 
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W stosunku do wybranych terenów wspomagających, mających szczególnie istotne znaczenie dla 

społeczności miasta, opisano kierunki polityki miejskiej233.  
 
 
 
 
 
 
 

VIII.4. KIERUNKI ROZWOJU TERENÓW ZIELENI PUBLICZNEJ 
 
Kierunki rozwoju terenów zieleni publicznej w Krakowie opierają się na następujących, ogólnych  

zasadach: 

 wszystkie istniejące tereny zieleni publicznej należy zabezpieczać w dokumentach planistycznych i 
miejskich (uchwałach RMK), remontować, uzupełniać i stopniowo rewaloryzować, stosownie do 

                                                 
233

 Patrz Rozdz. VIII.4.4. 

użyteczności publicznej, ogrody 
edukacyjne i parki tematyczne 

ograniczonej do określonych grup 
użytkowników, udostępniane pod 
określonymi warunkami lub z 
płatnym wstępem 

ZS Zieleń terenów sportowych  Kluby sportowe, o ograniczonej 
dostępności publicznej 

C 

ZC Cmentarze Czynne cmentarze komunalne i 
wyznaniowe 

C 

ZF Zieleń forteczna poza parkami Na gruntach prywatnych,  o 
ograniczonej dostępności 
publicznej lub niedostępna 
publicznie 

C 

ZOK  Ogrody klasztorne/kościelne Niedostępne publicznie  C 

ZD Ogrody działkowe O ograniczonej dostępności 
publicznej 

C 

ZR Tereny upraw rolnych i użytków 
zielonych 

O ograniczonej dostępności 
publicznej 

C 

ZN Zieleń nieurządzona  Na gruntach prywatnych,  o 
ograniczonej dostępności 
publicznej 

C 

ZL Lasy Na gruntach prywatnych,  o 
ograniczonej dostępności 
publicznej 

C 

ZW  Obudowa biologiczna cieków i 
zbiorników wodnych 

Na gruntach prywatnych,  o 
ograniczonej dostępności 
publicznej 

C 

ZI Zieleń izolacyjna  Na terenach niedostępnych 
publicznie 

C 

ZOM Zieleń towarzysząca zabudowie 
mieszkaniowej 

Na terenach prywatnych C 
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potrzeb; dotyczy to w szczególności strefy A+, która powinna jak najszybciej uzyskać standard 
zagospodarowania adekwatny do swojej funkcji reprezentacyjnej;  

 wykupy gruntów i nowe inwestycje należy w pierwszej kolejności skierować na obszary deficytowe, 
pozbawione dostępu do zieleni – tam, gdzie obecnie brak urządzonych terenów zieleni publicznej i 
występuje silna presja inwestycyjna; 

 wykupy i zabezpieczenie terenów powinny dotyczyć także obszarów o wysokich walorach 
przyrodniczych, wskazanych w Aneksie II do niniejszego opracowania – w szczególności dotyczy to 
proponowanych użytków ekologicznych;  

 należy kontynuować działania polegające na wprowadzaniu zieleni wysokiej (drzew) i niskiej 
(krzewów) w ulicach, poprzez przywracanie i tworzenie nowych nasadzeń alejowych; 

 stopniowo należy podnosić ilość środków finansowych przeznaczanych na utrzymanie terenów 
zieleni, co związane jest ze zwiększającą się powierzchnią terenów zieleni urządzonej (z uwagi na 
tworzenie nowych terenów zieleni) oraz wyższym standardem urządzenia tych terenów generującym 
wyższe koszty utrzymania. 

 
Określenie szczegółowych kierunków rozwoju w odniesieniu do poszczególnych terenów zieleni 

publicznej ma na celu sprecyzowanie działań, które powinny być podjęte w stosunku do poszczególnych 
terenów, aby został osiągnięty pożądany stan docelowy. Szczegółowe kierunki rozwoju terenów zieleni 
publicznej zostały określone w pięciu obszarach działań: 

 

 planistycznych; 

 administracyjnych; 

 inwestycyjnych; 

 ochronnych;  

 edukacyjno-promocyjnych.  
Wynika to z zakresu działań priorytetowych, określonych na podstawie analizy SWOT, odnoszących 

się do przyjętych na wstępie celów opracowania.   

W niniejszym opracowaniu szczególną uwagę poświęcono terenom, które są lub powinny znaleźć się 
w zarządzie i utrzymaniu ZZM, jako trzon systemu publicznie dostępnych lub chronionych terenów zieleni. 
Odnośnie wybranych terenów zieleni publicznej i wspomagających zarządzanych przez inne podmioty, na 
etapie koncepcji sformułowano kierunki polityki miejskiej lub kierunki działań, w sytuacji gdy tereny te są 
istotne dla uzyskania ciągłości systemu terenów zieleni i poprawy jej dostępności dla mieszkańców.  

 
Szczegółowe ustalenia kierunków działań dla poszczególnych terenów zieleni zawiera utworzona w 

ramach koncepcji baza danych przestrzennych.  
 
Baza danych zawiera następujące informacje o terenie: granice, numer identyfikacyjny, klasyfikację do 

strefy, określenie typu terenu, nazwę, nazwę dzielnicy, powierzchnię, status istniejący lub planowany, 
informacje o publicznej dostępności, informacje o ekspozycji widokowej, stanie ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego i kulturowego, stanie i przeznaczeniu planistycznym, wnioski z konsultacji społecznych i 
budżetów obywatelskich oraz określenie kierunków działań planistycznych, administracyjnych, inwestycyjnych 
i ochronnych wraz z etapowaniem tych działań. W przypadkach, gdy danego terenu dotyczyły: 

 wnioski z konsultacji społecznych, 

 wskazania inspektorów terenowych ZZM,  

 lub własne wnioski Zespołu opracowującego niniejszy dokument,  
określono też w uwagach ramowe wytyczne do zagospodarowania, które powinny znaleźć 

zastosowanie w projektach inwestycyjnych.  
Baza danych przestrzennych systemu terenów zieleni będzie wykorzystywana do bieżącego 

zarządzania terenami zieleni i ich utrzymania, pozyskiwania gruntów pod zieleń, wnioskowania o zapisy w 
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miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, planowania inwestycji, tworzenia form ochrony 
przyrody, a także do innych szczegółowych celów jak np. ustalania lokalizacji drzew sadzonych w ramach 
kompensacji przyrodniczej. W miarę realizacji kolejnych terenów będzie stanowiła źródło informacji 
przestrzennej do uzupełniania Ewidencji terenów utrzymywanych przez jednostki UMK234. 

Tereny strefy C zostały uwzględnione w bazie danych ze wskazaniem podstawowych danych o terenie 
oraz określeniem kierunków udostępnienia i integracji, jeżeli istnieje taka potrzeba na danym terenie.  

 
Standardy utrzymania w odniesieniu do terenów położonych w poszczególnych strefach zostały 

określone w Aneksie nr III do niniejszego opracowania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
234

 Por. Cz. III. rozdz. 6.2. i Cz. V. rozdz. 5.1.1. 
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KIERUNKI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ROZWOJU TERENÓW ZIELENI 

przypisane poszczególnym terenom w bazie danych przestrzennych przestrzennych 

KIERUNKI PLANISTYCZNE 

objęcie terenu MPZP 

MPZP w trakcie 
opracowywania 

uzyskanie decyzji o 
ULICP 

zmiana MPZP 

aktualizacja 
MPZP 

zmiana MPZP 

na części terenu 

zmiana sposobu 
zagospodarowania terenu 
zieleni w odniesieniu do 

ustaleń MPZP 

KIERUNKI ADMINISTRACYJNE 

formalne przejęcie 
terenu przez ZZM 

uporządkowanie stanu 
ewidencyjnego 

pozyskanie gruntów pod 
nowe tereny zieleni 

udostępnienie 
terenu 

regulacja stanu 
prawnego 

usankcjonowanie 
istniejących parków 

KIERUNKI INWESTYCYJNE 

konserwacja i pielęgnacja 

terenów zabytkowych 

restauracja i rekonstrukcja 
terenów zabytkowych 

rewaloryzacja 

kontynuacja i uzupełnieni 

modernizacja 

rewitalizacja 

renaturalizacja 

rekultywacja 

zagospodarowanie 

udostępnienie 

zalesienie 

zadrzewienie 
kompensacyjne 

integracja 

wprowadzenie zieleni 

KIERUNKI OCHRONNE 

utworzenie lub poszerzenie 
istniejącego użytku 

ekologicznego 

utworzenie zespołu 
przyrodniczo – 

krajobrazowego 

ustanowienie pomnika 
przyrod 

utworzenie parku 
krajobrazowego 

wpis do rejestru 
zabytków 

wpis do ewidencji zabytków 

utworzenie parku kulturowego 

zapisy ochronne w MPZP 
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VIII.4.1. Kierunki działań planistycznych  

 

Działania planistyczne będą służyły ochronie istniejących terenów zieleni oraz ich walorów 

przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych, a także rezerwowaniu gruntów pod rozwój dostępnego dla 

wszystkich krakowian, ciągłego i spójnego systemu terenów zieleni poprzez: 

 objęcie terenu planem miejscowym; 

 aktualizację planu miejscowego; 

 zmianę planu miejscowego; 

 zmianę sposobu zagospodarowania terenu zieleni w odniesieniu do ustaleń planu; 

 uzyskanie decyzji o ULICP.  

 

Objęcie terenu planem miejscowym  

Potrzebę objęcia planem miejscowym wskazano, gdy na danym terenie nie obowiązuje lub nie jest 

sporządzany plan miejscowy.  

 

 Aktualizacja planu miejscowego 

Potrzebę aktualizacji planu miejscowego zasugerowano, gdy ustalenia planu są nieaktualne lub 

częściowo nieaktualne (np. na terenie o przeznaczeniu rolnym jest las, na terenie o przeznaczeniu na zieleń 

publiczną znajduje się zabudowa, las lub ogródki działkowe, lub ustalenia utraciły aktualność z innych 

przyczyn - patrz np. (rejon składowiska odpadów komunalnych w Baryczy). 

 

 Zmiana planu miejscowego 

Atrybut „zmiana planu miejscowego” oznacza, że dla danego terenu sugeruje się przeanalizowanie 

możliwości zmiany obowiązującego mpzp. Taki kierunek działania proponuje się w przypadku, gdy ustalenia 

planu są inne, niż ustalenia niniejszej koncepcji (np. w przypadku terenów, które są przeznaczone w mpzp pod 

zabudowę, a są cenne przyrodniczo i wskazano je w niniejszym dokumencie do objęcia ochroną, lub na 

których ze względu na zapotrzebowanie społeczne i potrzebę zachowania ciągłości systemu terenów zieleni 

uzasadnione jest utworzenie publicznych terenów zieleni).  

 

Zmiana sposobu zagospodarowania terenu zieleni w odniesieniu do ustaleń planu 
Atrybut „zmiana sposobu zagospodarowania terenu zieleni w odniesieniu do ustaleń planu” oznacza, 

że dla danego terenu sugeruje się przeanalizowanie możliwości zmiany obowiązującego mpzp, w zakresie 
szczegółowych ustaleń i parametrów terenu zieleni w mpzp. Taki kierunek działania sugeruje się w przypadku, 
gdy w planie miejscowym jest przewidziany teren zieleni, ale proponuje się inny sposób jego 
zagospodarowania bez zmiany granic, np. urządzenie terenu określonego w mpzp jako nieurządzony, 
publiczne udostępnienie terenu zieleni określonego jako niepubliczny, zalesienie terenu przeznaczonego pod 
zieleń publiczną, gdy nie ma nią zapotrzebowania. Dotyczy to również terenów rolnych i określonych jako 
„tereny otwarte”, na których możliwe i uzasadnione jest wprowadzenie bądź dopuszczenie zalesień. 
 

Uzyskanie decyzji o ULICP 
  Potrzebę uzyskania decyzji o ULICP wskazano wtedy, gdy na danym obszarze nie obowiązuje plan 
miejscowy, a zachodzi pilna i uzasadniona potrzeba dokonania inwestycji na konkretnym terenie zieleni ze 
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względu na zapotrzebowanie społeczne. 
Gdy plan znajduje się w trakcie opracowania lub teren nie jest jeszcze objęty planem, tereny zieleni 
wyznaczone w niniejszym dokumencie stanowią wskazania do planów miejscowych.  
W dokumencie tym wyznaczono też tereny zieleni, które znajdują się na obszarach przeznaczonych w 

obowiązujących dokumentach planistycznych pod zabudowę, ale nie wymagają zmiany planu, gdyż bilansują 

się w ramach powierzchni biologicznie czynnej na terenach inwestycyjnych. Dotyczy to np. terenów zieleni 

osiedlowej i towarzyszących obiektom użyteczności publicznej. W takich przypadkach wskazania niniejszego 

dokumentu mogą być wykorzystane przy aktualizacji lub sporządzaniu nowych dokumentów planistycznych 

do utworzenia w nich terenów zieleni. 

VIII.4.2. Kierunki działań z zakresu gospodarki nieruchomościami, zarządzania i administracji terenami 
zieleni (w bazie danych określone jako: kierunki administracyjne) 

 
Celem działań z zakresu zarządzania terenami zieleni jest uregulowanie stanu prawnego i formalnego 

nieruchomości aktualnie zarządzanych lub utrzymywanych przez ZZM oraz nieruchomości nowo 
przejmowanych przez jednostkę w zarząd lub utrzymanie. Doprowadzenie do takiego stanu wymaga szeregu 
działań takich jak: 

 usankcjonowanie istniejących parków;  

 regulacja stanu prawnego; 

 uporządkowanie stanu ewidencyjnego; 

 formalne przejęcie terenu przez ZZM; 

 pozyskanie gruntów pod nowe tereny zieleni; 

 udostępnienie terenu. 

Wiele terenów będzie wymagać kilku z wyżej wymienionych działań, gdyż składają się one z działek 
o zróżnicowanym stanie formalno-prawnym. Realizacja wyżej wymienionych działań posłuży usprawnieniu 
zarządzania terenami zieleni, co w konsekwencji przełoży się na ich lepszą ochronę, poprawę standardu 
utrzymania, pielęgnacji i zakładania, oraz wzrost ogólnej powierzchni terenów zieleni w wyniku urządzania 
nowych i scalania ich w jeden spójny system.  

 
Usankcjonowanie istniejących parków  

 Kierunek działań dotyczy istniejących terenów zieleni, które obecnie są zarządzane i utrzymywane 
przez ZZM jako parki, natomiast nie zostały usankcjonowane stosownymi uchwałami RMK o utworzeniu 
parku, nadaniu mu nazwy i regulaminu oraz określeniu granic, lub zakres tych uchwał jest niekompletny. W 
stosunku do terenów, którym przypisano taki kierunek, zadaniem ZZM będzie doprowadzenie do podjęcia 
odpowiedniej uchwały przez RMK.  

Do uchwały konieczne będzie opracowanie nowego wzorca regulaminów parkowych, z 
uwzględnieniem specyfiki poszczególnych obiektów. Ponadto, każda uchwała winna zawierać załącznik 
mapowy z określeniem granic parku w odniesieniu do działek ewidencyjnych, wykaz tych działek z podaniem 
powierzchni oraz zaznaczeniem kolorystycznym działek wymagających regulacji stanu prawnego bądź 
pozyskania. Opracowanie w/w elementów stanowi zadanie własne ZZM, które jest obecnie w trakcie realizacji 
– tworzone są projekty uchwał RMK, tak aby w 2019 r. wszystkie istniejące parki zostały  usankcjonowane. 

 
Regulacja stanu prawnego  
Kierunek działań dotyczy istniejących terenów zieleni i obejmuje szeroki katalog procedur, 

koniecznych od uzyskania stanu docelowego, tzn. przejęcia całego terenu zieleni w trwały zarząd ZZM. Rodzaj 
działań, jakie należy podjąć w stosunku do danego terenu, wynika za każdym razem z jego sytuacji formalno-
prawnej i musi być określony indywidualnie, na podstawie analizy aktualnych dokumentów. Procesy regulacji 
stanu prawnego nieruchomości stanowiących tereny zieleni prowadzone będą zależnie od 
procedury pozyskiwanie gruntów w drodze wykupu, zamiany bądź wywłaszczenia na inwestycje celu 
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publicznego, prowadzone przez Wydział Skarbu na wniosek ZZM, bądź osób fizycznych lub prawnych po 
zaopiniowaniu ZZM lub przez Wydział Geodezji UMK w drodze komunalizacji i zasiedzenia. 
 

Uporządkowanie stanu Ewidencji Gruntów i Budynków 
Kierunek działań dotyczy istniejących terenów zieleni. Równolegle z regulacją stanu prawnego należy 

uporządkować stan Ewidencji Gruntów i Budynków (dalej: EGiB) w odniesieniu do istniejących terenów 
zieleni, utrzymywanych obecnie przez ZZM, leżących na gruntach GMK i Skarbu Państwa. Należy tu 
doprowadzić do zgodności klasyfikacji w EGiB ze stanem faktycznym zarówno pod względem podmiotów 
zarządzających, jak i rodzajów użytków na gruncie. Przeprowadzenie opisywanych działań pozostaje w 
zakresie Wydziału Geodezji UMK i jest wykonywane na wniosek właściwej jednostki lub komórki UMK. 

Nieaktualne wpisy dotyczące władania gruntami Gminy Miejskiej Kraków ujawnione w ewidencji 
gruntów na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego przez 
Wydział Geodezji zostaną wykreślone w drodze decyzji administracyjnej. 

Rodzaje użytków figurujące w ewidencji należy zweryfikować ze stanem faktycznym w terenie i 
zaktualizować. Dotyczy to w szczególności lasów: terenom, które w sensie przyrodniczym są lasem235, należy 
nadać właściwy rodzaj użytku (Ls) w Ewidencji Gruntów i Budynków. W związku z tym, może okazać się 
konieczne odrolnienie terenów, jeżeli figurują one obecnie jako rola lub użytki zielone (łąki, pastwiska), lub 
przekwalifikowanie, jeżeli grunty figurują jako zadrzewienie lub nieużytek.  
 

Formalne przejęcie terenu przez ZZM  
Kierunek dotyczy terenów będących własnością GMK lub Skarbu Państwa, które dotychczas nie 

znajdowały się w zarządzie ZZM, a przeznaczone są na publiczne tereny zieleni w obowiązujących planach 
miejscowych lub uzyskają takie przeznaczenie. Formalne przejęcie nieruchomości może mieć formę 
przekazania w trwały zarząd, ustanowienia zarządu statutowego, powierzenia terenu na podstawie 
zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa, lub przekazania w utrzymanie. Postępowania w sprawie przekazania 
nieruchomości w trwały zarząd prowadzone są w oparciu o regulację zawartą w art. 43-50 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, przez Wydział Skarbu UMK.  

Oddanie nieruchomości w trwały zarząd na wniosek jednostki miejskiej poprzedza pozyskanie 
pozytywnych opinii właściwych merytorycznie Wydziałów Urzędu Miasta Krakowa i jednostek organizacyjnych 
Gminy, w tym m.in. Wydziału Planowania Przestrzennego analizującego sprawę pod względem przestrzennym 
w kontekście planowanego zagospodarowania nieruchomości. Szczegółowo powyższe kwestie wraz z opisem 
niezbędnych dokumentów i etapów postępowania regulują procedury zewnętrzne Wydziału Skarbu Miasta. 
  

 
 

Pozyskanie gruntów pod nowe tereny zieleni 
Bardzo istotnym kierunkiem działań będzie pozyskanie gruntów pod nowe inwestycje, jak i terenów 

cennych przyrodniczo wskazanych do objęcia ochroną jako użytki ekologiczne, co pozwoli na uzyskanie 
ciągłości i trwałości systemu terenów zieleni.  

Nabywanie gruntów na rzecz Gminy Miejskiej Kraków reguluje przepis § 5 ust. 1 uchwały Nr XV/99/03 
Rady Miasta Krakowa z dnia 7.05.2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej 
Kraków, w myśl którego pozyskiwanie nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych lub prawnych 
następuje w przypadku, gdy nieruchomość niezbędna jest do realizacji celów publicznych i zadań własnych 
miasta. Zatem każdorazowo zachodzi konieczność wykazania zasadności pozyskania danej działki do zasobu 
nieruchomości Gminy Miejskiej Kraków, a więc możliwości jej wykorzystania na wskazane wyżej cele, na 
realizację których w budżecie gminnym zarezerwowane zostały środki finansowe. 

Procedura wewnętrzna dotycząca pozyskiwania terenów pod realizację zadań Gminy, przewiduje, iż 

                                                 
235

 Spełniają warunki określone w ustawie o lasach, tj. posiadają zwartą powierzchnię co najmniej 0,1 ha, i są pokryte 
wielowarstwową roślinnością leśną – drzewami i krzewami oraz runem leśnym (Art. 3. Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach – 
Dz.U. 1991 Nr 101 poz. 444, z późn. zm.). 
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warunkiem niezbędnym podjęcia działań w w/w zakresie, jest istnienie obowiązującego planu 
zagospodarowania przestrzennego wskazującego teren przeznaczony do pozyskania w ramach planowanych 
zamierzeń inwestycyjnych bądź też uzyskanie prawomocnej decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu 
publicznego (ULICP) lub decyzji o warunkach zabudowy (WZ).  

 
Gmina może uzyskać decyzję o ULICP np. na park na nieruchomości, która nie jest jej własnością, 

gdyż zgodnie z art. 39 pkt 1 lit. b ustawy o rewitalizacji – wskutek zmiany art. 6 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami – inwestycją celu publicznego od 18.11.2015 r. stało się „wydzielanie gruntów pod 
publicznie dostępne samorządowe: ciągi piesze, place, parki, promenady lub bulwary, a także ich urządzanie, w 
tym budowa lub przebudowa”.  

Pozyskiwanie gruntów odbywa się obecnie z mocy uchwały lub na wniosek osoby fizycznej będącej 
właścicielem nieruchomości przeznaczonej w mpzp na teren zieleni publicznej i chcącej zbyć ją na rzecz GMK. 
Pozyskanie może się też odbywać na wniosek komórki lub jednostki organizacyjnej UMK (np. ZZM).  

Kwestia nabycia nieruchomości na wniosek ZZM jest w kompetencjach Wydziału Skarbu 
UMK.  Pozyskanie gruntów powinno odbywać się w kolejności ustalonej na Liście Rankingowej. 

 
Pozyskanie gruntów pod tereny zieleni może się odbywać w drodze odpłatnego lub 

bezgotówkowego obrotu, np. wykupu, wywłaszczenia za odszkodowaniem, zasiedzenia, zamiany lub 
pozyskania na drodze przejęcia od innych jednostek państwowych (np. Agencji Rynku Rolnego, Agencji 
Mienia Wojskowego itp.). Rekomenduje się m.in. nawiązać współpracę z Hutą ArcelorMittal Poland S.A. 
Oddział w Krakowie w kwestii pozyskania terenów pod potencjalne zalesienia. Tereny pod zalesienia można 
też pozyskać w drodze działań administracyjnych, dokonując przeklasyfikowania gruntów GMK lub Skarbu 
Państwa np. z nieużytku na las, lub uzyskania decyzji o WZ przeznaczającej dany grunt na las, zgodnie z 
ustaleniami SUiKZP.  

Pozyskanie gruntów może się wiązać z koniecznością regulacji ich stanu prawnego i uporządkowania 
stanu ewidencyjnego. Będzie także wymagać uprzedniego uchwalenia planu miejscowego lub uzyskania 
decyzji o ULICP, jeśli brak takich dokumentów. 

Jednak nie we wszystkich przypadkach pozyskanie gruntu do zasobu GMK będzie konieczne. Mogą 
wystąpić tereny, co do których zostaną zawarte umowy cywilno-prawne o udostępnieniu, na mocy których 
Zarząd Zieleni Miejskiej obejmie teren utrzymaniem. W takich przypadkach tereny będą pozostawały w 
zarządzie innych podmiotów (niebędących komórkami ani jednostkami organizacyjnymi UMK), ale będą 
udostępniane publicznie na zasadach ustalonych w porozumieniach z miastem. 
 W procesie gospodarki nieruchomościami będą też występowały przypadki, w których konieczne 
okaże się zbycie terenu, lub udostępnienie go w utrzymanie innemu podmiotowi (np. ogródki przyblokowe 
udostępniane wspólnocie mieszkaniowej). Wyznaczenie terenów do zbycia lub udostępnienia nie jest 
przedmiotem niniejszego opracowania; będzie ono na bieżąco regulowane przez ZZM, we współpracy 
zarządzającego nieruchomościami z inspektorami terenowymi. W niniejszym dokumencie zostały natomiast 
omówione kierunki polityki w tym zakresie i przykłady przypadków, w jakich zbycie powinno nastąpić (Cz. VIII. 
rozdz. 4.4. Kierunki polityki miejskiej w stosunku do wybranych terenów wspomagających). UWAGA: należy 
ograniczać zbywanie nieruchomości gminnych, które obecnie nie stanowią urządzonych terenów zieleni, ale w 
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub koncepcji w niniejszym dokumencie zostały 
wskazane jako element systemu terenów zieleni miasta Krakowa, należący do stref A+, A, B+ lub B. Decyzja o 
zbywaniu takich nieruchomości powinna być każdorazowo przedmiotem uzgodnień pomiędzy właściwymi 
merytorycznie Wydziałami i jednostkami miejskimi. 
 

W bazie danych przestrzennych koncepcji dla każdego terenu należącego do stref A+, A, B+ lub B 
określono kierunek działań, jaki należy podjąć w stosunku do danego terenu. W większości przypadków tych 
działań jest kilka, ponieważ tereny składają się z wielu działek o zróżnicowanym stanie formalno-prawnym. 
Kierunki działań określone w bazie danych przestrzennych mają charakter informacyjny – przed 
przystąpieniem do działań każdorazowo należy sprawdzić, jaki jest aktualny stan prawny danego terenu, gdyż 
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mogą tu zachodzić zmiany niezależne od ustaleń niniejszego dokumentu.  
 

VIII.4.3. Kierunki działań inwestycyjnych  

 
Działania inwestycyjne będą służyły zachowaniu, przywracaniu wartości i zagospodarowaniu terenów 

zieleni w celu ich publicznego udostępnienia i wykorzystania dla celów rekreacji i wypoczynku mieszkańców, 
oraz kształtowaniu spójnego i ciągłego systemu terenów zieleni poprzez budowę powiązań pomiędzy nimi.  

Każdy nowy publiczny teren zieleni powinien też być dostępny dla wszystkich użytkowników zgodnie z 
zasadami projektowania uniwersalnego, istniejące obiekty należy zaś dostosowywać stopniowo. 

 

VIII.4.3.1. Kierunki działań inwestycyjnych na terenach zieleni miejskiej 

Podział terenów zieleni na strefy o zróżnicowanych walorach umożliwia dostosowanie prowadzonych 
działań do istniejących uwarunkowań, obecnego stanu zachowania lub zagospodarowania, oraz roli danego 
terenu w systemie terenów zieleni i w strukturze funkcjonalno-przestrzennej miasta.  Strefom określonym w 
koncepcji przyporządkowano zatem następujące kierunki działań inwestycyjnych:  

 

 Strefa A+ - reprezentacyjne tereny zieleni parkowej: 
- konserwacja i pielęgnacja terenów zabytkowych; 
- restauracja i rekonstrukcja terenów zabytkowych; 
- rewaloryzacja; 
- kontynuacja i uzupełnienia;   
- modernizacja;  
- zagospodarowanie; 
- zadrzewienie kompensacyjne;  
 

 Strefa A – pozostałe tereny zieleni parkowej: 
- konserwacja i pielęgnacja terenów zabytkowych; 
- restauracja i rekonstrukcja terenów zabytkowych; 
- rewaloryzacja terenów zabytkowych; 
- rewaloryzacja; 
- rewitalizacja;  
- modernizacja;  
- kontynuacja i uzupełnienia;   
- zagospodarowanie;  
- rekultywacja; 
- zadrzewienie kompensacyjne;  
 

 Strefa B+ - tereny zieleni chronionej: 
- objęcie użytkiem ekologicznym; 
- objęcie zespołem przyrodniczo-krajobrazowym;  
- udostępnienie;  

 

 Strefa B – pozostałe tereny zieleni ekologiczno – krajobrazowej:  
- konserwacja i pielęgnacja terenów zabytkowych; 
- restauracja i rekonstrukcja terenów zabytkowych; 
- rewaloryzacja; 
- modernizacja; 
- kontynuacja i uzupełnienia;  
- renaturalizacja; 
- rekultywacja;  
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- zagospodarowanie;  
- udostępnienie; 
- zalesienie; 
- zadrzewienie kompensacyjne. 

 

 Strefa P: 
- konserwacja i pielęgnacja terenów zabytkowych; 
- rewaloryzacja; 
- modernizacja; 
- kontynuacja i uzupełnienia; 
- zagospodarowanie;  
- wprowadzenie zieleni.  
 
Kierunkiem działań łączącym tereny zieleni należące do różnych stref, a jednocześnie stanowiące 

większe kompleksy, będzie integracja.  
 

W terenach zabytkowej zieleni stan zachowania substancji zabytkowej określa kierunek działań -
pielęgnacji, konserwacji, restauracji, rekonstrukcji. Poniżej opisane definicje sformułowano w oparciu o 
Ustawę z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. 
zm.)236 oraz Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w 
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań 
konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 
oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2015 r. poz. 1789), a także dokumenty 
doktrynalne: Kartę Florencką (1981) – podstawowy dokument dla terenów zabytkowej zieleni i Kartę 
Wenecką (1964), której podlega zabytkowy ogród historyczny. Wykorzystano również publikacje J. 
Bogdanowskiego (1999, 2000). 
 

Konserwacja i pielęgnacja terenów zabytkowych 
Kierunek dotyczy terenów i zespołów zieleni o najwyższych wartościach kulturowych, objętych 

wpisem do rejestru zabytków (i wskazanych do objęcia taką formą ochrony). W ramach konserwacji zakłada 
się należyte utrzymanie oraz działania mające na celu zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku, 
zahamowanie procesów jego destrukcji. Na terenach tych szczególnie ważne są ciągła, bieżąca pielęgnacja i 
utrzymanie przy zachowaniu odpowiednich standardów konserwatorskich. Zakłada się prowadzenie działań 
utrzymujących materialny zasób kulturowy i przyrodniczy zabytkowych terenów zieleni, m.in. ich wartości 
artystyczne i kompozycyjne (Myczkowski, 2007). Z uwagi na podstawowe tworzywo ogrodu, którym jest 
materiał roślinny, wymagany jest długoterminowy program odnowy oraz interwencji w nagłych wypadkach 
(np. nagłe wypadanie drzew i sadzenie dojrzałych okazów). Odmiany roślin: drzew, krzewów i kwiatów, które 
mają być odnawiane okresowo, muszą być selekcjonowane, należy zachować ciągłość gatunków. Istotne jest 
równoległe chronienie wszystkich elementów ogrodu roślinnych i architektonicznych (Karta Florencka, 1981).  

Przykładami działań realizowanych w ramach kierunku są: prace konserwatorskie prowadzone w 
odniesieniu do elementów naturalnych (roślinność, kompozycje roślinne charakterystyczne dla zabytku – np. 
rabaty, partery, klomby, szpalery, aleje i in.), prace ogrodnicze służące utrzymaniu terenów we właściwym 
stanie (np. cięcia w drzewostanie służące utrzymaniu osi kompozycyjnych i widokowych, uzupełnienia 
brakujących nasadzeń roślinnych) i kulturowych (remontowe, konserwacyjne i naprawcze, uzupełnienia 
zniszczonej substancji, odtworzenie elementów małej architektury). Na terenach objętych konserwacją 
wprowadzanie nowych elementów jest ograniczone do realizacji wytycznych konserwatorskich. 

                                                 
236

 Prace konserwatorskie – działania mające na celu zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku, zahamowanie procesów jego 
destrukcji oraz dokumentowanie tych działań; prace restauratorskie – działania mające na celu wyeksponowanie wartości 
artystycznych i estetycznych zabytku, w tym, jeżeli istnieje taka potrzeba, uzupełnienie lub odtworzenie jego części, oraz 
dokumentowanie tych działań. 
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Wprowadzane elementy powinny zachowywać historyczną kompozycję i nawiązywać do przestrzeni 
historycznej pod względem skali, formy, kolorystyki itp. W razie potrzeby przewiduje się usuwanie elementów 
dysharmonijnych. 

W przypadku projektowania w obiektach zabytkowych zakłada się następujący tok postępowania 
konserwatorskiego obejmujący w ogólnym zarysie: badania archiwalne, inwentaryzację roślinności 
(uzupełnione o stratygrafie gatunkową i wiekową) i inwentaryzację stanu istniejącego, a jeżeli trzeba, także 
badania archeologiczne. Następnie ważne jest określenie faz rozwoju, analiza stylistyczna i w oparciu o 
wytyczne konserwatorskie, projekt gospodarki zielenią, a następnie koncepcja projektowa w zależności od 
potrzeb - konserwacja, restauracja, czasem rekonstrukcja. Niemniej jednak każdy przypadek należy 
rozpatrywać indywidualnie, często wobec braku danych należy przeprowadzić studia porównawcze. Ważne 
jest określenie cech unikatowych. Projekty należy uzgadniać u konserwatora zabytków. 

 
Restauracja i rekonstrukcja terenów zabytkowych 

Kierunek dotyczy terenów i zespołów zieleni o najwyższych wartościach kulturowych, objętych 
wpisem do rejestru zabytków (i wskazanych do objęcia taką formą ochrony), które utraciły swoje wartości w 
wyniku upływu czasu bądź zachodzących przekształceń. Dotyczy to np. dawnych parków dworskich, które 
obecnie są terenami publicznymi, i często wymagają przywrócenia wartości kompozycyjnych i funkcjonalnych, 
a także adaptacji do współczesnych potrzeb. Restauracja zabytkowych terenów zieleni to wyeksponowanie 
wartości artystycznych i estetycznych zabytku, jeżeli istnieje taka potrzeba, uzupełnienie lub odtworzenie jego 
części. Następuje wówczas przywracanie wartości historycznych, kompozycyjnych i funkcjonalnych poprzez 
działania konserwatorskie, restauracyjne lub rekonstrukcyjne. Jej celem jest adaptacja dla potrzeb 
współczesnych (Myczkowski 2007). Wg Karty Florenckiej (1981) prace restauracyjne muszą uwzględniać 
następujące po sobie okresy ewolucji (fazy rozwoju) rozpatrywanego ogrodu, w celu wyboru właściwej fazy 
do rekonstrukcji. Jeżeli ogród całkowicie zniknął lub nie ma materiałów pozwalających na rekonstrukcję, nie 
może on być rozważany jako ogród historyczny. 
 

Rewaloryzacja terenów zabytkowych (w bazie danych określona jako: „rewaloryzacja”) 
Kierunek dotyczy terenów i zespołów zieleni wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków lub 

znajdujących się na obszarach: Pomnika Historii „Kraków - Historyczny Zespół Miasta”, Parku Kulturowego 
Stare Miasto, wpisanych do rejestru zabytków jako układy urbanistyczne lub na Listę dziedzictwa kulturowego 
UNESCO.  

Rewaloryzacja jest to proces kompleksowy, obejmujący całość terenu zieleni i jego wszystkie 
składowe, takie jak układ kompozycyjny, funkcjonalno-przestrzenny, szatę roślinną, elementy małej 
architektury i wyposażenia. Rewaloryzacja (Bogdanowski J. 1999, 2000) obejmuje trzy różne zakresy działań: 
- integrację, polegającą na scalenie i wyeksponowanie zabytku, jego elementów naturalnych (np. alei 
dojazdowej) i kulturowych (np. budowli). Dopuszcza uzupełnienie z dopuszczeniem rekompozycji i 
rekonstrukcji.  
- rekompozycja, często niezbędna w założeniach ogrodowych, ma na celu przywrócenie zabytku społeczności. 
Waloru, który w wyniku zniszczeń utracił pewne elementy, czasem całe fragmenty, a ich historyczna postać 
nie jest dzisiaj znana. Projektowanie wówczas opiera się na analizie dzieł podobnych lub 
prawdopodobieństwa.  
- rekonstrukcja  - odtworzenie zniszczonego zabytku, przywrócenie stanu historycznego (następuje w sytuacji, 
gdy jest udokumentowana postać historyczna obiektu. O tym działaniu decydują istotne przesłanki treściowe, 
względy historyczne, społeczne czy dydaktyczne) (Bogdanowski 1999, 2000; Myczkowski 2007).  

Rewaloryzacja dopuszcza przywrócenie historycznego sposobu użytkowania, lub wprowadzenie 
nowego, ale nienaruszającego zabytkowej struktury obiektu i jego chłonności. 

Przykładami działań z zakresu rewaloryzacji będą prace służące odnowie terenów zieleni, przebudowa 
mająca na celu przywrócenie czytelności układu kompozycyjnego; odtworzenie, remont lub wymiana 
nawierzchni, elementów małej architektury, oświetlenia i pozostałego wyposażenia, ew. doposażenie w 
brakujące elementy, gospodarka drzewostanem, odtworzenie i uzupełnienie elementów szaty roślinnej, 
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przywrócenie dawniej istniejących zbiorników wodnych).  
 

Kontynuacja i uzupełnienie 
Kierunek ten występuje na istniejących terenach zieleni o charakterze współczesnym, dla których 

przewiduje się utrzymanie funkcji terenu i sposobu jego zagospodarowania, oraz uzupełnienia o nowe 
elementy. Uzupełnienie polega na wkomponowaniu nowych obiektów i elementów naturalnych i kulturowych 
w istniejący układ w celu jego wzbogacenia (np. dodanie nowego placu zabaw, siłowni plenerowej, boiska, 
ścieżki biegowej bądź psiego wybiegu w parku oraz wykonanie dojścia do tego obiektu lub rabaty w 
eksponowanym miejscu).  W związku z tym, może być konieczna rekompozycja części obszaru. Kierunek 
oznacza też uporządkowanie zieleni, ew. dostosowanie jej do nowego układu kompozycyjnego.  

Przykładami działań realizacyjnych z zakresu kontynuacji będą: remont, wymiana lub uzupełnienie 
istniejących nawierzchni, wymiana lub doposażenie w brakujące elementy i ich zestawy (np. ławki, stojaki na 
rowery, oświetlenie, urządzenia zabawowe), gospodarka drzewostanem, wprowadzenie nowych nasadzeń 
(dosadzenie drzew, krzewów, wytyczenie i obsadzenie rabat).  
 

Modernizacja  
Jest to kierunek odpowiadający restauracji, rekonstrukcji i rewaloryzacji, który ma zastosowanie do 

istniejących terenów współczesnych strefy A+, A i B. Jest to kompleksowy proces przebudowy, obejmujący 
całość terenu zieleni i jego wszystkie składowe, takie jak układ kompozycyjny, funkcjonalno-przestrzenny, 
szatę roślinną, elementy małej architektury i wyposażenia. 

Modernizacja obejmuje dostosowanie jego układu do nowych potrzeb i wprowadzanych elementów  
- na zasadzie twórczego rozwinięcia, scalenia, rekompozycji, uzupełnienia braków w celu uzyskania spójnej 
formy i ładu przestrzennego, a często także odsłonięcia lub dokończenia elementów istniejących układów 
kompozycyjnych, które uległy zatarciu lub nie zostały w pełni zrealizowane. Powinna tu mieć miejsce także 
eliminacja kolizji i elementów dysharmonijnych.  

Przykładami działań realizacyjnych z zakresu modernizacji będą np. przebudowa i rozbudowa układu 
komunikacyjnego w związku z wprowadzeniem, przemieszczeniem bądź usunięciem elementów 
zagospodarowania, wymiana wyposażenia, budowa oświetlenia, gospodarka drzewostanem i uzupełnienia 
szaty roślinnej.  
  Związane to jest także z tworzeniem na terenach zieleni przestrzeni wielofunkcyjnych zorientowanych 
na wypoczynek rodzinny, z wyposażeniem dla przedstawicieli różnych grup wiekowych oraz uwzględnienie 
potrzeb i preferencji określonych grup użytkowników, np. dzieci, młodzieży, osób starszych, 
niepełnosprawnych, o różnym statusie społecznym. Ważna jest elastyczność rozwiązań w stosunku do 
zmieniających się potrzeb i preferencji, korekty wyposażenia wynikające ze zmian profilu demograficznego 
użytkowników.  
 

Rewitalizacja  
Rewitalizacja237 stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, 

prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, 
przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na 
podstawie gminnego programu rewitalizacji. Kierunek ten dotyczy przede wszystkim istniejących terenów 
zieleni miejskiej, położonych w strefach A i B na obszarach wyznaczonych w ramach Miejskiego Programu 
Rewitalizacji i innych, co do których istnieją takie wskazania, jak: niski standard zagospodarowania terenów 
zieleni, wysokie koncentracje ludności i występowanie obszarów ubóstwa oraz wykluczenia, w tym 
związanego z wiekiem mieszkańców. Przykładami działań z zakresu rewitalizacji będą: wprowadzenie nowych 
funkcji służących potrzebom lokalnych interesariuszy, przebudowa, remont, wprowadzenie/uzupełnienie 
szaty roślinnej lub elementów wyposażenia, w powiązaniu z szerszymi działaniami społecznymi na rzecz 
rozwoju i utrzymania danego terenu zieleni. Proces ten może wiązać się z utworzeniem miejsc pracy 

                                                 
237

 Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji – tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1398 
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związanych np. z funkcjami rekreacyjnymi terenów zieleni lub przekazaniem terenu lokalnej 
społeczności/organizacji w utrzymanie.  

Rewitalizacja wskazanych terenów zieleni będzie jednym z elementów szerszego, kompleksowego i 
wielowymiarowego procesu, którego głównym celem jest trwałe podniesienie jakości życia na obszarach 
zdegradowanych wskazanych w Miejskim Programie Rewitalizacji. Musi więc zawierać dostosowane do 
danego miejsca działania aktywizacyjne, edukacyjne, kulturalne i integrujące lokalną społeczność. 

 
Renaturalizacja 
Kierunek obejmuje przywrócenie zbiorowisk roślinności zbliżonych do naturalnych, adekwatnych do 

siedliska i kontekstu otaczającego krajobrazu, a w przypadku cieków i zbiorników wodnych także 
poprzedzający go proces renaturyzacji, czyli przywrócenia naturalnego profilu koryt i dolin rzek, oraz odcięcie 
źródeł zanieczyszczeń. Celem tych działań będzie osiągnięcie stanu środowiska zbliżonego do naturalnego, a 
co za tym idzie, wzrost różnorodności biologicznej, przywrócenie równowagi ekologicznej, polepszenie 
warunków wodnych i glebowych oraz przywrócenie walorów krajobrazowych. Przykładami działań 
realizacyjnych będą tu: usunięcie betonowych koryt cieków bądź kanałów i zamiana ich na naturalne 
umocnienia brzegów, obsadzenie roślinnością rodzimą, charakterystyczną dla danego siedliska.  
 

Rekultywacja 
Kierunek obejmuje działania polegające na przywracaniu wartości użytkowych i przyrodniczych 

terenom zdewastowanym i zdegradowanym przez działalność człowieka. Rekultywacja może się odbywać np. 
poprzez nawiezienie gleby, zabiegi agrotechniczne i nasadzenie roślin, zalesienia lub utworzenie zbiorników 
wodnych z obsadzeniem odpowiednią roślinnością zarówno w zbiorniku, jak i wokół niego, ew. zarybieniu go. 
Może obejmować tereny poprzemysłowe i skażone oraz nieużytki urbanistyczne, tereny nieformalnych 
parkingów, placów składowych i manewrowych, garaży itp. tymczasowych obiektów. W niektórych 
przypadkach powtórny rozwój, zagospodarowanie i użytkowanie może być skomplikowane z uwagi na 
obecność lub potencjalną obecność zanieczyszczeń lub substancji toksycznych.  
 

Zagospodarowanie  
Kierunek dotyczy terenów we wszystkich strefach, które dotychczas nie były zagospodarowane, lub 

takich, które w wyniku upływu czasu utraciły swoje walory kompozycyjne i funkcjonalno-przestrzenne w takim 
stopniu, że ich odtworzenie nie jest możliwe ani celowe (ponieważ np. teren nie miał istotnych walorów 
historycznych), lub przewidziana jest zmiana funkcji. Obejmuje on całościowe urządzenie terenu zieleni od 
podstaw.  

Zagospodarowanie polega na przeprowadzeniu kompleksowych działań inwestycyjnych na danym 
terenie zieleni, począwszy od przygotowania, a następnie działaniach takich jak budowa infrastruktury 
technicznej, ukształtowanie terenu (w tym np. zbiorników wodnych), budowa obiektów architektury parkowej 
(np. pawilonów, altan, zadaszeń, pergoli) i nawierzchni, montaż elementów małej architektury i wyposażenia 
(np. mebli parkowych, urządzeń zabawowych i fitness, form przestrzenno-plastycznych, oświetlenia) i 
zakładanie zieleni, ew. gospodarkę istniejącym drzewostanem – zgodnie z założonym układem funkcjonalno-
przestrzennym i kompozycyjnym przewidzianym w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie musi być 
zgodne z zasadami dla strefy, do której należy dany teren. 

 
Udostępnienie 
Kierunek dotyczy terenów cennych przyrodniczo, które ze względu na potrzebę ochrony istniejących 

walorów mogą być urządzone tylko częściowo, w zakresie niezbędnym dla umożliwienia korzystania z terenu 
do celów edukacyjno-turystycznych (o ile w ogóle jest to dopuszczalne na danym terenie). Umieszczanie 
jakichkolwiek elementów zagospodarowania (np. kładek, podestów, ścieżek, tablic edukacyjnych) musi być 
uzgodnione z właściwymi organami ochrony przyrody i wykonywane na podstawie ich wytycznych, zawartych 
np. w planach ochrony. 
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Zalesienie238 
Wprowadzenie lasu poprzez odnowienie (na gruntach leśnych) lub zalesienie (na gruntach nieleśnych, 

przeznaczonych pod uprawę leśną)239 - w celu powiększenia zasobów leśnych. Grunty nieleśne to np. 
nieużytki, grunty nieprzydatne do produkcji rolniczej lub nieużytkowane rolniczo, grunty wzdłuż brzegów rzek 
oraz na brzegach zbiorników wodnych, strome stoki, zbocza, hałdy, tereny powyrobiskowe i inne 
zdegradowane.  

Zalesienie jest możliwe, jeżeli na danym terenie istnieje plan miejscowy przeznaczający grunt na lasy 
lub gdy uzyskano wymaganą przepisami decyzję o WZ. 

Zalesienie obejmuje też zabezpieczenie nowo założonych upraw leśnych przed zwierzyną, a także 
zabezpieczenie przeciwpożarowe młodego lasu (wykonanie pasów p. poż.). Trzeba pamiętać, że nowo 
założone uprawy leśne wymagają także znacznego nakładu środków na ich dalsze pielęgnowanie m.in. na: 
spulchnianie gleby, niszczenie chwastów, czy poprawianie formy drzew.  

W niniejszym dokumencie przyjęto, że pod pojęciem zalesienia rozumie się także regulacje stanu 
prawnego oraz porządkowanie stanu ewidencyjnego gruntów faktycznie porośniętych lasami - wykonanie 
szeregu działań z zakresu gospodarki nieruchomościami, określonych w Cz. VIII, rozdziale 4.2. Kierunki działań 
z zakresu gospodarki nieruchomościami. 

Określony w niniejszym dokumencie kierunek „zalesienie” należy traktować pomocniczo. 
Podstawowym dokumentem, wskazującym grunty pod zalesienie będzie „Powiatowy program zwiększania 
lesistości miasta Krakowa na lata 2018-2040” (dokument w trakcie sporządzania – stan na maj 2019) 

 
Zadrzewienie kompensacyjne240  
Zadrzewienia to pojedyncze drzewa lub krzewy albo ich skupiska niebędące lasem w rozumieniu art. 

3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, wraz z terenem, na którym występują, i pozostałymi składnikami 
szaty roślinnej tego terenu, spełniające cele ochronne, produkcyjne lub społeczno-kulturowe. Zadrzewienie 
kompensacyjne to wykonanie nasadzeń w/w drzew lub krzewów w następstwie wydanych decyzji o 
pozwoleniach na wycinkę, celem wyrównania szkód w środowisku. Występuje najczęściej na terenach typu 
zieleńce, zieleń przyuliczna i izolacyjna, a także na gruntach rolnych. Może też stanowić uzupełnienie 
istniejących nasadzeń. Zadrzewienia kompensacyjne mogą być wprowadzane także np. na placach zabaw, 
pętlach tramwajowych, skwerach, parkingach, o ile nie stanowią kolizji z podstawową funkcją terenu.  

 
Integracja 
Jest kierunkiem rozwoju dla kompleksów łączących tereny zieleni o różnej charakterystyce. Oznacza 

ona scalanie, poprzez nadanie spójnego układu funkcjonalno-przestrzennego i stworzenie powiązań 
kompozycyjnych pomiędzy terenami wchodzącymi w skład kompleksu. Kolejno, będą wdrażane kierunki i 
działania wskazane indywidualnie dla poszczególnych części. Dla terenów, dla których wskazano integrację 
jako kierunek rozwoju, konieczne będzie całościowe opracowanie projektowe przynajmniej na etapie 
koncepcji. Integracja musi mieć również miejsce w ciągach ulicznych, gdzie konieczne jest kształtowanie 
kompozycyjnej i gatunkowej spójności nasadzeń.  

 

                                                 
238

 Realizujące zapisy Uchwały Nr XLIV/796/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie ustalenia kierunków działania 
dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie opracowania „Powiatowego programu zwiększenia lesistości miasta Krakowa na lata 2018-
2040” 
239

 Zasady hodowli lasu obowiązujące w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, wprowadzone w życie na mocy art. 33 
ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 788) zarządzeniem Nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych z dnia 24 grudnia 2002 r. 
240

 Przez kompensację przyrodniczą rozumie się zespół działań obejmujących w szczególności roboty budowlane, roboty ziemne, 
rekultywację gleby, zalesianie, zadrzewianie lub tworzenie skupień roślinności, prowadzących do przywrócenia równowagi 
przyrodniczej na danym terenie, wyrównania szkód dokonanych w środowisku przez realizację przedsięwzięcia i zachowanie walorów 
krajobrazowych. Pojęcie to zostało zdefiniowane w art. 3 pkt 8 z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 
poz. 1232). Źródło: http://www.srodowisko.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/kompensacja-przyrodnicza-wyrownuje-szkody-dokonane-w-
srodowisku 
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Wprowadzenie zieleni  
Dotyczy przestrzeni publicznych w strefie przestrzeni publicznych (P).  

 
Kierunki działań określone powyżej należy rozpatrywać łącznie z wytycznymi projektowymi dla 

właściwych typów terenów zieleni miejskiej, które są opisane w poniższym rozdziale.  
 
 

VIII.4.3.2. Wytyczne projektowe dla poszczególnych typów terenów zieleni 

  Wizerunek miasta ocenianego poprzez strukturę zieleni budują różnego rodzaju tereny zieleni 
urządzonej, częściowo urządzonej i nieurządzonej, a sposób pielęgnacji i utrzymania dla poszczególnych grup 
określają standardy w opracowaniu (por. Aneks III). Postać terenów zieleni jest różna - ciągła i linearna, 
plamowa czy punktowa o różnym przeznaczeniu i zainwestowaniu i spełniająca różne funkcje w hierarchii.   
  W zależności od wielkości przyszłego parku czy terenu przeznaczonego do rekreacji należy 
formułować program o mniejszym lub większym zakresie. Wynika to też z potrzeb ogólnomiejskich lub 
lokalnych. W kształtowaniu terenów zieleni odgrywają rolę następujące elementy: 

 dostępność; 

 wielofunkcyjność; 

 cel podstawowy; 

 jakość; 

 liczba korzystających (Zachariasz 2006). 
 

  Hierarchia określa znaczenie obiektu ponadlokalne, ogólnomiejskie, dzielnicowe, osiedlowe. 
  Rola w strukturze przestrzennej: element: powierzchniowy, liniowy, punktowy. 
  Dostępność określa procent mieszkańców miasta zamieszkałych w promieniu 300 m od terenu zieleni, 
co odpowiada odległości 500 m do pokonania pieszo, ale to także dostępność wynikająca z innych ograniczeń 
funkcjonalnych i przestrzennych, np. bariery - ruchliwe ulice, ilość wejść w sytuacji, gdy teren jest rozległy. 
  Funkcja wiodąca, wielofunkcyjność sprzyjająca pełnemu wykorzystaniu obiektu, np. trawiaste boiska, 
które mogą być użytkowane na różne sposoby, np. zabawy dzieci i młodzieży, miejsce puszczanie latawców i 
modeli latających, gimnastykowanie się, uprawianie joggingu, czy innych rodzajów sportu, a także tresowanie 
psów (choć to sprawia potencjalne zagrożenie z kilku powodów). Należy dokonać przeglądu korzyści i ustaleń, 
czy lokalne potrzeby są rozwiązane w sposób zadawalający. Najlepszym sposobem uniknięcia tego problemu 
jest określenie celu podstawowego (np. dominujący sposób zagospodarowania), co eliminuje część sporów, 
przy uwzględnieniu celów drugorzędnych, co związane jest z wielofunkcyjnością. Sprecyzowanie celu ułatwia 
podejmowanie decyzji planistycznych, projektowych i zarządzanie. 

Jakość: oceniane są tu potrzeby i oczekiwania użytkowników z jednej strony oraz projekt, a później 
zarządzanie i pielęgnacja z drugiej. W tym kontekście uwzględnić należy też użytkowników, przedstawicieli 
wszystkich grup wiekowych, społecznych, osoby sprawne i niepełnosprawne, ale też np. posiadaczy psów (czy 
można wyprowadzić psa, czy nie?, czy są wydzielone miejsca?), rowerzystów i jeżdżących na rolkach. 
  Potencjalna liczba korzystających wynikająca też z częstotliwości wykorzystania obiektu – uzależniona 
od powierzchni i oferty, np. wyposażenie, ilość boisk, urządzeń sportowych, liczba działek w ogródkach 
działkowych. Ważne jest zapewnienie właściwego użytkowania, czyli by obiekt był używany o różnych porach 
dnia, tygodnia i w różnych porach roku. Na liczbę korzystających ma też wpływ standard urządzenia 
obiektów, np. w przypadku boisk trawiastych, gdzie w grę wchodzi zniszczenie murawy, odpowiednie 
projekty nawierzchni, drenaż, a w przypadku placu zabaw dla dzieci bezpieczeństwo i atrakcyjność (Planning 
Policy 1991; Zachariasz, Böhm, Rygiel, Sykta, 2004). 
 

Wszystkie inwestycje budowlane, jakie będą realizowane w terenach zieleni zaczynają się od 
programu określonego zgodnie z powyższymi zasadami, zaś w dalszej kolejności powinno nastąpić 
szczegółowe planowanie procesu inwestycyjnego, projektowanie, realizacja, a na końcu przekazanie 
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zrealizowanego przedsięwzięcia budowlanego do eksploatacji. Cały ten proces możemy podzielić na 
następujące fazy: 

 

 faza przygotowawcza: konsultacje społeczne, inwentaryzacja, koncepcja (stosowana do rodzaju 
terenu, np. w przypadku obiektów zabytkowych studium historyczne i wytyczne konserwatorskie w 
przypadku obiektów przyrodniczych zakres dopuszczalnych działań, by nie naruszyć równowagi 
przyrodniczej), projekt gospodarki zielenią, kolejny etap konsultacji społecznych; 

 faza projektowania i uzyskiwania koniecznych decyzji administracyjnych; 

 faza realizacji; 

 faza przekazania do eksploatacji. 
 

Rekomenduje się, aby w zespołach projektowych, szczególnie projektujących tereny zieleni 
zawierające ekostrefy lub położonych w strefie B, uczestniczyli przyrodnicy. Takie wymagania można zapisać 
w warunkach konkursów lub specyfikacjach istotnych warunków zamówień na prace projektowe. Powinien 
to być obligatoryjny wymóg w przypadku projektowania zagospodarowania rekreacyjno-edukacyjnego 
terenów strefy B+.  

 
Wytyczne projektowe dla poszczególnych typów terenów zieleni określono poniżej w podziale na 

strefy: 
 

 Strefa A+ – reprezentacyjne tereny zieleni i A – pozostałe tereny zieleni 
W strefie A i A+ powierzchnia biologicznie czynna powinna być kształtowana na poziomie ok. 70%, co 

pozwoli realizować urozmaicony program funkcjonalny. Tereny zieleni powinny być tu projektowane zgodnie z 
zasadami projektowania uniwersalnego, tj. z zachowaniem dostępności dla osób niepełnosprawnych i o 
ogranicznej mobilności. W parkach strefy A+ i A lub ich najbliższym sąsiedztwie powinny być publicznie 
dostępne toalety. W strefie A+ znajdują się przede wszystkim istniejące tereny zieleni położone w 
reprezentacyjnych rejonach miasta, które wymagają poprawy standardu zagospodarowania i utrzymania.  
 

Parki (ZP). Nowoprojektowane parki będą stanowiły samodzielne tereny zieleni, pełniące funkcje 
rekreacyjne i estetyczne oraz ekologiczne. Należy zróżnicować powierzchnię parków w zależności od ich roli w 
systemie terenów zieleni. Podstawowa, optymalna powierzchnia parku rangi dzielnicowej i osiedlowej 
powinna wynosić 4  - 5 ha, umożliwi to bowiem realizację pełnego zakresu podstawowych funkcji rekreacyjno 
– sportowych. Minimalna dopuszczalna powierzchnia dla parku lokalnego to 2 ha. Funkcje takiego małego 
parku będą nieco ograniczone ze względu na dostępność terenu; mimo to małe parki mają do spełnienia 
ogromną rolę społeczną ze względu na bliskość położenia w stosunku do zabudowy mieszkaniowej. 
Natomiast parki ogólnomiejskie powinny być większe niż 5 ha, ze względu na zwiększoną liczbę użytkowników 
i unikatowy, ponadpodstawowy charakter ich funkcji. 

 
Program parków będzie zatem wielofunkcyjny. Może zawierać m.in różnorodne urządzenia 

rekreacyjne, np.: place zabaw, siłownie plenerowe, boiska sportowe i zespoły boisk, stoliki do gier, skateparki, 
psie wybiegi, miejsca grillowe (wykluczone w strefie reprezentacyjnej A+, ale dopuszczalne w parkach o 
lokalnym charakterze – strefa A), łąki i polany rekreacyjno-piknikowe, plaże piaszczyste i trawiaste, 
zadrzewienia, tereny spacerowe, ogrody tematyczne, ciągi rekreacyjne piesze i rowerowe, a także do jazdy na 
rolkach. Konieczne jest wyposażenie w odpowiednie dla danego programu nawierzchnie i niwelowanie barier 
architektonicznych. Preferowane będą nawierzchnie przepuszczalne wykonane z kruszyw naturalnych (ale w 
przypadku elementów rekreacyjnych np. boisk, ciągów do jazdy na rolkach, skateparków mogą wystąpić 
różne nawierzchnie utwardzone: poliuretanowe, ze sztuczną trawą, bitumiczne, betonowe, żywiczno-żwirowe 
- posiadającą połączenia z podobnymi nawierzchniami w otoczeniu). Parki będą wyposażone w elementy 
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małej architektury, oświetlenie i formy przestrzenno-plastyczne (rzeźby, pomniki, instalacje artystyczne, 
fontanny itp.) Zieleń w parkach będzie w głównej mierze urządzona, trawniki koszone, a dobory gatunkowe 
dostosowane do warunków lokalnych. Należy za każdym razem brać pod uwagę docelowe rozmiary 
sadzonych drzew i rozmieszczać je tak, aby wyznaczyć lub zachować w parkach otwarte, dobrze 
nasłonecznione polany. Szczególnie w dużych parkach (4-5ha i więcej) zaleca się wprowadzanie opisanych 
poniżej ekostref.  

 
Ekostrefy to celowo pozostawiane lub wprowadzane enklawy służące utrzymaniu i podnoszeniu 

bioróżnorodności oraz funkcjom ekohydrologicznym. Będą to obszary pozostawiane na uboczu, mniej 
wykorzystywane na funkcje rekreacyjne czy komunikacyjne (nieutwardzone), rzadko koszone lub nawet 
pozostawiane bez koszenia w niektórych latach (łąki kwietne), nie wygrabiane z opadłych liści na zimę, 
utrzymywane w stanie półnaturalnym. Mogą one w zależności od lokalnych potrzeb i uwarunkowań chronić 
istniejące siedliska, lub być zakładane poprzez obsianie bioróżnorodnymi mieszankami roślin zielnych, ew. 
obsadzenia dużymi, zwartymi grupami krzewów i zadrzewień gatunków rodzimych, stanowiących ostoję i 
bazę pokarmową fauny, wyposażone w budki lęgowe dla ptaków i nietoperzy.  

Ekostrefy należy wyznaczać w szczególności w miejscach, gdzie występują cenne zbiorowiska roślin 
łąkowych, murawowywch, zaroślowych, nadwodnych i innych, stanowiska roślin i zwierząt chronionych, 
starodrzew lub pomniki przyrody. Takie obszary przyczynią się do podniesienia różnorodności biotycznej, 
stworzą naturalne warunki dla zachowania cennych elementów flory i bytowania drobnych zwierząt – płazów, 
ptaków, owadów i małych ssaków, zwłaszcza bardziej płochliwych gatunków. W enklawach tych można także 
pozostawiać pojedyncze kłody lub istniejące martwe drzewa, o ile nie zagrażają one bezpieczeństwu. 
Pozostawianie niektórych drzew do naturalnej śmierci fizjologicznej lub pojedynczych próchniejących kłód 
może mieć zastosowanie zarówno w zabytkowych terenach zieleni (pozostawianie tzw. „świadków”), jak i w 
parkach współczesnych, w szczególności ekologicznych. Stare, dziuplaste, zamierające bądź martwe drzewa 
znajdujące się poza głównymi ciągami pieszymi i strefami rekreacji pełnią bowiem istotną funkcję 
biocenotyczną i środowiskotwórczą (także w odniesieniu do terenów zieleni miejskiej), służąc bytowaniu 
„próchnojadów”, dziuplaków i nietoperzy. Z kolei sterty gałęzi czy liści stanowią doskonałą kryjówkę dla 
płazów lub jeży. 

 Ekostrefy będą służyć także zwiększaniu retencji wody i poprawie funkcji hydrologicznej szczególnie 
poprzez zagospodarowanie w formie ogrodów deszczowych i wykonanie innych urządzeń do retencji wody 
deszczowej (również w mini- i mikroskali), zwłaszcza dla spływu powierzchniowego z terenów utwardzonych i 
dachów budynków towarzyszących. Wprowadzenie obowiązku realizacji tego typu inwestycji we wszystkich 
nowopowstałych parkach, na skwerach i sukcesywne ich wprowadzanie w istniejących terenach zieleni (np. 
poprzez zapisy w planach miejscowych i wytycznych inwestorskich do projektów parków, przy okazji prac 
remontowych czy inwestycyjnych) przyczyni się do wzrostu małej retencji w skali miasta. 

W ekostrefach ważny jest też aspekt społeczny: możliwość bliskiego, indywidualnego kontaktu ze 
środowiskiem przyrodniczym w mieście, edukacja na temat funkcjonowania różnych siedlisk czy też 
amatorska obserwacja ptaków, czyli birdwatching – w miejscu zamieszkania, a nie tylko w rezerwatach 
przyrody lub innych terenach chronionych, pozostających zwykle w pewnym oddaleniu od miejsc 
zamieszkania i odwiedzanych okazjonalnie. Dzięki temu ekostrefy przyczynią się do wzrostu świadomości 
ekologicznej, będą także sprzyjać ochronie ekosystemów miejskich. 

W przypadku planowania ekostref w istniejących parkach zabytkowych, należy każdorazowo 
zweryfikować, czy jest to możliwe i wskazane ze względów konserwatorskich. 

 
Nieodłącznym elementem infrastruktury parkowej powinny być poidełka dla ptaków i drobnych 

zwierząt, zarówno dziko żyjących, jak i domowych (przede wszystkim psów). Funkcje te mogą spełniać 
urządzenia gospodarki wodami opadowymi (małe zbiorniki retencyjne, ogrody deszczowe z otwartą 
powierzchnią wody), jak również odpowiednio zmodyfikowane poidełka dla ludzi, które są instalowane w 
wybranych miejscach przez MPWiK Kraków. 
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W parkach jako uzupełnienie podstawowych, terenowych funkcji, możliwa będzie lokalizacja stałych 
lub tymczasowych obiektów usługowych funkcjonalnie związanych z parkiem i jego ofertą programową. 
Preferowaną formą obiektów stałych są parterowe pawilony, których architektura powinna harmonijnie 
wpisywać się w krajobraz i przenikać z przestrzenią parkową np. poprzez pergole, tarasy i półotwarte czy 
przeszklone przestrzenie. Dachy mogą stanowić powierzchnie zielone lub tarasy widokowe zależnie od 
lokalnych uwarunkowań i potrzeb. Zalecane są obiekty energooszczędne, zasilane z odnawialnych źródeł 
energii. Program funkcjonalno-użytkowy pawilonów obejmie zależnie od potrzeb np. pomieszczenia dla małej 
gastronomii, salki wielofunkcyjne, szatnie, toalety, pomieszczenia techniczne, a także możliwość organizacji 
kina letniego/koncertów/spektakli na świeżym powietrzu. W każdym pawilonie musi być zapewnione miejsce 
dla rodziców z małymi dziećmi, umożliwiające przewinięcie lub nakarmienie dziecka. Pawilony muszą być w 
pełni dostępne dla osób niepełnosprawnych (o różnych rodzajach niepełnosprawności) i o ograniczonej 
mobilności. Zakłada się możliwość adaptacji istniejących obiektów na cele pawilonów parkowych. 

W pawilonach preferowane są funkcje społeczno–kulturalne i usługowe wzbogacające ofertę 
programową parku. Operatorami obiektów mogą być organizacje pozarządowe lub podmioty prowadzące 
działalność gospodarczą, wybrane w drodze konkursu. Podmioty te będą zajmować się także animacją parku, 
co będzie sprzyjać tworzeniu przestrzeni oddanych społecznościom lokalnym i wspieraniu społeczeństwa 
obywatelskiego. Dopuszczalna jest też realizacja funkcji komercyjnych, takich jak gastronomia, handel, 
wypożyczalnie sprzętu rekreacyjnego, zajęcia rekreacyjno-sportowe, edukacyjne, artystyczne, hobbystyczne 
itp. To pozwoli realizować także funkcje społeczne i dodatkowe (np. poprzez umowę z operatorem, który na 
określonych zasadach będzie udostępniał lokal na konsultacje społeczne, wykłady czy wystawy, zapewni 
miejsce do przechowywania i wymiany książek dla czytelni na otwartym powietrzu, lub będzie utrzymywał 
bezpłatne, ogólnodostępne toalety i pomieszczenie dla matki z dzieckiem w swoim budynku). Pawilony o tak 
skonstruowanym programie będą służyły lokalnym społecznościom zgodnie z ich potrzebami i animacji parku, 
a jednocześnie będą to obiekty samofinansujące się.  

W przypadku obiektów tymczasowych, należy opracować zasady i tryb konkurencyjnego przydzielania 
terenów dla takich obiektów (np. handel obwoźny i gastronomia, w tym tzw. food-trucki). Obiekty te muszą 
mieć wyznaczone miejsca i dostęp do mediów takich jak prąd i woda. Zasady ich ustawiania należy 
każdorazowo określić w regulaminie parku. W regulaminach parków należy tez zakazać stałego udostępniania 
terenów pod uciążliwe urządzenia, pracujące w oparciu o spalinowe generatory prądu.  

W parkach należy wyznaczać strefy, gdzie dopuszczalne jest palenie (dotyczy to zarówno papierosów i 
e-papierosów, jak i innego rodzaju tytoniu). Poza tymi strefami będzie obowiązywał zakaz palenia.   

 
Parki miejskie generalnie nie powinny być ogrodzone. Dopuszcza się stosowanie ogrodzeń i 

zamykanie parków na noc w wyjątkowych przypadkach, np. parków i ogrodów zabytkowych lub gdy zarządcą 
terenu jest nie jest jednostka GMK, lecz inny podmiot, który udostępnia dany park lub ogród publicznie w 
określonych godzinach.  

 
Powyższe zasady mają charakter ogólny, do stosowania głównie we współczesnych, w tym nowo 

zakładanych parkach. Dla każdego zabytkowego parku konieczne jest opracowanie szczegółowych wytycznych 
konserwatorskich i uzgodnionego z Konserwatorem Zabytków planu nasadzeń i pielęgnacji. 

Szczegółowe zasady i standardy doborów gatunkowych, utrzymania i pielęgnacji dla parków w 
poszczególnych strefach zawiera Aneks nr III. 
 

Kopce i ich otoczenie (ZK). Zaliczone do grupy A+ jako miejsca szczególne dla tożsamości miasta, 
ważne dominanty, miejsca symboliczne o charakterze kontemplacyjnym. 

Należy zaplanować i przeprowadzić selektywne wycinki drzew w otoczeniu kopców, celem 
przywrócenia walorów widokowych (dotyczy to głównie kopców Wandy, Kościuszki i Piłsudskiego). Jako, że 
stanowią one ważny element turystyki kulturowej miasta, w ich otoczeniu zaleca się wprowadzenie 
odpowiedniego zaplecza, nie naruszającego jednak specyfiki miejsca. Na zagospodarowanie otoczenia 
kopców zaleca się przeprowadzić konkursy. Dostępność dla osób niepełnosprawnych może tu być limitowana 
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przez warunki terenowe.  
 
Błonia (ZPB) -  parki typu błonia miejskie, łąki publiczne, realizowane w poszczególnych dzielnicach 

Krakowa. Stanowią one murawy do swobodnego wykorzystania przez mieszkańców, na których dopuszcza się 
rekreację bierną i czynną, spacery z psami, oraz możliwość lokalizowania obiektów tymczasowych na 
potrzeby funkcji wystawienniczych i na czas trwania imprez kulturalnych, sportowych, okazjonalnych targów, 
np. roślin, wydarzeń społecznych lub religijnych. W miejscach rzadziej użytkowanych mogą być utrzymywane 
jako łąka kwietna (patrz wytyczne projektowe dla łąk w strefie B). 

 
Parki na terenach fortecznych (ZPF) – park o charakterze urządzonym, wykorzystujący historycznie 

ukształtowaną zieleń Twierdzy Kraków, wraz z obiektami fortecznymi. Zasady kształtowania jak dla parków 
miejskich. Zagospodarowanie nie może jednak pozostawać w sprzeczności z funkcją zabytkowego terenu i 
przekraczać jego chłonności wizualnej bez szkody dla zabytkowego charakteru (Rygiel 2005)241. Dopuszcza się 
kształtowanie zieleni fortecznej zgodnie z jej historycznym umiejscowieniem, w tym usuwanie drzew i 
krzewów w obrębie obiektów fortecznych, również w obrębie ziemnych form fortyfikacji, w celu odsłonięcia i 
uczytelnienia pierwotnej formy tych obiektów, w tym ich powiązań widokowych. Każdy fort należy 
rozpatrywać indywidualne, nie należy oddzielać fortu od otaczającej go zieleni i dróg rokadowych. Dobory 
gatunkowe powinny być zgodne z historycznym kanonem dla tego typu obiektów. Dla każdego zabytkowego 
parku konieczne jest opracowanie szczegółowych wytycznych konserwatorskich i uzgodnionego z 
Konserwatorem Zabytków planu nasadzeń i pielęgnacji. 

Planowanie i projektowanie dotyczące zieleni zabytkowych zespołów inżynieryjnych, podobnie jak 
inne zabytkowe tereny zieleni komponowanej wymaga wykonania studium historyczno-kompozycyjnego z 
analizą funkcji pierwotnych i późniejszych przemian, poszerzonego o zagadnienia historii techniki i inżynierii, 
fortyfikacji i wojskowości oraz kierunków i dynamiki sukcesji zieleni, a także procesów ekonomicznych i 
społecznych oddziałujących na tereny przekształceń. W pracach tych ważny jest udział specjalistów z dziedzin 
inżynierii i techniki, np. inżynierów górników w odniesieniu do zespołów wydobywczych czy wojskowych – w 
przypadku zespołów militarnych. Ważne jest dobre rozpoznanie dla wyeksponowania tożsamości tych 
zespołów, budowy ich atrakcyjności, m.in. dla celów turystyki kulturowej (Środulska-Wielgus 2016). W 
przypadku tego rodzaju krajobrazów inżynieryjnych, w których występują tereny zieleni, ważne są 
wielkoskalowe formy ochrony krajobrazu (Środulska-Wielgus, Wielgus 2015).  

 
Skwery (ZPS). Nowoprojektowane skwery będą stanowić samodzielne tereny zieleni o powierzchni 

<2ha i >0,2 ha (w szczególnych sytuacjach mogą to być tereny mniejsze), pełniące lokalne funkcje rekreacyjne 
i estetyczne oraz ekologiczne. Program rekreacyjny, w którego skład mogą wchodzić np.: plac zabaw, inne 
urządzenia rekreacyjne – siłownia plenerowa, pojedyncze małe boisko, stoliki do gier, psi wybieg, miejsca do 
siedzenia, ochrona pomników przyrody jeżeli występują, pomniki i miejsca pamięci narodowej. Zieleń 
urządzona, trawniki koszone, dobory do warunków miejskich. Przykładem skwerów wykorzystujących w 
optymalny sposób ograniczoną przestrzeń są utworzone w ramach projektu „Ogrody Krakowian” parki 
kieszonkowe. 

Ekostrefy mogą być aranżowane na większych skwerach w miarę możliwości terenowych. W razie 
braku miejsca na ekostrefę wskazane jest wprowadzić elementy sprzyjające bytowaniu fauny – karmniki dla 
ptaków, budki dla ptaków i nietoperzy na starszych drzewach, „hotele dla owadów”, domki dla jeży – należy 
przy tym pamiętać, aby umieszczać je w grupach krzewów stanowiących naturalną kryjówkę i bazę 
pokarmową. Szczegółowe standardy urządzania i pielęgnacji zawiera Aneks nr III.  

 
Zieleńce i zieleń przyuliczna (ZZ). W systemie terenów zieleni, zieleń w pasach drogowych odgrywa 

rolę przede wszystkim estetyczną, izolacyjną i ochronną. Zapewnia ona także ciągłość funkcjonalno-
przestrzenną systemu, stanowiąc niezbędną obudowę ciągów pieszych i pieszo-rowerowych. Zieleńce 

                                                 
241

 Chłonność wizualna (visual capacity): zdolność wchłaniania przez krajobraz nowych elementów, różnej infrastruktury, bez zmiany 
jego istniejącego charakteru (Rygiel 2005).  
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stanowią urządzone tereny zieleni o powierzchni na ogół poniżej 0,2 ha i charakterze liniowym lub 
punktowym, nie pełniące samodzielnych funkcji rekreacyjnych. Są one jednak integralną częścią zielonych 
korytarzy. Zalicza się tu także zieleń parkingów, w tym w ramach systemu Park&Ride, ekranów 
dźwiękochłonnych, zielone torowiska i pętle komunikacji miejskiej, oraz zieleń towarzyszącą ciągom pieszym i 
pieszojezdnym. Sposób zagospodarowania terenów zieleńców i zieleni przyulicznej zlokalizowanej w pasach 
drogowych (w liniach rozgraniczających ulic) musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami242, 
niezależnie od powierzchni tych terenów: 

 

 otaczające drogę tereny zieleni powinny być zaprojektowane z uwzględnieniem charakteru terenu 
przylegającego do pasa drogowego; 

 na terenach przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budowę 
drogi, jeżeli warunki miejscowe na to pozwalają, co najmniej 10% powierzchni powinno być 
przeznaczone pod zieleń, jeżeli decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie 
stanowi inaczej; 

 zieleń w pasie drogowym powinna być zaprojektowana z uwzględnieniem jej roli i zadań, 
w szczególności w zakresie bezpieczeństwa ruchu, estetyki i funkcji związanych z jej pozytywnym 
wpływem na środowisko, a zwłaszcza jako środek jego ochrony przed hałasem oraz 
zanieczyszczeniem powietrza i gleb; 

 dobór odpowiedniej dla danego terenu roślinności powinien być dokonany z uwzględnieniem 
miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podłoża gruntowego; 

 usytuowanie elementów zagospodarowania terenów zieleni powinno być zgodne z wymaganiami 
wynikającymi z przepisów odrębnych. 
 
Projektując przebudowę lub budowę dróg lub innej infrastruktury, należy dążyć do zachowania i 

ochrony istniejących drzew, w szczególności pomników przyrody na zieleńcach przyulicznych. W przypadku 
usuwania zieleni, a w szczególności drzew (z powodu złego stanu zdrowotnego lub kolizji z inwestycją) należy 
zastosować odpowiednią kompensację przyrodniczą. Zalecane jest wprowadzanie nowych, alejowych 
nasadzeń drzew drzew o skali proporocjonalnej do przekroju ulicy oraz zwartych nasadzeń krzewów, mających 
znaczenie dla ograniczenia hałasu i zapylenia. Na elementach pionowych istotne znaczenie będzie mieć 
wprowadzanie pnączy (zarówno na ekrany akustyczne, jak i na podpory, które są tradycyjnie stosowane w 
Krakowie w miejscach, w których ze względu na przebieg infrastruktury podziemnej nie da się posadzić 
drzew).  

Zieleń przyuliczna może odgrywać bardzo ważną rolę w retencji wód deszczowych, poprzez tworzenie 
ogrodów deszczowych i innych urządzeń do retencji wody deszczowej (mini- i mikroskala), zwłaszcza dla 
spływu powierzchniowego z ciągów pieszych, małych parkingów i dróg lokalnych i dojazdowych oraz ciągów 
pieszojezdnych. Kierowanie wód opadowych z tych terenów następowałoby ażurowymi krawężnikami lub za 
pomocą nieciągłości w okrawężnikowaniu. Nie zaleca się jednak stosowania ww. urządzeń i rozwiązań w 
przypadku dróg o dużym natężeniu ruchu, ze względu na zagrożenie różnego rodzaju zanieczyszczeniami (w 
tym także solą), które są groźne dla roślin (szczególnie dla drzew). Na takich obszarach zaleca się 
wprowadzenie gatunków krzewów odpornych na zasolenie i płotków zimowych w celu ochrony drzew 
przyulicznych. Wprowadzenie obowiązku realizacji tych zaleceń we wszystkich nowych inwestycjach, 
sukcesywne ich wprowadzanie w istniejących (przy okazji prac remontowych czy inwestycyjnych) przyczyni się 
do wzrostu małej retencji w skali miasta.  

 
W terenach zieleni przyulicznej strefy A+ zalecana jest realizacja kwietników sezonowych. Trawniki 

powinny być koszone, w szczególności w terenach reprezentacyjnych i tam, gdzie to konieczne ze względów 
bezpieczeństwa i zachowania widoczności. W innych, mniej eksponowanych miejscach wskazane jest 

                                                 
242

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 poz. 124). 
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zakładanie łąk kwietnych lub sadzenie krzewów okrywowych, każdorazowo poprzedzone analizą lokalnych 
uwarunkowań. 

W pasach zieleni mogą też występować pojedyncze elementy plastyczno-przestrzenne (rzeźby, figury, 
kapliczki, pomniki), elementy małej architektury i infrastruktury technicznej. Roślinność oraz elementy 
występujące przy ulicach nie mogą ograniczać widoczności użytkownikom dróg.  

 
Zieleńce i zieleń przyuliczna powinny być projektowane i realizowane w skoordynowany sposób. 

Konieczne jest opracowanie całościowej Koncepcji zadrzewień przyulicznych dla Krakowa, a następnie 
szczegółowych projektów z uwzględnieniem przebiegiu infrastruktury podziemnej – zagadnienie to zostało 
rozwinięte w Rozdz. VIII.5.5.  

 
Zieleń izolacyjna (ZI) Wielowarstwowa zieleń urządzona, służąca oddzieleniu funkcji uciążliwych. 

Dobory jak dla warunków przyulicznych. W przypadku terenów przekraczających 10 arów funkcję izolacyjną 
można osiągnąć poprzez zalesienie terenu. Nasadzenia zieleni izolacyjnej mogą się też odbywać w ramach 
kompensacji przyrodniczej. 

Szczegółowe standardy urządzania i pielęgnacji zieleńców, terenów zieleni przyulicznej i izolacyjnej 
zawiera Aneks nr III. 

 

 Strefa B+ i B – tereny zieleni chronionej i ekologiczno-krajobrazowej: 
 

Na terenach B+ należy przyjąć utrzymanie jak najbliższej 100% powierzchni biologicznie czynnej. W 
strefie B powierzchnia biologicznie czynna powinna być kształtowana na poziomie ok. 80-90%, co pozwoli 
realizować prosty program funkcjonalny i jednocześnie, zachować półnaturalny charakter terenów. Ustalenia 
należy dostosować za każdym razem do indywidualnej sytuacji. Sposób udostępnienia poszczególnych 
terenów, w tym dla osób niepełnosprawnych, również należy każdorazowo dostosować do istniejących 
warunków terenowych, przyrodniczych i możliwości technicznych, mając na uwadze zachowanie walorów 
przyrodniczych.  

 
Tereny objęte ochroną prawną na podstawie Ustawy o ochronie przyrody lub wskazane do objęcia 

ochroną w niniejszym dokumencie (istniejące zbiorowiska do zachowania – ozn. Z, strefa B+) powinny mieć 
opracowaną właściwą dokumentację, jak plany ochrony, czy operaty, w których zostaną ujęte zasady ochrony i 
ewentualnego zagospodarowania i udostępnienia turystyczno-rekreacyjnego. Niniejsze opracowanie nie 
zastępuje tych dokumentów, wskazuje się natomiast na potrzebę ich wykonania. Należy przewidzieć 
możliwość udostępnienia terenów chronionych poprzez realizację ścieżek edukacyjnych i szlaków 
turystycznych o nawierzchni gruntowej lub drewnianych pomostów wyniesionych nad teren, jednak nie 
należy wprowadzać zmian w biocenozach poprzez nasadzenia gatunków niewłaściwych dla siedliska, ani nie 
zmieniać warunków abiotycznych stanowiących warunek funkcjonowania tych biocenoz (np. warunków 
wodno-gruntowych). Wytyczne dot. terenów wskazanych do ochrony zawiera Aneks nr II do niniejszego 
opracowania. 

Większość obszarów w Strefie B powinny stanowić tereny utrzymywane w stanie półnaturalnym lub 
zbliżonym do naturalnego, zgodnie z zasadami kształtowania ekostref omówionymi powyżej. Należy przyjąć, 
że strefy B+ i B generalnie stanowią ogólnomiejską ekostrefę. Ważna jest tu przede wszystkim ochrona 
ekosystemów miejskich w tym m.in. cennych terenów podmokłych, naturalnych czy zrenaturyzowanych 
cieków wodnych. Podstawową formę zagospodarowania stanowić będą rzadko koszone łąki kwietne243, z 
licznymi kępami krzewów i zadrzewień gatunków rodzimych, stanowiących siedliska i bazę pokarmową fauny, 
zadrzewienia oraz lasy. Zakłada się realizację funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej i edukacyjnej w formie 
liniowej (ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne i spacerowe) oraz enklaw (koszonych polan rekreacyjnych 

                                                 
243

 Należy jednak zauważyć, że koszenie na całej powierzchni terenu jednocześnie może zagrażać płazom, dlatego 
wskazane jest koszenie etapami.  
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wyposażonych w elementy małej architektury wykonane z materiałów naturalnych takich jak drewniane 
ławy, ławostoły; placów zabaw z drewnianymi i wiklinowymi elementami zabawowymi, ścieżek zdrowia, 
polan lub placyków rekreacyjnych z miejscami do grillowania i zadaszeniami) oraz ciągów pieszych i 
rowerowych zapewniających powiązania z otoczeniem. Zasadą jest tu ekstensywne wykorzystanie 
powierzchni – przyroda powinna przeważać nad terenami i elementami urządzonymi. Nawierzchnie, w tym 
nawierzchnie bezpieczne stosowane w strefie B powinny być przepuszczalne, wykonane przede wszystkim z 
materiałów naturalnych, nie tworzące barier architektonicznych. Sposób udostępnienia (także dla osób 
niepełnosprawnych) należy dostosować do istniejących warunków przyrodniczych i terenowych. W miejscach 
podmokłych zalecane są drewniane podesty i kładki. Ponadto, dopuszcza się możliwość punktowego 
lokalizowania obiektów tymczasowych na potrzeby funkcji wystawienniczych lub na czas trwania imprez 
kulturalnych. 

W strefach B+ i B należy stosować wyłącznie dobory gatunkowe siedliskowe, roślinność rodzimą (w 
tym krajowe topole, wierzby i inne gatunki łęgowe w przypadku terenów nad ciekami i zbiornikami wodnymi), 
a wykluczać gatunki i odmiany obcego pochodzenia, gdyż mogą się one łatwo rozprzestrzeniać się poza tereny 
nasadzeń lub wysiewu. Materiał roślinny do nasadzeń powinien pochodzić z krajowych szkółek, co dotyczy 
zarówno drzew, krzewów, jak i bylin, a także materiału siewnego stosowanego na łąki kwietne.  

 Tereny zieleni powinny być wyposażone w budki dla ptaków. Na miejscu można pozostawiać 
pojedyncze kłody lub martwe drzewa, o ile nie zagrażają bezpieczeństwu, zgodnie z opisem dla ekostref. 
Powyższe wytyczne dotyczą wszystkich terenów zieleni położonych w strefie B. 

 
W strefie B znajdują się:  

 
Parki Rzeczne (ZPR) to tereny zieleni publicznej o charakterze linearnym, częściowo urządzone, 

położone wzdłuż osi dolin rzek i cieków wodnych stanowiących ich dopływy. Nie określa się minimalnej ani 
maksymalnej powierzchni Parków Rzecznych, gdyż wynikają one z miejscowych warunków terenowych.  

Park Rzeczny może mieć charakter naturalny lub półnaturalny. Jego istotą jest rola wodno-lądowego 
korytarza ekologicznego, służącego zapewnieniu ciągłości systemu przyrodniczego miasta, oraz ochrona 
siedlisk charakteryzujących się największą biorożnorodnością. Zapewnia on także spójność systemu terenów 
zieleni publicznej, jako ciąg służący przemieszczaniu się mieszkańców w celach rekreacyjnych. Ponadto pełni 
funkcje przewietrzania miasta, edukacyjne oraz przeciwpowodziowe i wodochronne. Sposób urządzenia 
Parku Rzecznego winien być podporządkowany ochronie wartości przyrodniczych i krajobrazowych, 
stosownie do lokalnych uwarunkowań. Najbardziej rygorystyczne ograniczenia w zagospodarowaniu, a 
zwłaszcza wykluczenie lokalizacji zabudowy kubaturowej, dotyczą przestrzeni w obrębie samego cieku i jego 
najbliższego otoczenia, w tym kompleksów zieleni o charakterze naturalnym i półnaturalnym (strefa 
ochrony). Bufor pomiędzy strefą ochrony a otaczającymi terenami stanowić będzie strefa zagospodarowania, 
w której mogą być lokalizowane pieszo-rowerowe ciągi rekreacyjne, polany i placyki rekreacyjne o 
charakterze urządzonym, place zabaw i inne elementy rekreacyjne, jako enklawy w półnaturalnym terenie 
Parków Rzecznych. Zagospodarowanie terenów Parków Rzecznych, w szczególności w postaci tras pieszo-
rowerowych, powinno być poprzedzone opracowaniem ekspertyz przyrodniczych, które wskażą najmniej 
kolizyjny przebieg takich tras z zachowaniem walorów przyrodniczych tych cennych terenów. W przypadku 
prowadzenia trasy po koronie wału jest to przebieg prawie bezkolizyjny, natomiast dla rzek takich jak Wilga 
np. na południowym, silnie meandrującym odcinku, Dłubnia czy Potok Kościelnicki i inne mniejsze cieki, 
wymaga to dużej rozwagi i starania, by takie ciągi prowadzić w pewnym oddaleniu od brzegów. Należy też 
rozważyć, by zwłaszcza w przypadku mniejszych cieków, trasy takie były wytyczane tylko wzdłuż jednego 
brzegu, a druga strona była pozostawiona jako enklawa przyrodnicza.  

Parametry i granice stref ochrony i zagospodarowania będą przedmiotem szczegółowych ustaleń w 
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Dobory gatunkowe roślinności zarówno do stref 
ochrony jak i zagospodarowania winny być zgodne z siedliskiem, należy wykluczyć gatunki obcego 
pochodzenia.   
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Obudowa biologiczna zbiorników i cieków wodnych (ZW) występuje w strefie B i C. Jest to zieleń 
naturalna i półnaturalna stanowiąca obudowę biologiczną cieków i zbiorników wodnych, zieleń nieurządzona 
na obwałowaniach, z dopuszczeniem ciągów pieszych i rowerowych.  

 
Parki na terenach fortecznych (ZPF) – położone w obrębie III pierścienia Twierdzy. Zasady ich 

zagospodarowania w stosunku do parków ZPF położonych w strefach A+ i A różnią się rodzajem stosowanych 
nawierzchni (preferowane nawierzchnie z kruszyw naturalnych), bardziej ekstensywnym wykorzystaniem 
rekreacyjnym, oraz półnaturalnym charakterem szaty roślinnej.  

Projektowanie i kształtowanie zieleni na terenach ZPF strefy B wymaga, oprócz studiów i analiz 
opisanych w przypadku terenów ZPF strefy A+ i A, także starannej analizy istniejących wartości 
przyrodniczych. W projektach dla tych terenów należy dążyć do zrównoważenia walorów kulturowych i 
przyrodniczych tak, aby te ostatnie nie zostały utracone w wyniku podporządkowania projektu wyłącznie 
działaniom konserwatorskim. Należy jednak dopuścić usuwanie części roślinności niezgodnej z jej 
historycznym umiejscowieniem w celu przywrócenia powiązań widokowych. 

Każdy element Twierdzy należy rozpatrywać indywidualne, nie należy oddzielać go od otaczającej go 
zieleni i dróg rokadowych. Dla każdego zabytkowego obiektu konieczne jest opracowanie szczegółowych 
wytycznych konserwatorskich i uzgodnionego z Konserwatorem Zabytków planu nasadzeń i pielęgnacji.  

 
Zieleń forteczna poza parkami (ZF) - teren ekologiczno-krajobrazowy wykorzystujący historycznie 

ukształtowaną zieleń Twierdzy Kraków wraz z obiektami fortecznymi, przedpolami fortów, zielenią dróg 
rokadowych i masek. Zasady projektowania jak dla terenów ZPF, opisanych powyżej.  

 
Parki ekologiczne (ZPE) tereny zieleni o charakterze ekosystemów półnaturalnych, utrzymujące 

procesy ekologiczne, służące zachowaniu bioróżnorodności, edukacji ekologicznej i rekreacji, położone na 
terenach cennych przyrodniczo i chroniące istniejące biocenozy, np. w otoczeniu zbiorników wodnych, lub 
celowo zakładane na nieużytkach urbanistycznych, m.in. w ramach rekultywacji terenów zdegradowanych i 
powyrobiskowych.  Stwarzają one warunki do swobodnego rozwoju zbiorowisk roślinnych i grup zwierząt 
związanych z różnymi typami siedlisk, jak i pole do obserwacji naturalnych procesów przyrodniczych. Służą też 
eksponowaniu walorów krajobrazowych. Z uwagi na specyfikę przyrodniczą Krakowa większość 
proponowanych parków ekologicznych będzie chronić istniejące siedliska. 
 

Geoparki (ZPG) – stanowią odmianę parków ekologicznych zlokalizowanych w dawnych 
kamieniołomach. Geoparki służą w szczególności ochronie i prezentacji walorów dziedzictwa geologicznego 
(georóżnorodności), stanowiącego element dziedzictwa przyrodniczego. 

 
Łąki (ZŁ) – łąki przeznaczone do ekstensywnego użytku rekreacyjnego lub nieużytkowane 

rekreacyjnie, utrzymywane w celu ochrony cennych biocenoz. Częstotliwość koszenia i proporcje pomiędzy 
różnymi formami utrzymania, tj. typową, często i nisko koszoną murawą rekreacyjną a rzadko i wyżej 
koszoną łąką kwietną dla poszczególnych terenów mogą zostać dostosowane do lokalnych uwarunkowań i 
potrzeb. Wskazane jest etapowe lub częściowe koszenie łąk, tak, aby zapewnić mieszkańcom możliwość 
rekreacji i jednocześnie zachować przyrodniczy charakter tych terenów. Pozwoli to również na niezakłócone 
bytowanie drobnej fauny.  
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Fot. 184. Przykład częściowego koszenia łąk położonych przy osiedlu mieszkaniowym. Wykoszony dookoła łąki pas 
szerokości kilkunastu metrów umożliwia wykorzystanie terenu dla rekreacji: spacerów, gier i zabaw lub pikników, 

natomiast pośrodku zachowany jest charakter łąki kwietnej. Karlskrona, Szwecja, fot. AK 2011. 

 
Lasy i parki leśne (ZL, ZLP) 
Lasy na terenie miasta Krakowa powinny zgodnie z ustawą o lasach art. 15 (w szczególności pkt. 7a244) 

pełnić funkcje ochronne i pozaprodukcyjne – rekreacyjno-turystyczne, a funkcja produkcyjna powinna być 
wyeliminowana lub ograniczona do minimum, o ile jest konieczna. Rekomenduje się uznanie wszystkich lasów 
komunalnych Krakowa za lasy ochronne (czyli szczególnie chronione).  

Na podstawie wyników projektu MONIT-AIR, należy, o ile to możliwe, ustalić, jaki procent pokrycia 
terenu miasta lasami doprowadziłby do pozytywnych zmian w zakresie stanu czystości powietrza, i kierować 
się uzyskaną wielkością w planowaniu zalesień. 

Równolegle do omówionych w Cz. VIII, rozdziale 4.2. działań z zakresu gospodarki nieruchomościami, 
zarządzania i administracji należy podjąć zalesianie/dolesianie terenów gminnych, które już figurują w EGiB 
jako las, a przyrodniczo jeszcze nimi nie są (tzw. halizn, tj. gruntów leśnych, na których aktualnie nie ma lasu, a 
występują np. zarośla, trzcinowiska i pojedyncze drzewa z samosiewu). Podobnie, można dolesiać tereny 
figurujące w EGiB jako zadrzewienia (Lz) i przekwalifikować je na las (Ls). 

Przy wyznaczaniu nowych terenów pod zalesienia należy kierować się kryteriami powierzchni i 
sąsiedztwa. Teren może być zalesiony: 
1) w Strefie: o powierzchni < 10 a, jeżeli przylega do lasu; 

        o powierzchni > 10 a, jeżeli nie przylega do lasu;   
2) poza Strefą: o powierzchni < 0,5 ha, jeżeli przylega do lasu; 

            o powierzchni > 0,5 ha, jeżeli nie przylega do lasu.   
Lasów obecnie istniejących poza wyznaczoną na etapie analiz Strefą lasów i zalesień nie należy 

usuwać; trzeba natomiast je dolesiać i uzupełniać wg powyższych zasad.  
 
Zalesiać należy przede wszystkim obszary nieużytków i zarastające w naturalnej sukcesji grunty rolne, 

zachowując tereny otwarte cenne przyrodniczo i kulturowo oraz istotne dla przewietrzania miasta. 
Przy planowaniu nowych zalesień w konkretnych lokalizacjach należy każdorazowo sprawdzić ze 

zaktualizowaną Mapą roślinności rzeczywistej, czy na danym terenie nie występują cenne siedliska łąkowe, 
takie jak łąki zmiennowilgotne i murawy kserotermiczne, oraz aktualne stanowiska chronionych roślin 
łąkowych. Zaproponowane w niniejszym opracowaniu zalesienia zostały już sprawdzone pod kątem 
siedliskowym.  

Ponadto, należy każdorazowo sprawdzić, czy planowane zalesienia nie wejdą w kolizję z powiązaniami 
widokowymi pomiędzy obiektami fortecznymi, kopcami i innymi elementami widokowymi. Powiązania 

                                                 
244

 Art. 15 pkt 7a) są położone w granicach administracyjnych miast i w odległości do 10 km od granic administracyjnych miast 
liczących ponad 50 tys. mieszkańców. 
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widokowe są przedstawione na planszy analitycznej nr 7 opracowanej w ramach niniejszego dokumentu. Przy 
analizowaniu potencjalnych kolizji należy korzystać ze szczegółowych map sytuacyjno-wysokościowych, celem 
zbadania ukształtowania terenu i określenia występujących różnic wysokości. Stopień szczegółowości tych 
analiz wykracza bowiem poza zakres niniejszego opracowania.  

Wzrost powierzchni lasów i zadrzewień na obszarze miasta powinien następować głównie po 
obrzeżach terenów otwartych oraz na wzniesieniach i stokach, gdyż są to obszary źródłowe rynien spływu 
powietrza. Należy za każdym razem zweryfikować, czy zalesienia nie będą zaburzały przepływu powietrza na 
głównych kierunkach wiatrów napływających do Krakowa245.  Obszarów nawietrzania (głównie dolin rzecznych 
Wisły, Rudawy, Sudołu od Modlnicy, Białuchy i Bibiczanki, Wilgi z dopływami i Dłubni oraz terenów otwartych 
w rejonie Skotnik, Sidziny i Kobierzyna, Dębnik, Pychowic, Bonarki, korytarza kolejowego w Płaszowie wraz z 
otoczeniem Stawu Płaszowskiego i Zalewu Bagry Wielkie) nie należy zalesiać, jednak istniejące tam lasy i 
zadrzewienia należy utrzymać ze względu na fakt, że pełnią inne istotne funkcje przyrodnicze (przykład: łęg 
topolowo-wierzbowy w Przegorzałach w dolinie Wisły). Zalesiać można natomiast obszary źródłowe rynien 
spływu powietrza ze wzniesień, ze względu na fakt, że lasy przyczyniają się do oczyszczania i natleniania 
powietrza spływającego tymi rynnami do miasta. Dotyczy to w szczególności wzgórz położonych w północnej, 
północno-wschodniej, południowej i południowo-wschodniej części miasta. 

Pożądane jest także zwiększenie zalesień izolacyjnych w otoczeniu huty Mittal Steel Poland S.A. i 
wokół innych obiektów przemysłowych emitujących zanieczyszczenia, oraz wokół uciążliwych obiektów 
komunalnych (np. wysypisko śmieci w rejonie Baryczy). Układ zadrzewień powinien mieć formę klinów 
zbiegających z okolicznych wzgórz ku centrum miasta, aby kierunkować napływ powietrza i zwiększać jego 
prędkość, wywołując efekt tunelowy. 

W gminach sąsiednich wskazane jest wprowadzanie zalesień głównie na zachód i północ od miasta.  
 
Pod względem doborów gatunkowych, należy doprowadzić do wzrostu procentowego udziału drzew 

iglastych w lasach Krakowa – jako domieszki dla zwiększenia ilości gatunków spadziowych, pod warunkiem 
dostosowania do siedliska. Proponowane są gatunki krajowe, jak np. sosna zwyczajna, świerk pospolity, jodła 
pospolita, modrzew europejski. Sosna jest proponowana przede wszystkim na aktualnych siedliskach boru 
mieszanego świeżego (BMśw) oraz na licznie występujących w Krakowie siedliskach lasu mieszanego 
świeżego (LMśw), gdzie w gospodarczym typie drzewostanu występują głównie sosna, modrzew i dąb (So-
Md-Db). Sosna jest też gatunkiem przydatnym do zalesień na gruntach porolnych jako gatunek przedplonowy. 

 

 
Tab. 27. Struktura gatunkowa drzewostanów leśnych w Krakowie. Źródło: 
https://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=20504&vReg=1, dostęp dn. 04.05.2016r. 

 
W przypadku zieleni towarzyszącej terenom i obiektom użyteczności publicznej, położonym w 

sąsiedztwie lasów (parkingi, obiekty edukacyjne, mała gastronomia), należy wykluczyć stosowanie gatunków, 
odmian i form roślinności obcych dla rodzimej przyrody i krajobrazu, a w szczególności gatunków inwazyjnych.  
Gatunki obce są ustawowo wykluczone w lasach. Podobnie jak w parkowych ekostrefach, w lasach wskazane 
jest pozostawianie pewnej ilości drewna martwego, pełniącego rolę biocenotyczną, o ile nie zagraża to 
bezpieczeństwu użytkowników.  
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 Określonych w ramach projektu MONIT-AIR. 

https://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=20504&vReg=1
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W zakresie urządzeń rekreacyjnych i obiektów budowanych w lasach i parkach leśnych należy 
kierować się obowiązującymi przepisami i definicjami zawartymi w niniejszym opracowaniu w Cz. I. Rozdz. 5. 
Szczegółowe zasady gospodarownia na terenie poszczególnych lasów określają Plany Urządzania Lasów. 

 
Szczegółowe założenia w zakresie zalesiania nieruchomości na terenie Krakowa będzie zawierać 

Powiatowy program zwiększenia lesistości miasta Krakowa na lata 2018-2040. Sporządzony projekt Programu 
był tworzony m.in. w oparciu o niniejszy dokument.246 

 Strefa C: nie określa się wytycznych projektowych. Dla wybranych terenów mogących pełnić funkcje 
publiczne w rozumieniu niniejszego dokumentu, sformułowano ogólne ustalenia w Cz. VIII, rozdziale 
4.4. Kierunki polityki miejskiej w stosunku do wybranych terenów wspomagających.   

 

 Strefa P – przestrzeni publicznych z zielenią:  
Zieleń przestrzeni publicznych (ZPP) stanowią elementy zieleni o charakterze punktowym (np. 

pojedyncze drzewa, rabaty, donice), liniowym (np. szpalery), a niekiedy powierzchniowym (np. trawniki, 
rabaty, płaszczyzny roślin okrywowych) na rynkach, placach, przy ciągach pieszych, które powinny być 
kształtowane wg indywidualnych projektów uwzględniających uwarunkowania historyczne i współczesne 
funkcje, także reprezentacyjne. Są to tereny o bardzo istotnym znaczeniu dla estetyki i wizerunku miasta, 
dlatego ważne jest ich wyposażenie w wysokiej klasy elementy małej architektury, które jest koniecznym 
warunkiem podniesienia jakości wnętrz urbanistycznych. Walory estetyczne i funkcjonalne poprawi też 
odpowiednie oświetlenie, w tym iluminacja wybranych elementów. Kwestie te podejmuje uchwalony plan 
ochrony dla parku kulturowego Stare Miasto, oraz przygotowywane: plan dla parku kulturowego Nowa Huta 
i tzw. uchwała krajobrazowa247, która gdy zostanie uchwalona  spowoduje utratę mocy obowiązujących 
planów miejscowych w zakresie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych 
i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów 
budowlanych z jakich mogą być wykonane. 

Na placach dopuszcza się stosowanie roślin w wysokiej jakości donicach, dla terenów objętych 
wpisem do rejestru zabytków lub ochroną obszarową  - po uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków. Dobór 
donic do przestrzeni publicznych zabytkowych i współczesnych powinien być elementem katalogu mebli 
miejskich. 

W przestrzeniach publicznych zalecane są jednogatunkowe szpalery, w przestrzeni zabytkowej 
dopuszcza się rośliny formowane. Dobory jak do nasadzeń przyulicznych. Propozycje gatunków zostały 
określone w ramach standardów – Aneks nr III.  

Dla rynków i placów handlowych w strefie P (funkcjonujących jako bazary, jak np. Plac na Stawach) 
zaleca się kompleksową przebudowę i poprawę standardu zagospodarowania, uporządkowanie parkowania, 
ujednolicenie architektury obiektów handlowych, wprowadzenie przestrzeni otwartych i zieleni - w tym 
drzew. W przestrzeniach publicznych strefy P lub ich najbliższym sąsiedztwie powinny być publicznie 
dostępne toalety. 

Na odcinkach małych ulic, które kończą się ślepo dla ruchu kołowego, lub na ulicach dojazdowych o 
małym natężeniu ruchu, zaleca się natomiast zmianę przekrojów na ciągi pieszojezdne typu „woonerf” i 
zmianę organizacji ruchu na strefę zamieszkania. Umożliwi to wprowadzenie większej ilości zieleni i swobodny 
ruch pieszych. Przykłady możliwości zastosowania: ul. Krupnicza, ul. Tarłowska, ul. Morawskiego, ul. Czysta, al. 
Pod Kopcem.  
 

Kompleksy terenów zieleni  
W niektórych przypadkach tereny zieleni o różnej charakterystyce i należące do różnych stef tworzą 

czytelne, zwarte kompleksy (np. Krzemionki Podgórskie z Kopcem Krakusa). Zagospodarowanie terenu należy 
w takich przypadkach projektować w sposób spójny dla całego kompleksu, uwzględniając jednak specyfikę 
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 https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=71173, dostęp 05.2019. 

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=71173
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poszczególnych części składowych. Spójność wyrażać się będzie poprzez kompozycję krajobrazową i 
widokową, poprowadzenie ciągów komunikacyjnych i dobór elementów wyposażenia tak, aby łączyły dany 
kompleks w całość. Specyfika poszczególnych części uwzględniona będzie w programie funkcjonalnym, 
sposobach zagospodarowania i użytkowania oraz zróżnicowaniu doborów gatunkowych szaty roślinnej, 
adekwatnie do stref i typów terenów zieleni tworzących kompleks.  

 
Dla wszystkich terenów zieleni i przestrzeni publicznych, dla których w bazie danych przestrzennych 

koncepcji wskazano istotne walory widokowe, należy zastosować rozwiązania projektowe umożliwiające 
wyeksponowanie tych walorów (odpowiednie oznaczenia, organizację punktów widokowych, uczytelnienie 
ciągów i osi widokowych, wprowadzenie udogodnień takich jak odpowiedni dojazd, dojście, a także zatoczki 
postojowe – w miarę możliwości terenowych).  

 
VIII.4.3.3. Wytyczne projektowe dla zielonych korytarzy - ciągów łączących tereny zieleni i tras 
rekreacyjnych 

 
Podstawową formą zielonego korytarza jest pieszo-rowerowy ciąg rekreacyjny obsadzony zielenią, 

wyposażony w niezbędną małą architekturę i elementy Systemu Informacji Miejskiej. Może on przebiegać 
przez Parki Rzeczne i inne tereny zieleni. Wydzielony zielony korytarz powinien być też obowiązkowo 
uwzględniany w przekrojach dróg o klasach od drogi zbiorczej wzwyż. Wzdłuż niektórych dróg, szczególnie 
klasy lokalnej i dojazdowej, często jednak brak miejsca na wydzielenie zielonych korytarzy. W takich 
przypadkach ruch rowerowy będzie odbywał się w ruchu ogólnym, zaś ruch pieszych – po chodnikach, a 
połączenie takie będzie oznakowane elementami SIM. W miarę możliwości takie połączenie będzie 
obsadzone zielenią przyuliczną. W przypadku małego natężenia ruchu na ulicach klasy lokalnej, dojazdowej 
lub na ślepych odcinkach ulic, zaleca się wprowadzenie strefy zamieszkania i stosowanie ciągów 
pieszojezdnych bez wyodrębnionej jezdni i chodnika, co dopuszczają obowiązujące przepisy248. Ciągi 
pieszojezdne dają bowiem większe możliwości wprowadzania zieleni i małej architektury, niż tradycyjny 
przekrój ulicy249. Wreszcie, na niektórych odcinkach konieczne będzie zastosowanie rozwiązań zamiennych w 
postaci odpowiedniej organizacji ruchu, np. chodników i wydzielonych pasów dla rowerów na jezdniach. 

 
Zielone korytarze mogą mieć zatem różnorodne charaktery w zależności od lokalnych uwarunkowań. 

Ze względu na zróżnicowaną szerokość dostępnych terenów, na poszczególnych odcinkach danego zielonego 
korytarza może zachodzić potrzeba zmiany przekroju. Pas zieleni również może mieć zmienną szerokość; 
zasadą powinno być jednak oddzielenie ciągu od jezdni pasem zieleni o szer. min. 1,5m, co umożliwi 
posadzenie przynajmniej niskich krzewów. Stosowane rozwiązania należy za każdym razem dostosować do 
lokalnych uwarunkowań, mając na uwadze przede wszystkim zachowanie ciągłości zielonego korytarza, która 
jest ważniejsza niż zachowanie jednolitego przekroju na całej długości. Dobory gatunkowe roślinności do 
wszystkich zielonych korytarzy należy opracowywać zgodnie z Aneksem III do niniejszego opracowania. 
Minimalny standard szerokości to 6,0 - 6,5 m w przypadku lokalizacji ciągu pieszo-rowerowego z zielenią 
niską: 

                                                 
248

 Rozporządzenie Min. Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. o warunkach technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi i ich usytuowanie, Dz. U. z 2016 r., poz. 124, § 43.2.  
249

 Rozwiązania takie są znane pod nazwą woonerf lub „podwórzec miejski”, por. Cz. III, rozdz. 5.4.7. Wnioski dotyczące zastosowania 
dobrych praktyk w procesie rozwoju terenów zieleni Krakowie 
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Ryc. 56. Schemat proponowanego rozwiązania zielonego korytarza – przekrój w wersji minimum. Oprac. AK. 

 
W standardzie podstawowym zielony korytarz powinien mieć 8,0 - 8,5 m szerokości i pozwalać na 

posadzenie jednego rzędu drzew. Należy przy tym pamiętać, że minimalna odległość pnia drzewa od ściany 
zewnętrznej budynku, w przypadku realizacji zielonego korytarza wzdłuż pierzei zabudowy, powinna wynosić 
4 m w przypadku budynków niższych niż 7m i 5 - 7 m w przypadku budynku wyższego niż 7 m250.  

 
Ryc. 57. Schemat proponowanego rozwiązania zielonego korytarza – przekrój w wersji podstawowej. Oprac. AK. 
 

                                                 
250

 Na podstawie: Zachariasz A., Sykta I., Szwed J., Klimkiewicz-Kozak M., Projektowanie ogrodu. Zbiór zadań z projektowania 
zintegrowanego dla studentów architektury krajobrazu. Instytut Architektury Krajobrazu, Politechnika Krakowska, Kraków 2015 
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W wersji maksimum „zielony korytarz” powinien mieć 11,5 m szerokości i umożliwiać posadzenie 
dwóch rzędów drzew: 

 
Ryc. 58. Schemat proponowanego rozwiązania zielonego korytarza – przekrój w wersji maksimum. Oprac. AK. 

 
W przypadku dostępnej szerokości większej niż wskazana powyżej, zielonemu korytarzowi mogą 

towarzyszyć także inne funkcje rekreacyjne lub przyrodnicze. Funkcje te będą szczególnie istotne w lasach, na 
terenach fortecznych i w Parkach Rzecznych. Jednak nad ciekami, szczególnie trzeciego i dalszych rzędów 
może brakować możliwości terenowych, aby urządzić zielony korytarz we jednej ze wskazanych powyżej 
szerokości lub Park Rzeczny; w takiej sytuacji, o ile to możliwe, należy przeprowadzić tylko pieszy ciąg 
rekreacyjny. Generalnie, zielone korytarze powinny mieścić się w strefie zagospodarowania wzdłuż cieków. 
Przy ich wyznaczaniu należy opierać się na ekspertyzach przyrodniczych – zgodnie z zasadami opisanymi w 
wytycznych projektowych dla Parków Rzecznych. 

 
Realizacja zielonych korytarzy będzie wymagała ścisłej koordynacji pomiędzy MAK i ZZM a ZDMK i 

podmiotami zarządzającymi ciekami wodnymi (PGW Wody Polskie, ZDMK, ZZM), gdyż w gestii tych jednostek 
pozostaje zarządzanie ciekami i pasami drogowymi oraz inwestycje na tych terenach.  

 

VIII.4.4. Kierunki działań ochronnych 

 
Działania ochronne będą służyły zachowaniu wartości przyrodniczych i kulturowych, poprzez 

obejmowanie wskazanych terenów formami ochrony przyrody lub ochroną konserwatorską poprzez: 
 

 utworzenie lub poszerzenie istniejącego użytku ekologicznego; 

 utworzenie zespołu przyrodniczo – krajobrazowego; 

 ustanowienie pomnika przyrody;  

 utworzenie parku krajobrazowego;  

 wpis do rejestru zabytków; 
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 wpis do ewidencji zabytków; 

 utworzenie parku kulturowego; 

 zapisy ochronne w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

W Aneksie II do niniejszego dokumentu wskazano i szczegółowo opisano tereny, na których 
proponuje się utworzenie użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych. Zasadne jest też 
utworzenie nowego parku krajobrazowego obejmującego dolinę Wisły, zgodnie z rezolucją przyjętą przez 
Radę Miasta Krakowa251. Wyprzedzająco, konieczne jest wykonanie opracowania przyrodniczego dla tego 
terenu wraz z jego waloryzacją i szczegółowym wskazaniem granic oraz opisem wytycznych dla organów 
odpowiedzialnych za jego utworzenie, a także przeprowadzenie konsultacji społecznych.  

Objęcie ochroną w formie pomnika przyrody proponuje się dla Jaskini Twardowskiego i dla dębu 
rosnącego przy ul. Przemiarki na dz. ew. nr 20/14 obr. 34 Podgórze. Oczywiście nie są to jedyne obiekty w 
Krakowie wymagające takiej ochrony; zostały one tutaj podane jako przykłady, ze względu na ich wyjątkowe 
walory (jedna z największych jaskiń Jury) lub występujące zagrożenia (bardzo silna presja inwestycyjna na 
terenie wokół dębu, rosnącego w rejonie Ruczaju). 

Istotnym zadaniem będzie objęcie całego systemu terenów zieleni miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego. Proces ten został zapoczątkowany: od dnia 18 października 2018 r. 

obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "DLA WYBRANYCH OBSZARÓW 

PRZYRODNICZYCH MIASTA KRAKOWA - ETAP A" - uchwalony uchwałą Nr CIX/2894/18 Rady Miasta Krakowa z 

dnia 12 września 2018 r. (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 3 

października 2018 r., poz. 6561.). Plan (wraz ze sporządzanym etapem B i C) docelowo ma objąć wszystkie 

tereny zieleni ujęte w SUiKZP, a nieobjęte dotychczas ustaleniami obowiązujących MPZP. 

 

W odniesieniu do aktualnych ustaleń dokumentów planistycznych proponuje się natomiast 

wyłączenie terenów najcenniejszych przyrodniczo z zainwestowania. Są to tereny wskazane do objęcia 

formami ochrony przyrody w Aneksie nr II do niniejszego dokumentu i bazie danych przestrzennych jako 

użytki ekologiczne. Wszystkie tereny wskazane pod utworzenie użytków ekologicznych powinny zostać 

pozyskane przez GMK i objęte stałym utrzymaniem. Tereny zespołów przyrodniczo-krajobrazowych powinny 

być chronione w ramach ustaleń dokumentów planistycznych, nie powinno się tam zmieniać obecnego 

sposobu zagopodarowania. Zalecenia dotyczące realizacji zadań ochronnych na poszczególnych terenach 

wskazanych do objęcia formami ochrony przyrody zostały omówione szczegółowo w Aneksie II do niniejszego 

opracowania.  

 

Wpis do rejestru zabytków proponuje się dla Kopca Wandy i Kamieniołomu „Liban” (ze względu na 
unikatowe wartości kulturowe dziedzictwa przemysłowego), zaś wpisy do gminnej ewidencji zabytków – dla 
Parku Dębnickiego i wschodniej części pasa startowego w Czyżynach, ewentualnie po pozytywnym 
zaopiniowaniu przez konserwatora zabytków także dla Plant im. Floriana Nowackiego. Ponadto proponuje się 
powołanie parków kulturowych: Nowej Huty, zgodnie z aktualnie trwającymi pracami, a następnie Lotniczego 
Parku Kulturowego i Parku Kulturowego Krzemionki Podgórskie.  

 

VIII.4.5. Kierunki działań informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych. System informacji wizualnej i 
elektronicznej 

 
Rozwój terenów zieleni musi odbywać się przy udziale społeczeństwa obywatelskiego miasta Krakowa 

i z uwzględnieniem jego potrzeb - jako, że społeczność lokalna jest głównym odbiorcą wykonywanych prac i 

                                                 
251

 Rezolucja nr 58/LXVI/17 Rady Miasta Krakowa do Sejmiku Wojewdztwa małopolskiego oraz Zarządu Województwa Małopolskiego 
w sprawie podjęcia prac nad ustanowienem Parku Krajobrazowego Dolina Wisły, przyjęta w dniu 15 marca 2017 r.  
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inwestycji. Potrzebne jest zatem szersze włączenie mieszkańców i innych interesariuszy w zarządzanie 
zielenią. Z tego względu konieczne jest prowadzenie całego szeregu działań z zakresu dialogu społecznego, 
zwanych działaniami „miękkimi”. Obejmą one: 

 zwiększenie partycypacji społecznej przy projektowaniu nowych terenów zieleni, poprzez organizację 
konsultacji społecznych przy zakładaniu nowych i rewaloryzacji istniejących parków i skwerów (gdy to 
wskazane – w formie warsztatowej). Mieszkańcy muszą mieć możliwość wyartykułowania swoich 
potrzeb przed opracowaniem projektu, dlatego należy rozpoczynać konsultacje wyprzedzająco w 
stosunku do prac projektowych nad koncepcją zagospodarowania; wnioski zgłoszone przez 
mieszkańców należy spisywać w raportach dołączonych do dokumentacji projektowej i uwzględniać 
jako wytyczne przy projektowaniu po uzgodnieniu z Zamawiającym; mieszkańcy powinni mieć 
możliwość sprawdzenia, w jaki sposób ich wnioski zostały uwzględnione w projekcie.  

 poszerzenie zakresu usług online, obejmujących serwis z istniejącą już bazą danych o 
postępowaniach związanych z wycinkami, oraz bazą danych zasadzeń zastępczych (zarówno dla 
chcących sadzić drzewa, jak i przyjmować je na swoim terenie); 

 kontynuacja i poszerzenie na inne dzielnice Krakowa konkursów dla mieszkańców pn.: „Ogrody 
Sąsiedzkie” i „Ogrody Nowej Huty”252, w ramach współpracy ZZM z ośrodkami kultury poszczególnych 
dzielnic. Promowanie rozwiązań proekologicznych w ogrodach w ramach konkursów (odchodzenie od 
monokulturowych trawników intensywnie koszonych i utrzymywanych, często podlewanych, oraz 
obcych gatunków i odmian roślin na rzecz bioróżnorodnych zespołów rodzimej roślinności, różnego 
rodzaju łąk kwietnych, rosnących bujnie i naturalnie, a także rozwiązań mini-retencji wód 
deszczowych). 

 przeprowadzenie akcji informacyjnej odnośnie możliwości zgłaszania przez mieszkańców drzew do 
objęcia ochroną w formie pomników przyrody. Zgłoszenia mogłyby być dokonywane na piśmie lub 
drogą elektroniczną, także przez aplikację mobilną ZZM.  

 zwiększenie udziału społeczności lokalnej w zakładaniu i pielęgnacji terenów zieleni, poprzez 
umożliwienie mieszkańcom samodzielnej realizacji ich inicjatyw. Umożliwienie adaptacji drzewa, 
skweru, części parku czy innych fragmentów terenów zieleni miejskiej (przez mieszkańców lub firmy) 
- rozwijanie oferty sponsorskiej. Ponadto, rekomenduje się utworzenie Inkubatora Zielonych Inicjatyw 
– miejsca, gdzie mieszkańcy mogliby zgłaszać własne pomysły na zagospodarowanie terenów 
gminnych i uzyskać pomoc projektową i organizacyjną w realizacji, którą chcieliby przeprowadzić 
własnymi siłami; będzie to sprzyjać rozwojowi poczucia społecznej odpowiedzialności za wspólne 
dobro, jakim są tereny zieleni i przestrzeń publiczna. Do realizacji tego zadania konieczne będzie 
wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za kontakty z mieszkańcami w w/w zakresie.  

 prowadzenie rewitalizacji i zazielenienia podwórek w ramach programów rewitalizacji;  

 działania edukacyjne dla mieszkańców odnośnie korzyści z wprowadzania małych form zieleni na 
obszarach intensywnej zabudowy (zieleń na elewacjach, dachach, w donicach) – ze względu na 
poprawę kontaktu z zielenią i warunków mikroklimatycznych (wzrost wilgotności powietrza, 
wymuszona cyrkulacja powietrza przez różnicę temperatur).  Tutaj wskazane będzie opracowanie 
systemu zachęt do realizacji małych form zieleni przez mieszkańców – np. w formie pomocy w 
pozyskaniu sadzonek do urządzenia terenów i doradztwa projektowego, stosownie do potrzeb.  

 włączanie przedsiębiorców (zwłaszcza deweloperów) w zakładanie terenów zieleni i zarządzanie nimi 
– opracowanie katalogu dobrych praktyk i rozwiązań, które inwestorzy i zarządcy nieruchomości 
mogliby dobrowolnie stosować (mogłyby to być zaadaptowane zalecenia z niniejszego dokumentu 
zarówno z części głównej, jak i Aneksów tematycznych). Organizacja corocznych konkursów (a w 
przyszłości certyfikat) na „Dewelopera budującego Zielony Kraków”, zgodnie z ideą społecznej i 
środowiskowej odpowiedzialności biznesu;  

 opracowanie katalogu wymogów dla zielonych inwestycji (łączące się z powyższym punktem). 
Inwestycje, które spełniałyby określoną ilość warunków “zielonych” (np. zielone dachy, ogrody 

                                                 
252

 Konkursy te są od wielu lat organizowane z powodzeniem przez ośrodki kultury w Nowej Hucie.  
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deszczowe, odpowiedni obszar biologiczne czynny itd.) byłyby wspierane przez UMK (np. poprzez 
komunikację medialną przez UMK i ZZM). 

 rozszerzenie współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie dotyczącym rozwoju terenów 
zieleni i edukacji przyrodniczej (udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w Zespołach 
Zadaniowych); 

 rozwój edukacji ekologicznej - działania w ramach pracy ośrodka edukacji ekologicznej w Krakowie – 
Symbioza, zlokalizowanego w Pawilonie Okocimskim w Lesie Wolskim; 

 opracowanie wspólnie z ekspertami i realizacja ścieżek tematycznych, np. dotyczących pomników 
przyrody lub ciekawych okazów dendrologicznych na terenie Krakowa. Przykładowe okazy do 
zaprezentowania na ścieżce ciekawych drzew: ewodia koreańska przy ul. Sądowej (Grzegórzki na 
osiedlu k. szkoły), brzostownica japońska, metasekwoja przy bud. Wydziału Zootechniki UR. Wskazane 
jest opracowanie przewodnika oraz trwałe oznaczenie253 punktów szczególnie cennych w terenie, np. 
w nawierzchni. Można też zamieścić opisy przy drzewach. Jeżeli to możliwe ze względów 
bezpieczeństwa, ciekawe będzie także postawianie pojedynczych pni zamarłych o ogromnych 
rozmiarach. Martwe drzewa w miastach mogą być elementem edukacji ekologicznej w zieleni 
miejskiej, przybliżającej naturalne procesy, np. śmierci drzewa oraz znaczenia martwego drewna w 
ekosystemie, także w ekosystemie parku. Mogą być zaopatrzone w dodatkowe tablice informacyjne 
na temat ich ekologicznej funkcji w zieleni miejskiej oraz znaczenia kulturowego i historycznego, np. 
wieku, jaki osiągnęło dane drzewo. Przykładem jest zrealizowana ścieżka martwego drewna nad 
Potokiem Sudół. Warto też wprowadzać tabliczki informacyjne przy drzewach stanowiących 
potencjalne zagrożenie i objąć ochroną oraz kierunkiem edukacyjnym drzewa sędziwe.254 Podobnie, 
można wprowadzać w parkach i na terenach przyrodniczo cennych ścieżki edukacji ekologicznej z 
tablicami zawierającymi wizerunki i opisy roślin, grzybów, ryb, ptaków, ssaków, płazów, gadów, motyli i 
in.;  

 opracowanie i realizacja tablic informacyjnych o Twierdzy Kraków na każdym forcie;  

 promowanie terenów zieleni miejskiej, zwiększenie zainteresowania społecznego zielenią poprzez 
organizację imprez plenerowych i zajęć sportowo-rekreacyjnych w parkach oraz terenowych zajęć 
edukacyjnych na obszarach przyrodniczo cennych (szczególnie dla dzieci i młodzieży, np. we 
współpracy z organizacjami pozarządowymi). Wskazane jest też rozważenie możliwości organizacji 
festiwalu typu „Otwarte Ogrody” na terenie Krakowa255.  

  Istotnym elementem działań informacyjnych i promocyjnych jest określanie nazw nowych parków, 
skwerów i innych terenów zieleni. Nazwa powinna być krótka, wyrazista, zwięzła i łatwa do zapamiętania, 
odnosząca się do charakterystycznej cechy czy wyróżniającego elementu parku, co pozwoli na jego szybką i 
jednoznaczną identyfikację. Nie powinna składać się z więcej niż dwóch – trzech słów, ponieważ inaczej nie 
będzie powszechnie używana. Adekwatna nazwa jest elementem budowania silnej, rozpoznawalnej marki 
parku i jego popularności.  
 
  Dla promocji i poprawy komfortu użytkowania istniejących terenów zieleni publicznej ważne jest też 
opracowanie dobrego i spójnego systemu informacji wizualnej. Dobry projekt powinien minimalizować liczbę i 
rodzaj znaków bez szkody dla czytelności systemu informacyjnego. Znaki powinny mieć ujednolicony 
charakter i nawiązywać do ogólnego projektu; często są to proste piktogramy. Ważne jest też dobre 
oznakowanie obiektów na zewnątrz, oznaczenia na drogach uzgodnione z zarządem dróg; dobrze jest, gdy 
znak jest ogólnie znany i kojarzony, np. logo Zarządu Zieleni Miejskiej. 
  Wyróżniamy kilka rodzajów oznaczenia w terenach zieleni. Na rozległych terenach rekreacyjnych i w 
parkach – miejskich, podmiejskich, linearnych – niezbędne jest dobre oznakowanie zarówno wewnątrz, jak i 
na zewnątrz. Różne rodzaje oznaczeń służą kilku celom. Są to: 

                                                 
253

 Patrz Cz. III rozdz. 5.4.7. Wnioski dotyczące zastosowania dobrych praktyk w procesie rozwoju terenów zieleni w Krakowie 
254

 Por. http://sendzimir.org.pl/sites/default/files/wzr4/wzr4-4.pdf (str.58). 
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 mapy parku i logo parku: zwykle znajdują się przy wejściach, pokazane są na nich granice parku i 
odległości pomiędzy poszczególnymi elementami, wiadomości o obiekcie, miejsca ciekawe, 
urządzenia, budowle i ogrody tematyczne. Mapy stanowią rodzaj przewodnika, są pomocne w 
znalezieniu odpowiednich kierunków (zwykle opisano jesteś tu), powiązania przestrzenne parku i 
najbliższe przystanki. Ich celem jest też zainteresowanie odwiedzającego, by przyszedł tu znowu. 
Czasami stosuje się powiększone fragmenty poszczególnych części parku. Dobrym znakiem 
identyfikującym przestrzeń jest logo parku – np. można zaproponować je dla systemu krakowskich 
Parków Rzecznych – znak identyfikujący system czy obiekt, a nawet kolor przypisany każdemu 
parkowi. Podobnie jak nazwa, logo jest elementem budowania marki.  

 regulaminy parku: informujące o zasadach korzystania z obiektów (Uchwała nr CXX/1125/02 RM 
Krakowa w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z parku). 

 informacje lub biuletyny na tablicach: odwiedzający mogą się dzięki nim zorientować o wydarzeniach, 
które będą odbywały się na terenie parku, np. zawody, turnieje itp., ale także o pracach 
renowacyjnych, czy zasadach korzystania z obiektu. 

 znaki edukacyjne: pokazują różne atrakcje i punkty szczególne, np. drzewa, kwiaty, charakterystyczne 
elementy środowiska naturalnego, miejsca historyczne, ścieżki edukacyjne i sportowe itp. 

 oznaczenia kierunków: znaki kierunkowe na słupach w miejscach węzłowych, ważne w rozległych 
terenach otwartych, służą informacji o aktualnym położeniu, dają poczucie bezpieczeństwa. 

 oznaczenia o dostępności dla osób niepełnosprawnych: stosowanie znaku (International Symbol of 
Accessibility – ISA), który pokazuje i oznacza obiekty i tereny dostępne dla niepełnosprawnych; 
wprowadzanie znaków dla osób niewidomych, np. na słupkach opisanych alfabetem Braile’a. 

 

Oprócz tradycyjnej informacji wizualnej można zastosować cały szereg rozwiązań 
teleinformatycznych, od aplikacji pozwalających sprawdzić ofertę terenów rekreacyjnych w okolicy, przez 
interaktywne przewodniki, po system powiadomień sms o zbliżających się wydarzeniach. Jednym z takich 
elementów jest obecnie wdrażany w ZZM system R3Trees. 

 

VIII.4.6. Kierunki polityki miejskiej w stosunku do wybranych terenów wspomagających  

 
Niektóre tereny wspomagające w związku z pełnieniem istotnych funkcji społecznych (lub 

potencjałem do pełnienia takich funkcji) wymagają określenia kierunków polityki miejskiej. Dlatego dla tych 
terenów wskazane jest opracowanie strategii tematycznych, w dialogu z określonymi interesariuszami. Poniżej 
określono główne założenia i kierunki polityki dla poszczególnych typów terenów.  
 

 Zieleń towarzysząca obiektom użyteczności publicznej 
Każdy obiekt użyteczności publicznej powstający jako inwestycja GMK powinien mieć opracowany 

indywidualny projekt zieleni. Projekty te powinny być obowiązkowo uzgadniane w Zespole Miejskiego 
Architekta Krajobrazu w ZZM pod kątem zgodności ze standardami doborów gatunkowych i spójności 
funkcjonalno-przestrzennej i kompozycyjnej z systemem terenów zieleni publicznej. Oprócz zieleni 
projektowanej na gruncie rodzimym, należy promować w takich projektach także inne, niestandardowe 
formy zieleni dopełniające zieloną infrastrukturę miasta (ogrody na dachach; roślinność, w szczególności 
pnącza - na elewacjach, w donicach). Mogą one znacząco wzbogacać funkcje takich obiektów256 sprzyjające 
poprawie lokalnego mikroklimatu i retencji wód deszczowych oraz izolacji funkcji uciążliwych (np. na 
parkingach Park&Ride).   
 

 Tereny zieleni osiedlowej  
Istniejące tereny zieleni osiedlowej stanowią bardzo istotny dla mieszkańców i najbliższy, choć w 

                                                 
256

 Patrz Aneks V – Przykłady dobrych praktyk, np. Centrum Spotkania Kultur w Lublinie 
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różnym stopniu wykorzystywany rekreacyjnie, zasób zieleni. Jednak często podlegają one presji inwestycyjnej 
- są chętnie zajmowane przez deweloperów pod nowe budynki, a spółdzielnie mieszkaniowe pozbywają się 
ich ze względu na możliwość pozyskania w ten sposób środków i ograniczenie kosztów utrzymania. W 
szczególności dotyczy to terenów, które można wydzielić z przestrzeni osiedli jako samodzielne działki 
inwestycyjne. Kolejnym problemem jest wydzielanie poszczególnych budynków ze spółdzielni we wspólnoty, 
w wyniku czego większe tereny zieleni zostają wydzielone ze struktury osiedla, i pozostają „niczyje”, a są 
użytkowane także przez mieszkańców zabudowy nowo powstającej wokół starszych osiedli.  

Z powyższych przyczyn, w uzasadnionych przypadkach (np. w rejonach, gdzie brak jest parku 
miejskiego) tereny zieleni, które można jednoznacznie wyodrębnić z przestrzeni osiedli (na mapie, jak i w 
terenie) jako samodzielne, ogólnodostępne parki, skwery lub ciągi pieszo-rowerowe w zieleni, można 
przejmować w trwały zarząd i utrzymanie ZZM. Na tych terenach powinny być realizowane podstawowe 
funkcje rekreacyjne, jak place zabaw, wybiegi dla psów, siłownie plenerowe, boiska i inne urządzenia 
sportowe oraz powiązania pomiędzy terenami zieleni. Należy zwrócić uwagę, że ZZM powinien formalnie 
przejmować w zarząd tylko tereny dające się wyodrębnić z przestrzeni osiedli jako samodzielne parki lub 
skwery z całą ich infrastrukturą, tj. małą architekturą, urządzeniami zabawowymi, ciągami pieszymi, 
oświetleniem, roślinnością. Nie powinien natomiast przejmować osiedlowej infrastruktury „twardej”, tj. dróg, 
parkingów, placów manewrowych, dojść do budynków itp. 

 
Osiedla stanowią trzon zasobu mieszkaniowego miasta i z tego względu konieczna jest szczególna 

troska o jakość ich przestrzeni. Programy rewitalizacyjne osiedli winny obejmować kwestie poprawy jakości 
przestrzeni osiedlowej poprzez uporządkowanie, pielęgnację i uzupełnienie zieleni, poszerzanie programu 
funkcjonalnego, wprowadzanie małej architektury w nowoczesnym standardzie. Tereny zieleni osiedlowej 
mogą stawać się wyniku tych działań osiedlowymi ogrodami. Dla sprawnego prowadzenia rewitalizacji 
terenów osiedlowych, konieczne będzie zawiązanie współpracy pomiędzy miastem a spółdzielniami 
mieszkaniowymi oraz aktywizacja mieszkańców do działania w zakresie zagospodarowania i utrzymania 
najbliższego otoczenia ich bloków. 

 
Natomiast tereny zieleni stanowiące najbliższe otoczenie budynków wielorodzinnych, przez które 

przebiegają dojścia i dojazdy do budynków, na których znajdują się parkingi, śmietniki, chodniki, schody do 
budynków i wjazdy do garaży ew. inna mała architektura powiązana z zabudową, elementy infrastruktury 
technicznej oraz ogródki przyblokowe i zieleń pomiędzy budynkami oraz najbliższymi ciągami 
komunikacyjnymi, powinny być traktowane jako przynależne do budynków, ponieważ bezpośrednio służą ich 
obsłudze i utrzymaniu. W przypadku wydzielania budynków ze spółdzielni we wspólnoty nie należy wydzielać 
budynków po obrysie zabudowy, lecz wraz z terenami przynależnymi do budynków, umożliwiającymi 
realizację podstawowych funkcji, jak dojścia, dojazdy i możliwość utrzymania oraz prowadzenia remontów. 
Zieleń na tych terenach powinna być traktowana jako powierzchnia biologicznie czynna na działkach 
budowlanych i utrzymywana przez spółdzielnie lub wspólnoty. Jeżeli zieleńce te znajdują się w utrzymaniu 
ZZM, to powinny zostać formalnie przekazane spółdzielniom lub wspólnotom w utrzymanie - zbyte na rzecz 
tych podmiotów lub udostępnione na podstawie odpowiednich umów.  

W powyższych przypadkach można zastosować system zachęt do przejmowania terenów zieleni 
przyblokowej w utrzymanie przez wspólnoty, np. poprzez dopłaty do utrzymania oraz wsparcia 
niematerialnego – np. pomocy w pozyskaniu sadzonek do urządzenia terenów i doradztwa projektowego, 
stosownie do potrzeb.  Programy rewitalizacji mogą również stanowić zachętę, przyczyniając się do wzrostu 
zaangażowania społeczności lokalnych w utrzymanie otoczenia ich miejsc zamieszkania.   
 

Tereny zieleni stanowiące bezpośrednie otoczenie budynków komunalnych powinny znajdować się w 
trwałym zarządzie zarządcy budynków (ZBK), natomiast utrzymanie samej zieleni można powierzać ZZM.  
 

 Zieleń wewnątrz kwartałów zabudowy i na podwórkach kamienic prywatnych 
Zieleń wewnątrz kwartałów zabudowy leżącą na gruntach prywatnych, szczególnie na obszarze 
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śródmiejskim, gdzie jest istotną formą kontaktu mieszkańców z przyrodą, należy chronić przed zabudową 
poprzez uchwalanie planów miejscowych.  

Często zdarzają się też sytuacje, że zieleńce wewnątrz kwartałów zwartej zabudowy leżą na gruntach 
gminnych. Z reguły nie są one publicznie dostępne, często zamknięte ogrodzeniami, bramami, a korzystają z 
nich tylko mieszkańcy danego budynku lub zespołu budynków. W takich przypadkach, analogicznie do wyżej 
opisanego sposobu postępowania na terenach osiedlowych, należy dążyć do zbycia gruntów na rzecz danych 
wspólnot lub spółdzielni, lub zawarcia umów dotyczących udostępnienia terenów gminnych i przekazania ich 
w utrzymanie tych podmiotów. Gmina Miejska Kraków nie powinna bowiem przeznaczać środków 
publicznych na utrzymanie terenów, które nie służą celom publicznym i są niedostępne.  

 

 Tereny zieleni przyszpitalnej i uzdrowiskowej 
Aktualnie, Gmina Miejska Kraków w porozumieniu z miejskimi podmiotami lecznicznymi oraz 

Zarządem Zieleni Miejskiej podejmuje działania zmierzające do szerszego udostępnienia terenów zieleni 
przyszpitalnej przez wskazane podmioty lecznicze, pod określonymi warunkami. Obecnie do udostępnienia 
wytypowane są tereny Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ oraz Zakładu Opiekuńczo-
Leczniczego przy ul. Wielickiej 267 w Krakowie. Podobne działania są podejmowane także przez inne 
jednostki, np. Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów (udostępnienie ogrodu w ramach Festiwalu „Święto 
Ogrodów” oraz utworzenie ogrodu rekreacyjnego z ogrodoterapią dla mieszkańców w ramach Budżetu 
Obywatelskiego 2016) oraz Szpital Specjalistyczny im. Dr. J. Babińskiego w Kobierzynie. W tym zabytkowym, 
szpitalnym parku zorganizowano piknik rodzinny z okazji 100-lecia istnienia placówki; ponadto dla 
mieszkańców udostępniane są stale liczne wystawy, warsztaty i usługi. Przez park można również  przejść i 
przejechać rowerem. W zamyśle organizatorów ten piękny zespół szpitalno-parkowy ma bowiem pełnić taką 
rolę dla społeczeństwa, jak popularne uzdrowiska w Rabce czy Krynicy – Zdroju257. W tym właśnie kierunku 
należy rozwijać działania na terenach zieleni przyszpitalnej i włączać w program udostępnienia kolejne 
placówki, zachowując jednak określone zasady  w trosce o dobro pacjentów. 

Podobnie tereny zieleni uzdrowiskowej winny być dostępne dla wszystkich. Dotyczy to szczególnie 
otwarcia Parku Zdrojowego Mateczny, który wciąż pozostaje zamkniętą enklawą zieleni w centrum miasta. Z 
uwagi na silną presję zabudowy i deficyt terenów zieleni w tym rejonie, miasto musi podjąć pilne działania na 
rzecz jego udostępnienia. W tym celu konieczne jest zawarcie odpowiedniej umowy z właścicielem.  
 

 Cmentarze i grzebowiska  
 W definicji terenów zieleni w ustawie o ochronie przyrody (2004)258 cmentarze wymienia się 
wśród terenów zieleni. W Krakowie jest 12 cmentarzy komunalnych (które mają własnego zarządcę) oraz 
parafialne, przykościelne, klasztorne, wojenne lub innych wyznań. Część z nich chroniona jest wpisami do 
rejestru zabytków i ewidencji gminnej. Przepisy związane z cmentarzami reguluje Ustawa o cmentarzach i 
chowaniu zmarłych259. Wg Art. 2. 1., „utrzymanie cmentarzy komunalnych i zarządzanie nimi należy do 
właściwych wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), na których terenie cmentarz jest położony”; 
2. „utrzymanie cmentarzy wyznaniowych i zarządzanie nimi należy do związków wyznaniowych”. 
Obowiązujące przepisy wykonawcze zawiera Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w 
sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz.U. 
2008 nr 48 poz. 284), gdzie w § 3 zapisano: „Cmentarze projektuje się i utrzymuje jako tereny o charakterze 
parkowym” oraz zalecenie, że „przy obliczaniu powierzchni cmentarza należy uwzględnić powierzchnię zieleni 
o charakterze izolacyjnym i dekoracyjnym, w szczególności trawniki, żywopłoty, krzewy i drzewa”260. Istotne 
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 Źródło: http://krakow.onet.pl/szpital-im-dr-j-babinskiego-w-kobierzynie-zaprasza-na-rodzinny-piknik/mr3b899, dostęp 
17.05.2017. 
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 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1614), Art. 5 pkt 21. 
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 Tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 912  
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne 
miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. nr 48, poz. 284, § 3 i 7 pkt 1). 
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jest aby zapisy wszelkich dokumentów miejskich , w tym SUiKZP, dotyczące cmentarzy były zgodny z 
przepisami prawa powszechnie obowiązującego.   

Ponieważ cmentarze komunalne podlegają pod ZCK, sposób ich zagospodarowania powinien być 
uzgadniany przez MAK pod kątem procentowego udziału zieleni w projekcie zagospodarowania terenu, jej 
układu i doboru gatunkowego. W przypadku cmentarzy lokowanych poza terenami zieleni, należy dążyć do 
uzyskania wyższych niż minimalne określone w SUiKZP (5%) współczynników udziału powierzchni biologicznie 
czynnej, obsadzonej komponowaną zielenią izolacyjną. Trzon zieleni izolacyjnej powinny stanowić szpalery 
drzew i żywopłoty – sadzone przynajmniej wzdłuż granic i głównych alej, co umożliwi estetyczne wpisanie 
terenów cmentarnych w otaczający krajobraz. 

Jest też wysoce wskazane, aby projekty nowo zakładanych cmentarzy komunalnych wyłaniać w 
drodze konkursowej. Nekropolie są to bowiem istotne, trwałe elementy krajobrazu, budujące tożsamość 
społeczną i kulturową obecnych i przyszłych pokoleń. Ważne, aby współczesne miejsca pochówku nie 
ustępowały pod względem jakości kompozycji i zagospodarowania cmentarzom historycznym.   

Podobnie, grzebowiska dla zwierząt domowych towarzyszących człowiekowi powinny być planowane, 
projektowane i realizowane w formie parkowej.  

 

 Zabytkowe założenia dworsko-parkowe i parkowo – pałacowe 
Kraków wyróżnia spośród innych miast duża liczba zabytkowych pałaców i dworów wraz z 

założeniami parkowymi, położonych na terenie miasta. W miarę możliwości powinny one pełnić funkcje 
publiczne. Przykładami bardzo dobrze funkcjonujących tego typu obiektów są obecnie m.in. Dworek 
Białoprądnicki (Dz. IV) i Dwór Czeczów (Dz. XII). Dwory nie użytkowane, a stanowiące własność gminną należy 
poddać rewitalizacji (np. dwór w Wadowie - przejęty przez ZZM, który ogłosił konkurs na operatora obiektu). 
W przypadku obiektów pozostających w rękach prywatnych można zawierać porozumienia odnośnie 
udostępnienia publicznego przyległych terenów zieleni lub ich części naokreślonych zasadach (np. 
Kościelniki), lub je pozyskać na rzecz gminy w związku z zapisami w planach miejscowych na cele publiczne 
(np. zabudowania prawdopodobnie pofolwarczne z przyległym terenem zieleni nad Wilgą w Opatkowicach). 

 

 Ogrody działkowe 
Ogrody działkowe są wydzielonymi terenami, prowadzonymi przez stowarzyszenia ogrodowe lub 

Polski Związek Działkowców, użytkowanymi przez jego członków i ich rodziny. Wskazane jest, aby ze względu 
na rozległość zajmowanych obszarów i nibór terenów zieleni rekreacyjnej w mieście, ogrody pełniły swoje 
funkcje społeczne nie tylko dla działkowców, ale też dla ogółu społeczności mieszkańców Krakowa. 
Zapewnianie terenów wypoczynkowych zarówno dla działkowców, jak i mieszkańców miast poprzez ich 
otwieranie jest jedną z istotnych funkcji ogrodów, wymienianych przez PZD261. Ponadto, tereny ogrodów 
działkowych są w wielu przypadkach przeznaczone w planach miejscowych na parki publiczne, co obecnie już 
nie jest możliwe do realizacji262 w pełnym zakresie, ale może zostać przynajmniej częściowo zrealizowane w 
drodze porozumienia wszystkich interesariuszy. 

W dniu 14 września 2016 r. Rada Miasta Krakowa przyjęła program Wspierania Rodzinnych Ogrodów 
Działkowych funkcjonujących na obszarze Gminy Miejskiej Kraków263. Celem Programu Wspierania 
Rodzinnych Ogrodów Działkowych jest krzewienie ogrodnictwa i popularyzacja wśród społeczności lokalnej 
sposobu rekreacji, wypoczynku i spędzania wolnego czasu na terenach zieleni. Program ma też zachęcić 
Stowarzyszenia Ogrodowe do tworzenia dostępnych dla ogółu mieszkańców obszarów Rodzinnych Ogrodów 
Działkowych. Umożliwi również efektywne wykorzystanie udzielonych przez Gminę środków finansowych, 
dzięki którym przeprowadzone zostaną renowacje ogrodów, co znacząco wpłynie na poprawę korzystania z 
zieleni przez działkowców i mieszkańców Krakowa. 
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 Źródło: http://pzd.pl/co-to-jest-pzd.html, dostęp 05.2019 
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 W świetle ustawy o ROD znowelizowanej w 2014 r.  
263

Źródło: Uchwała Rady Miasta Krakowa nr LII/976/16 z dnia 14 września 2016 r.  
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Dzięki programowi działkowcy mogą otrzymać z Budżetu Miasta dotację celową przeznaczoną na 
budowę, modernizację i rozwój infrastruktury ogrodowej (a więc np. budowę świetlicy czy placu zabaw) lub 
zawrzeć z Gminą porozumienie o doposażeniu ogrodu w ogólnodostępną infrastrukturę ogrodową. 
Warunkiem uzyskania obu tych form wsparcia jest udostępnienie ogrodu mieszkańcom Krakowa. Dotacja 
celowa jest udzielana w trybie i na warunkach określonych w Uchwale Nr VI/107/19 Rady Miasta Krakowa z 
dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta 
Krakowa na realizację zadań ujętych w Programie wspierania Rodzinnych Ogrodów Działkowych 
funkcjonujących na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, przyjętego uchwałą nr LII/976/16 Rady Miasta Krakowa 
z dnia 14 września 2016 r. Programem mogą zostać objęte Ogrody, które posiadają częściowo lub całkowicie 
uregulowaną sytuację prawną w zakresie własności gruntów.  

Jak informuje Polski Związek Działkowców, Okręg Małopolski, Gmina Miejska Kraków jako pierwsza w 
Polsce zaoferowała pomoc krakowskim Rodzinnym Ogrodom Działkowym na tak szeroką skalę. Rozwiązania 
wypracowano w ramach Zespołu Zadaniowego ds. Wspierania Rodzinnych Ogrodów Działkowych, 
powołanego przez prezydenta Krakowa. Uczestniczyli w nim przedstawiciele merytorycznie właściwych 
Wydziałów UMK i podległych jednostek organizacyjnych, a także przedstawiciel Rady Miasta Krakowa oraz 
reprezentanci Polskiego Związku Działkowców Okręgu Małopolskiego, który na terenie Gminy Miejskiej 
Kraków prowadzi zdecydowaną większość Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Prace Zespołu nakierowane 
były przede wszystkim na ustalenie możliwie optymalnych i zgodnych z przepisami prawa  metod i działań 
zmierzających do zapewnienia dalszego istnienia i rozwoju ROD zlokalizowanych na terenie Krakowa jako 
stałych elementów infrastruktury miasta, a także na zachęcenie Stowarzyszeń Ogrodowych do otwarcia bram 
krakowskich ogrodów w zamian za oferowaną ze strony Gminy pomoc. 

W ramach niniejszego opracowania w bazie danych przestrzennych koncepcji wskazano, w których 
ogrodach działkowych należałoby wdrożyć powyżej opisane rozwiązania w pierwszej kolejności, ze względu 
na zapotrzebowanie społeczne i brak dostępności urządzonych terenów zieleni w okolicy. 

 Ogrody klasztorne 
Ogrody klasztorne są specyficzną i charakterystyczną dla Krakowa formą zieleni. W zdecydowanej 

większości są one położone w ścisłym centrum miasta, stanowiąc istotny zasób zieleni, który jednak nie jest 
dostępny dla mieszkańców. Potencjalnie, przynajmniej niektóre z nich mogą jednak pełnić istotne funkcje 
publiczne. Ze względu na duże zapotrzebowanie społeczne spowodowane znacznym niedoborem terenów 
zieleni o charakterze lokalnym, umożliwiających bierną rekreację, wyciszenie i spokojną kontemplację w 
otoczeniu zieleni w śródmieściu, wskazane jest ich przynajmniej częściowe udostępnienie dla mieszkańców. 
Mogłoby się ono odbywać np. pod określonymi warunkami, w wyznaczonych dniach i godzinach, w tym w 
niedziele i święta, lub w ramach zorganizowanych zajęć – w klasztorach, w których pozwala na to reguła. Jest 
istotne, aby dostęp do ogrodów klasztornych umożliwić przede wszystkim osobom starszym, których bardzo 
dużo mieszka w śródmiejskiej części miasta264, i często brak im sił lub środków, aby przemieszczać się poza 
centrum.  

Przykładami już realizowanych dobrych praktyk w opisywanym zakresie mogą tu być: udostępnianie 
do zwiedzania ogrodów klasztornych w Mogile w niedziele po południu, organizacja amatorskich rozgrywek 
piłkarskich na terenie jednego z klasztorów w Śródmieściu jeszcze kilka lat temu, otwarcie niektórych 
ogrodów klasztornych w czasie Światowych Dni Młodzieży czy plany rewaloryzacji ogrodów i organizacji w 
nich ogólnodostępnych warsztatów w Klasztorze Benedyktynów w Tyńcu.  

Pierwszoplanowym zadaniem w zakresie udostępnienia ogrodów klasztornych byłoby otwarcie Parku 
im. Jalu Kurka dla mieszkańców. Rolę negocjatora w tej i podobnych sprawach w imieniu mieszkańców pełni 
Urząd Miasta.  

 
 Ogród Botaniczny 

                                                 
264

 Por. Ryc. Koncentracje mieszkańców zameldowanych na stałe w grupie wiekowej >60 lat dla kobiet i > 65 lat dla mężczyzn 
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W zakresie szerszego udostępnienia Ogrodu Botanicznego dla mieszkańców, pożądanym kierunkiem 
działania mogłoby być dodanie nowej funkcjonalności do Krakowskiej Karty Miejskiej, w postaci darmowej 
ostatniej godziny zwiedzania Ogrodu. Do rozważenia jest też otwarcie drugiego wejścia do Ogrodu, które 
kiedyś istniało od ul. Powstania Warszawskiego.  W tym celu wskazane jest podjęcie oficjalnych rozmów przez 
UMK i ZZM z Ogrodem Botanicznym i MPK. 

 

 Tereny wspomagające objęte i wskazane do objęcia formami ochrony przyrody 

Niektóre tereny upraw rolnych i użytków zielonych (ZR) oraz obudowa biologiczna cieków i 
zbiorników wodnych (ZW) zostały w Aneksie II wskazane do objęcia ochroną w postaci użytków 
ekologicznych i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych.  

Tereny pod użytki ekologiczne powinny zostać wykupione przez Gminę w celu zapewnienia 
właściwego utrzymania. Natomiast tereny zespołów przyrodniczo-krajobrazowych w większości pozostają 
własnością prywatną, lecz w ostatecznym rozrachunku również odgrywają wielką rolę środowiskową i 
krajobrazową jako bardzo istotna część systemu przyrodniczego miasta stanowiącego dobro wspólne. Dla 
części z nich w dokumentach planistycznych przewidziane jest zainwestowanie miejskie (co będzie wymagało 
zmiany), zaś część jest chroniona zapisami planistycznymi jako tereny rolnicze. 

Często na takich terenach w wyniku zaniechania gospodarki rolnej postępuje sukcesja naturalna. 
Dlatego ważne będzie ustalenie strategii utrzymania poszczególnych terenów w sytuacji zmieniającego się 
użytkowania. Potrzebne będzie stworzenie systemu zachęt dla prywatnych właścicieli gruntów do 
właściwego utrzymania tych terenów (np. poprzez obniżenie podatków czy dopłaty), celem zachowania ich 
walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Podobnie będzie w przypadku terenów rolnych już objętych 
innymi formami ochrony przyrody, np. obszarami Natura 2000.  

Są to bowiem tereny, które stwarzają możliwość wdrożenia zasad zielonej infrastruktury, jako 
elementu ochrony różnorodności  biologicznej i przyczyniają się do wzrostu możliwości rozwoju usług 
ekosystemowych czy rozwiązań opartych na przyrodzie (Nature-Based Solutions), odwołujących się 
do naturalnych procesów przyrodniczych w celu minimalizowania zagrożeń dla środowiska. Z punktu 
widzenia dostępności publicznej ważne jest, by były prowadzone przez nie ciągi spacerowe, jako element 
edukacyjny i rekreacyjny. Jak określić kierunek wzajemnych stosunków pomiędzy miastem a właścicielami 
publicznie dostępnych terenów otwartych oraz kontrola, jaką można zapewnić przez plany miejscowe, 
miejskie strategie  - te pytania pozostają otwarte (Zachariasz, 2006) i dopiero trzeba na nie wypracować 
odpowiedź w toku społecznych konsultacji, na etapie procedowania. 

Można też rozważać partnerstwo miejskie i prywatne w zakresie tworzenia publicznie dostępnych 
elementów zagospodarowania na gruntach prywatnych, ale wymaga to odrębnych programów miejskich. 
 
 

VIII.5. STRATEGIA ZARZĄDZANIA I WDRAŻANIA DOKUMENTU 

Niniejszy rozdział poświęcony jest działaniom ZZM i Miejskiego Architekta Krajobrazu, jakie jednostki 
te powinny podjąć w odniesieniu do terenów zieleni publicznej zarządzanych przez ZZM lub tych, które należy 
pozyskać.  

Najważniejszym efektem dotychczasowych działań w zakresie zarządzania terenami zieleni 
wynikających z POŚ, było powołanie Zarządu Zieleni Miejskiej i utworzenie stanowiska Miejskiego Architekta 
Krajobrazu. Utworzenie jednostki specjalistycznej, odpowiedzialnej wyłącznie za tereny zieleni, pozwoliło na 
lepszą koordynację działań i wzrost ich efektywności oraz co za tym idzie, oszczędność kosztów.  
  Oceniając sukces strategii miejskiej, polityki i realizacji kreowania terenów zieleni, mieszkańcy powinni 
oczekiwać od władz samorządowych: 
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 dobrze zaprojektowanych i utrzymanych obiektów, dostępnych w zasięgu pieszego dojścia od miejsc 
zamieszkania, i użytkowanych przez wszystkie grupy społeczne; terenów różnego typu, np.: cichych i 
spokojnych, ale także tych pełnych życia, stymulujących do aktywnego wypoczynku; 

 zielonej sieci o wysokim stopniu łączności, zarówno z perspektywy ekologicznej, jak i w kategoriach 
zrównoważonego systemu komunikacji oraz układu ciągów pieszych; 

 terenów zieleni wzbogacających krajobraz naturalny i kulturowy, estetykę terenu oraz jakość 
ekologiczną, m.in. przez umacnianie genius loci; 

 terenów zieleni stanowiących istotny wkład w poprawę jakości życia, wzbogacających środowisko 
miejskie, sprzyjających rozwojowi społecznemu, wpływających na wartość nieruchomości i przyczyniających 
się do wzrostu atrakcyjnych inwestycji; 

 zarządzania, które jest instrumentem o trwałej jakości, a nie podążaniem w kierunku łatwych czy 
szybkich działań; 

 powszechnego publicznego dostrzegania znaczenia terenów zieleni, współpracy z lokalnymi władzami 
i zarządcami w celu zachowania dobrego poziomu utrzymania oraz akceptacji dla tego typu działań. 
 

VIII.5.1. System zarządzania rozwojem i utrzymaniem terenów zieleni 

W celu poprawy jakości i ilości terenów zieleni w Krakowie konieczne jest ustawiczne sterowanie 
procesem rozwoju systemu terenów zieleni oraz ciągła koordynacja działań wewnątrz struktur Urzędu i jego 
jednostek organizacyjnych. Rolę koordynatora pełni obecnie Miejski Architekt Krajobrazu. Konieczna jest 
także stała koordynacja pomiędzy ZZM a firmami realizującymi zadania inwestycyjne (projekty, budowy) i 
utrzymaniowe. Te role pełnią już Zespół Projektów Inwestycyjno-Remontowych i Wydział Zieleni.  

Dla poprawnego wdrożenia kierunków rozwoju i działań inwestycyjnych określonych w poprzednich 
rozdziałach, konieczne będzie podjęcie całego szeregu działań nieinwestycyjnych. Będą to głównie działania 
dotyczące budowy baz danych przestrzennych, zarządzania, gospodarki nieruchomościami i planowania 
przestrzennego. Ich celem będzie utworzenie kompletnego i zgodnego ze stanem faktycznym zasobu danych 
przestrzennych o istniejących terenach zieleni, uporządkowanie stanu formalno - prawnego terenów 
przejętych w utrzymanie przez ZZM po ZIKIT   i MPIOZ, pozyskanie gruntów pod rozwój systemu terenów 
zieleni oraz stworzenie odpowiednich rezerw terenowych. Będzie je inicjował i prowadził ZZM w ramach 
swoich zadań statutowych, we współpracy z innymi komórkami i jednostkami organizacyjnymi UMK. 
Szczególną rolę w procesie koordynacji rozwoju terenów zieleni należy przypisać poziomemu przepływowi 
informacji w Urzędzie i jego jednostkach, w tym w ramach Zespołów Zadaniowych. Ponadto, zarządzanie 
terenami zieleni i ich rozwojem musi odbywać się przede wszystkim w oparciu o stale aktualizowane, 
kompletne bazy danych przestrzennych, prowadzone zgodnie z zasadami opisanymi w dyrektywie INSPIRE265, co 
umożliwi poprawę przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi ośrodkami decyzyjnymi. 

W niniejszym rozdziale opisano wytyczne, jakie wynikają z niniejszego opracowania dla 
poszczególnych komórek ZZM.  

W celu mierzenia efektów działań realizacyjnych oraz szybkiego reagowania na ewentualne efekty 
niepożądane, konieczne jest monitorowanie i ewaluacja w oparciu o konkretne wskaźniki. Monitoring będzie 
prowadzony w oparciu o ustalenia Cz. VIII. rozdz. 5.10.  
 

VIII.5.2. Zarządzanie bazami danych przestrzennych  

Prace nad tworzeniem i aktualizacją baz danych przestrzennych dotyczących terenów zieleni muszą 
przebiegać na dwóch poziomach szczegółowości: 

 ogólnej inwentaryzacji, czyli Ewidencji terenów zieleni utrzymywanych przez jednostki UMK w zakresie 
terenów utrzymywanych przez poszczególne jednostki organizacyjne UMK (ZZM, MPIOZ, ZIS, ZBK, 
ZCK);   

 Inwentaryzacji szczegółowej terenów zieleni, w tym zieleni przyulicznej.  

                                                 
265

 Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji 
przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) 
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Obie bazy danych przestrzennych zawierają potrzebne klasy obiektów, ich charakterystyki oraz 
określenie sposobu ich zapisu, który jest ustandaryzowany. Każdy element posiada określoną lokalizację 
przestrzenną w pliku wektorowym oraz wypełnioną tabelę atrybutów. Zakłada się zgodność sposobu 
prowadzenia baz danych przestrzennych z wytycznymi dyrektywy INSPIRE.  
 

 Ewidencja terenów zieleni zawiera elementy powierzchniowe posiadające: 

 podstawowe dane o każdym terenie, takie jak nr porządkowy (ID), lokalizację (nr dzielnicy), typ 
obiektu, nazwę; 

 określenie standardu utrzymania (strefy); 

 określenie rodzaju utrzymania (stałe/interwencyjne/brak);  

 zdefiniowane przestrzennie granice i określone powierzchnie (w ha); 

 dane administracyjne (dot. uchwały RMK o utworzeniu parku miejskiego i zawartości tej uchwały – 
czy są określone granice, nazwa i regulamin terenu; określenie formy władania, nr decyzji lub umowy, 
informacje o udostępnieniu nieruchomości oraz nr umowy i nazwa podmiotu, z którym umowa 
została zawarta);  

 dane dot. ochrony zabytków i nr wpisu do rejestru/ewidencji;  

 dane dot. form ochrony przyrody;  

 wykaz innych dokumentów dotyczących terenu;   

 określenie planów inwestycyjnych (kierunku działań); 

 określenie wskazań do utrzymania (wskazania inspektorów, czy teren jest do przejęcia w stałe lub 
interwencyjne utrzymanie, lub udostępnienia nieruchomości innemu podmiotowi do utrzymania); 

 uwagi. 
 

Dla terenów utrzymywanych przez ZZM wypełniane będą wszystkie kolumny w bazie danych.  W 
zakresie terenów zieleni utrzymywanych przez pozostałe jednostki organizacyjne UMK, Ewidencja zawierać 
będzie tylko dane podstawowe, tj. nazwę podmiotu utrzymującego, lokalizację (nr dzielnicy), typ obiektu, 
nazwę, zdefiniowane przestrzennie granice i określoną powierzchnię (w ha), ew. także inne dane niezbędne 
jednostce, np. informacje o przekazaniu terenu w utrzymaie innemu podmiotowi. Administratorami danych w 
Ewidencji terenów zieleni będą poszczególne jednostki UMK: ZZM, ZBK, ZCK, ZIS, MPIOZ w zakresie swoich 
kompetencji. Dane przestrzenne będą przechowywane w MSIP i uaktualniane poprzez ISDP lub inne 
oprogramowanie, np. QGIS - przez ZZM.  

 
 
 
 
 
 

 

              Ewidencję należy w pierwszej kolejności uzupełnić o uzyskane z ZIKiT-u (obecnie ZDMK) dane 
dotyczące terenów zieleni w pasach drogowych utrzymywanych przez ZZM. Wykonanie tego zadania leży po 
stronie ZZM. Skompletowaną bazę danych należy stale aktualizować w zakresie zawartych w niej danych, 
zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik nr 2266 do niniejszego dokumentu, a także stopniowo weryfikować 
geodezyjnie pod względem zgodności granic terenów w bazie danych z faktycznymi granicami zieleni w 
terenie.  

 
Ewidencję należy też w dalszej kolejności uzupełnić o dane pozostałych jednostek organizacyjnych 

UMK, takich jak ZDMK, Zespół Ekonomiki Oświaty (zieleń towarzysząca szkołom i przedszkolom 

                                                 
266

 Do użytku służbowego 
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samorządowym), domy i ośrodki kultury, przychodnie zdrowia. Wtedy zostanie uzyskany pełen obraz terenów 
zieleni znajdujących się w utrzymaniu GMK.  
 

Aktualizacja i uzupełnianie danych w ZZM będą prowadzone na bieżąco, w przypadku zmian granic 
terenów lub ich geodezyjnej weryfikacji, dokonywania inwestycji, nabywania lub zbywania terenów przez 
GMK, lub zmiany innych danych. Ze względu na konieczność zachowania odpowiedniej dokładności 
pozycyjnej i rozdzielczości przestrzennej, konieczne będzie aktualizowanie Ewidencji przez Administratora 
Danych, na podstawie zgłoszeń od inspektorów terenowych nanoszonych roboczo w programie R3Trees oraz 
na podstawie wytycznych wynikających z realizowanych zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami. 

Ewidencja będzie stanowiła narzędzie bieżącej pracy dla inspektorów utrzymania, a także ramę 
przestrzenną dla szczegółowej Inwentaryzacji terenów zieleni prowadzonej w programie R3Trees i podstawę 
do określania jej zakresu. Ewidencja będzie także stanowić warstwę udostępnianą w MSIP dla ZZM, innych 
jednostek i komórek UMK oraz (w określonym przez administratora danych zakresie) podstawę informacji 
publicznej o terenach zieleni, udostępnianą w internetowym serwisie Obserwatorium. Dlatego konieczna 
będzie integracja danych pomiędzy wszystkimi opisanymi systemami wg poniższego schematu.  

 
Ryc. 59. Schemat sposobu aktualizacji baz danych przestrzennych. 

 
W bieżącej pracy inspektorów, dane dotyczące istniejących terenów zieleni powinny być 

wykorzystywane łącznie z innymi danymi z MSIP, za które odpowiadają poszczególne Wydziały i jednostki 
UMK, czyli: 

- danymi o ochronie konserwatorskiej;  
- danymi o ochronie przyrody; 
- danymi dotyczącymi stanu planistycznego; 
- danymi dotyczącymi stanu własnościowego;  
- danymi z EGiB; 
- danymi dotyczącymi przebiegu sieci uzbrojenia podziemnego; 
- pozwoleniami na budowę i decyzjami o WZ; 

oraz z innymi danymi, które mogą okazać się niezbędne w zarządzaniu terenami zieleni. 
 

Stopniowo, w miarę realizacji nowych terenów zieleni miejskiej, Ewidencja będzie uzupełniana o 
kolejne obiekty przejmowane w zarząd i utrzymanie ZZM. Podstawową warstwę źródłową dla wprowadzania 
nowych terenów do Ewidencji będzie stanowiła Koncepcja sytemu terenów zieleni zawarta w niniejszym 
dokumencie. Kolejne tereny będą wnoszone do Ewidencji w miarę ich pozyskiwania i urządzania.  

Koncepcja może również stanowić materiał udostępniany w Obserwatorium – w uproszczonej formie, 
z uwzględnieniem podziału terenów na istniejące i planowane oraz ustaleń Listy Rankingowej.  
 

Inwentaryzacja szczegółowa terenów zieleni prowadzona w programie R3Trees w ZZM będzie 
zawierać elementy punktowe i obejmować:  

- inwentaryzację dendrologiczną poszczególnych terenów zieleni wraz z określeniem wskazań dot. 
dalszego postępowania z danym drzewem lub krzewem; 

QGIS 
MSIP 

Obserwatorium 

MIIP 
R3Trees 
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- inwentaryzację liczby, rozmieszczenia i stanu wyposażenia, małej architektury, nawierzchni i innych 
elementów występujących na terenach zieleni. 
Inwentaryzacja szczegółowa będzie wykonywana w ramach własnych zadań ZZM lub w ramach zleceń 

udzielanych zewnętrznym wykonawcom. Zebrane dane będą opracowane w ujednoliconym standardzie, 
dostosowanym do wymagań programu R3Trees. Inwentaryzacja na równi z Ewidencją będzie stanowiła 
narzędzie bieżącej pracy dla inspektorów utrzymania w ZZM, a także źródło informacji o stanie terenów 
zieleni i potrzebach remontowych, niezbędne do planowania inwestycji. Drzewa i elementy 
zagospodarowania będą aktualizować inspektorzy utrzymania w programie R3Trees, udostępnionym na 
urządzeniach stacjonarnych i mobilnych.  

Inwentaryzację szczegółową terenów zieleni należy aktualizować na bieżąco, w terenie, a najdalej 
następnego dnia roboczego po stwierdzeniu lub odbiorze zmiany w zagospodarowaniu (posadzeniu lub 
wycięciu drzewa, usunięciu, montażu lub remoncie elementów małej architektury, nawierzchni, oświetlenia 
itp.). Podobnie, należy na bieżąco aktualizować stan zdrowotny drzew, w przypadku zauważenia zmiany w 
tym stanie. Dane muszą być wprowadzane zgodnie z instrukcją do programu R3Trees. Do poszczególnych 
elementów będzie przypisana dokumentacja fotograficzna. 

Inwentaryzacja szczegółowa będzie udostępniana w MSIP i w Obserwatorium.   

VIII.5.3. Zarządzanie terenami zieleni i gospodarka nieruchomościami 

We wszystkich działaniach zarządczych w stosunku do terenów zieleni opisanych w Cz. VIII, rozdz. 4.2. 
Kierunki działań z zakresu gospodarki nieruchomościami, zarządzania i administracji terenami zieleni, rolą 
ZZM jest inicjowanie poszczególnych procedur oraz czynne w nich uczestnictwo. W tym zakresie mieści się 
również stworzenie hierarchicznej listy terenów do wykupu i występowanie z wnioskami o pozyskanie 
terenów do Wydziału Skarbu. Z racji zakresu rzeczowego i merytorycznego, procedury te będą realizowane 
przez inne komórki organizacyjne UMK, zgodnie z ich kompetencjami (np. Radę Miasta Krakowa, Wydział 
Skarbu, Wydział Geodezji). Zadania będą realizowane zgodnie z opracowaną w niniejszym dokumencie Listą 
Rankingową i opisem działań nieinwestycyjnych. Poszczególne komórki i jednostki organizacyjne GMK muszą 
zadbać o to, aby zaplanować odpowiednie budżety na realizację zadań wynikających z w/w Listy; dotyczy to w 
głównej mierze wykupu nieruchomości pod utworzenie nowych terenów zieleni, który jest finansowany ze 
środków przydzielonych Wydziałowi Skarbu. Wskazane jest, aby była możliwość nabywania gruntów nie tylko 
pod inwestycje ujęte w budżecie na kolejny rok, ale także pod przyszły rozwój terenów zieleni – ponieważ 
priorytetem jest ochrona terenów zieleni przed zabudową.  

 
W pierwszej kolejności należy podjąć wszelkie działania odnoszące się do terenów istniejących, takie jak 

usankcjonowanie statusu parków, regulacje stanu prawnego terenów zieleni znajdujących się obecnie w 
utrzymaniu ZZM i uporządkowanie ich stanu ewidencyjnego. 

Poza powyżej opisanymi działaniami, konieczna jest także weryfikacja powierzchni terenów zieleni do 
przetargów na utrzymanie. Korzystając z zaprojektowanej w niniejszym dokumencie Ewidencji terenów zieleni 
po jej uzupełnieniu o zieleńce w pasach drogowych należy wstępnie zweryfikować powierzchnie terenów 
wykorzystywane do opisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówień w ramach przetargów na utrzymanie. 
Następnie, należy dokonać weryfikacji geodezyjnej granic terenów zieleni zawartych w bazie danych celem 
precyzyjnego ustalenia zasięgu terenów zieleni (w tym przygrodzeń), i na tej podstawie ostatecznie 
zweryfikować powierzchnie do przetargów. Kolejnym elementem do realizacji będzie wdrożenie nowych 
standardów utrzymania terenów zieleni opisanych w Aneksie nr III do niniejszego dokumentu.  

Tereny utrzymywane interwencyjnie powinny być również uwzględnione w Ewidencji – w bazie 
danych przestrzennych z oznaczeniem statusu „utrzymanie interwencyjne”. Będą one przekazywane 
stopniowo w stałe utrzymanie na podstawie wskazań inspektorów terenowych i w przypadku obejmowania 
inwestycjami.  

 

VIII.5.4. Rola i zadania Miejskiego Architekta Krajobrazu 
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Do kierowania procesem rozwoju terenów zieleni powołany jest Miejski Architekt Krajobrazu (dalej: 
MAK). Zgodnie z obowiązującym Programem Ochrony Środowiska miasta Krakowa267, przypada mu szczególna 
rola koordynatora ds. zieleni w wielobranżowym zespole specjalistów zajmujących się rozwojem 
przestrzennym miasta. Dlatego stanowisko Miejskiego Architekta Krajobrazu powinno być umieszczone w 
pionie Z-cy Prezydenta Miasta ds. Zrownoważonego Rozwoju, co umożliwi wdrażanie spójnej polityki miejskiej 
w zakresie zieleni i koordynację prac poszczególnych komórek i jednostek organizacyjnych UMK w tym zakresie.  

 

Zadania Miejskiego Architekta Krajobrazu obejmować będą przede wszystkim koordynację procesu 
rozwoju systemu terenów zieleni w Krakowie, poprzez koordynację działań różnych podmiotów w zakresie 
kształtowania terenów zieleni oraz podejmowanie działań na rzecz harmonijnego rozwoju systemu terenów 
zieleni, a także kreowanie spójnego wizerunku terenów zieleni.  

 
Do szczegółowego zakresu działania Miejskiego Architekta Krajobrazu należy: 
1) pełnienie funkcji koordynatora nadzorującego wdrażanie Kierunków Rozwoju i Zarządzania Terenami 

Zieleni w Krakowie na lata 2019-2030 jako spójnej, planowej i długoterminowej polityki rozwoju 
terenów zieleni, opartej na następujących założeniach:  

a) integracja rozproszonej struktury zieleni w ciągły system,  
b) tworzenie nowych terenów zieleni miejskiej i ochrona terenów cennych przyrodniczo,  
c) zachowanie istniejących terenów zieleni miejskiej i ich rozwój,  
d) zapobieganie procesowi rozpraszania odpowiedzialności za stan zieleni zakładanej,  

i istniejącej;  
2) prowadzenie i koordynowanie działań na rzecz kształtowania systemu terenów zieleni, programów w 

zakresie utrzymania terenów zieleni i ochrony przyrody;  
3) udział w sporządzaniu opracowań dotyczących rozwoju Gminy (m.in. miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego, zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Krakowa, strategie i plany rozwoju i rewitalizacji miasta) w zakresie 
dotyczącym ochrony i kształtowania systemu zieleni miejskiej oraz planowania i ochrony krajobrazu, 
poprzez określanie wytycznych oraz opiniowanie zawartych w tych dokumentach rozwiązań, m.in. 
celem zabezpieczenia gruntów pod rozwój systemu terenów zieleni, zgodnie z zapotrzebowaniem 
społecznym i celem kształtowania spójnego systemu terenów zieleni 

4) aktualizacja i sporządzanie Listy Rankingowej Inwestycji w zakresie terenów zieleni i wnioskowanie 
do komórek i jednostek organizacyjnych UMK oraz do RMK o zabezpieczenie w budżecie miasta oraz 
Wieloletnim Programie Inwestycyjnym i Wieloletniej Prognozie Finansowej środków niezbędnych dla 
realizacji koniecznych prac oraz działań administracyjnych ujętych w w/w Liście Rankingowej; 

5) opiniowanie wniosków dotyczących gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków w 
ramach współpracy z Samodzielnym Stanowiskiem ds. Nieruchomości;  

6) podejmowanie współpracy z innymi jednostkami miejskimi, Urzędem Miasta Krakowa oraz 
podmiotami zewnętrznymi w celu zintegrowania działań na rzecz kształtowania i rozwoju terenów 
zieleni; 

7) określanie wytycznych i opiniowanie dokumentacji projektowej zadań realizowanych przez inne 
komórki i jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Kraków w zakresie zieleni, na etapie projektów 
decyzji ustalających warunki zabudowy dla inwestycji celu publicznego w sytuacjach braku planu 
miejscowego oraz na etapie projektów zieleni; 

8) opiniowanie, uzgadnianie lub zatwierdzanie prac prowadzonych przez inne podmioty, które 
zakładają ingerencję w zieleń miejską, w zakresie rozwiązań technicznych dotyczących obiektów 
przeznaczonych do komunikacji pieszej lub kołowej (chodniki, ścieżki rowerowe alejki, drogi 
dojazdowe, parkingi na terenie parków itp.);   

9) udział w komisjach konkursowych inwestycji miejskich;  

                                                 
267

 POŚ, rozdz. 5.1.4. System Zarządzania terenami zieleni w mieście, str. 78 
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10) współpracę z Zespołem Projektów Inwestycyjno-Remontowych w zakresie określania wytycznych i 
opiniowania koncepcji oraz uzgadniania projektów zagospodarowania terenów zieleni, 
realizowanych w ramach zakresu działania Zespołu oraz zlecanych w ramach zamówień publicznych; 

11) dbanie o spójność sposobu zagospodarowania i zachowanie ciągłości i logiki działań inwestycyjnych, 
w tym koordynację pod względem spójności kompozycyjnej i funkcjonalno-przestrzennej terenu 
zieleni w przypadku wprowadzania nowych funkcji bez kompleksowego projektu;  

12) ostateczne zatwierdzanie ww. koncepcji i projektów zagospodarowania terenów zieleni pod kątem 
zgodności z przyjętymi kierunkami rozwoju; 

13) nadzór nad wprowadzaniem standardów zakładania i pielęgnacji terenów zieleni m.in. poprzez udział 
w wybranych postępowaniach przetargowych, zlecaniu, odbiorze i rozliczaniu prac terenowych 
związanych z zakładaniem i pielęgnacją terenów zieleni;  

14) udział w posiedzeniach Rady Programowej ds. Zieleni, Zespołu Zadaniowego ds. Ochrony Zieleni  
oraz innych zespołów, których celem jest wypracowanie rozwiązań dotyczących kształtowania i 
rozwoju terenów zieleni, przestrzeni publicznej, ochrony przyrody i krajobrazu kulturowego; 

15) nadzór nad ustalaniem lokalizacji dla nasadzeń kompensacyjnych w zamian za usuwane drzewa, 
realizowanych na nieruchomościach Gminy Miejskiej Kraków;  

16) inicjowanie i przeprowadzanie konkursów z zakresu architektury krajobrazu dla inwestycji 
prowadzonych przez ZZM w celu wyłonienia najlepszych rozwiązań (przed przystąpieniem do 
organizacji konkursu MAK powinien przeprowadzić konsultacje i uzgodnienia wewnątrzurzędowe, w 
tym uzyskać wytyczne odpowiednich komórek i jednostek organizacyjnych UMK w zakresie 
przedmiotu opracowania).  

17) współpraca w  sprawach związanych z Budżetem Obywatelskim w zakresie zadań związanych z 
działalnością ZZM. 

18) organizowanie i prowadzenie konsultacji społecznych oraz badań opinii mieszkańców w zakresie 
rozwiązań dotyczących uspołeczniania przestrzeni miejskiej, w szczególności terenów zieleni; 

19) opracowywanie projektów zagospodarowania przestrzeni miejskiej, w szczególności terenów zieleni 
wraz z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ich realizację.  

20) inicjowanie działań mających na celu poprawę jakości przestrzeni miejskiej, budowania 
społeczeństwa obywatelskiego;  

21) Kształtowanie świadomości obywatelskiej w zakresie ładu przestrzennego miasta. 
 

W celu realizacji wyżej wymienionych zadań, Miejski Architekt Krajobrazu powinien mieć własny 
Zespół, w szczególności złożony ze specjalistów w dziedzinie architektury krajobrazu, GIS268 i gospodarki 
przestrzennej, ew. innych dziedzin w odniesieniu do potrzeb.  

Zadaniem Zespołu MAK poza zakresem zadań wymienionych powyżej, będzie w szczególności 
systematyczne prowadzenie analiz służących monitorowaniu i planowaniu rozwoju terenów zieleni oraz 
aktualizacja niniejszego dokumentu, zgodnie z opisem zawartym w Cz. VIII. rozdz. 5.11.  

 
 
 
 

VIII.5.5. Planowanie i realizacja nasadzeń przyulicznych, w tym kompensacyjnych 

 
Bardzo istotne znaczenie dla spójności i zachowania ciągłości systemu terenów zieleni ma 

koordynacja gospodarki zielenią w pasach drogowych, w tym planowania nasadzeń kompensacyjnych. Tereny 
pasów drogowych mogą bowiem stanowić miejsca nasadzeń zastępczych za drzewa wycięte w danym rejonie 
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 GIS – (ang. Geographical Information Systems), systemy informacji geograficznej lub systemy informacji przestrzennej   
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miasta, jak najbliżej miejsca wycinki (w przypadku braku możliwości nasadzeń na działce inwestora). Z tego 
względu ZZM jako utrzymujący zieleń w pasach drogowych powinien: 

 uszczegółowić i opracować w formie baz danych przestrzennych posiadaną ewidencję zieleni 
przyulicznej; opracowaną ewidencję udostępnić innym komórkom i jednostkom UMK w MSIP;  

 przeprowadzić i w kolejnych latach stale aktualizować inwentaryzację zieleni w pasach drogowych, 
szczególnie w przypadku dokonywania wycinek i nasadzeń przez różne podmioty;  

 opracować Koncepcję zadrzewień przyulicznych dla Krakowa. W tym celu w pierwszej kolejności 
niezbędna będzie weryfikacja alej wskazanych do uzupełnień i nowych nasadzeń w niniejszym 
opracowaniu pod względem ew. kolizji z infrastrukturą podziemną i projektami 
rozbudowy/przebudowy układu drogowego oraz własnością gruntów. Nie wyklucza się także 
uzupełnień i wskazania kolejnych ulic do zadrzewień.  

 planować i opracowywać projekty nowych nasadzeń w pasach drogowych, w tym wskazywać miejsca 
pod nasadzenia kompensacyjne, w koordynacji z ustaleniami wyżej opisanej koncepcji; 

 opiniować decyzje na wycinkę drzew w związku z inwestycjami drogowymi i innymi zlokalizowanymi 
w pasach drogowych (np. w związku z budową i remontami infrastruktury podziemnej), a w 
szczególności opiniować projekty nasadzeń zastępczych.  

Ponadto, musi być zapewniona koordynacja projektowania i realizacji nasadzeń pomiędzy ZZM a 
ZDMK. Wszystkie projekty zieleni przyulicznej w ramach remontów lub budowy nowych ulic będą wymagać 
uzgodnienia z ZDMK na podstawie opinii ZZM – nie tylko w przypadku ZRID. Każda budowa, przebudowa i 
remont drogi powinny mieć zaopiniowaną przez MAK dokumentację: inwentaryzację, projekt gospodarki 
drzewostanem i projekt zieleni, która wymaga ostatecznego uzgodnienia z ZDMK. Dokumenty te po 
ostatecznym uzgodnieniu należy przekazywać do ZZM także w wersji elektronicznej, w formacie plików 
zgodnym z prowadzonymi w ZZM bazami danych przestrzennych (R3Trees). 

W przypadku nasadzeń zastępczych wykonywanych przez deweloperów wzdłuż ulic, konieczna będzie 
koordynacja tych projektów zieleni z zielenią istniejącą bądź planowaną przez jednostki miejskie w pasach 
drogowych. Podmiotem opiniującym projekty deweloperskie i kkordynującym je z całościową koncepcją 
będzie również MAK. Należy przy tym całkowicie wykluczyć możliwość realizacji zatok postojowych dla 
inwestycji prywatnych na terenach zieleni przyulicznej, a także przewidzieć zabezpieczenia przed dewastacją 
zieleńców przez parkujące samochody zgodnie z opisem w Aneksie III do niniejszego opracowania.  

Bez koordynacji powyższych zadań nie będzie możliwe uporządkowanie gospodarki nasadzeniami 
przyulicznymi (w tym kompensacyjnymi), i tworzenie zielonych korytarzy – ciągów łączących system terenów 
zieleni spójną w całość. Zadania wynikające z powyższego zakresu powinien wykonywać koordynator ds. 
nasadzeń przyulicznych i zastępczych w ZZM - w Zespole MAK.  

Poza realizacjami w pasach drogowych, nasadzenia kompensacyjne będą możliwe także na innych 
działkach GMK, gdyż z nasadzeń tych mogą być zadrzewiane wszystkie publiczne tereny zieleni (np. parki, 
skwery, zieleńce), pod warunkiem wcześniejszego opracowania kompleksowego projektu zieleni. W ramach 
niniejszego opracowania zidentyfikowano tereny wymagające uzupełnienia zadrzewień na działkach 
gminnych i utworzono dla nich bazę danych przestrzennych, która będzie podstawą dalszej pracy.  

 

 

VIII.5.6. Przygotowanie inwestycji i projekty inwestycyjno-remontowe 

 
W związku z dużą liczbą inwestycji planowanych w ramach niniejszego dokumentu, wskazane jest 

podniesienie rangi Zespołu do Wydziału i podział na zespoły: projektowy oraz przygotowania i prowadzenia 
inwestycji.  

Do obowiązków Wydziału będzie też należało wdrożenie nowych standardów doborów gatunkowych 
i parametrów materiału roślinnego oraz wykonywania robót do wymagań stawianych zewnętrznym 
wykonawcom projektów i robót budowlanych i ogrodniczych. 
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Wydział nie powinien się natomiast zajmować opiniowaniem zbywania i pozyskiwania gruntów, ani 
planów miejscowych. Kompetencje te będzie posiadał MAK i Samodzielne Stanowisko ds. Nieruchomości i 
Obiektów. 

Projekty inwestycyjno-remontowe będą realizowane zgodnie z opracowaną w niniejszym 
dokumencie Listą Rankingową. Opracowując założenia do poszczególnych projektów, należy w szczególności 
uwzględniać przyjęte w niniejszym dokumencie zasady zagospodarowania dla strefy, w jakiej teren się 
znajduje i odpowiedniego typu terenu zieleni, kierunki działań inwestycyjnych dla danego terenu, wytyczne 
projektowe dla danego typu terenu zieleni oraz wyniki konsultacji społecznych odnoszące się do tego terenu. 

Zaleca się, aby zagospodarowanie nowych terenów zieleni było realizowane na podstawie 
kompleksowych projektów zagospodarowania terenu. Szczególnie dla dużych terenów, dla których wskazano 
integrację jako kierunek rozwoju, konieczne będzie całościowe opracowanie przynajmniej na etapie analiz i 
koncepcji układu funkcjonalno-przestrzennego. W przypadku terenów istniejących, nowe elementy 
zagospodarowania można wprowadzać na podstawie projektów częściowych, pod warunkiem zachowania 
spójności funkcjonalno-przestrzennej i kompozycyjnej całego terenu.  

Koncepcje zagospodarowania terenów powinny powstawać przy wykorzystaniu metod planowania 
partycypacyjnego, w tym warsztatów projektowych dla mieszkańców, także z uwzględnieniem grup 
zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zalecane jest także konsultowanie projektów w zakresie dostępności 
terenów i obiektów dla osób niepełnosprawnych z odpowiednimi organizacjami pozarządowymi. Realizacja 
zagospodarowania może być etapowana, np. poprzez podział terenu na części wynikające z 
zaprojektowanego układu funkcjonalno-przestrzennego, lub realizację poszczególnych elementów 
(infrastruktura i nawierzchnie w jednym roku, szata roślinna w kolejnym). W przypadku opracowania 
całościowej koncepcji w jednym roku, należy zaplanować budżet na etap projektu budowlanego i 
wykonawczego oraz realizację na kolejny rok.  

W przypadku braku możliwości lub potrzeby zlecenia kompleksowego projektu, należy skoordynować 
istniejące i planowane elementy zagospodarowania pod względem spójności funkcjonalno-przestrzennej i 
kompozycyjnej – co będzie zadaniem Zespołu MAK.  

 

VIII.5.7. Nadzór nad utrzymaniem i bieżącym wykorzystaniem terenów zieleni 

 
Celem poprawy standardu utrzymania terenów zieleni, proponuje się następującą organizację 

nadzoru inspektorskiego: 

 nadzór inspektorów nad parkami (zgodnie ze starym podziałem na dzielnice: Śródmieście, 

Krowodrza, Nowa Huta, Podgórze),; 

 nadzór nad pozostałą zielenią publiczną w pasach drogowych, zieleńcami i terenami zieleni 

osiedlowej, skwerami, placami zabaw – zgodnie z podziałem na dzielnice,: 

Uprości to znacznie sposób zarządzania i kontakty z mieszkańcami. Inspektorzy dzielnicowi ZZM powinni 

także nadzorować wszystkie prace dotyczące zieleni przyulicznej w ramach remontów i budowy nowych ulic. 

Zapobiegnie to dewastacji zieleni przez firmy wykonawcze.  

Zarządzanie i nadzór nad utrzymaniem terenów zieleni będą odbywać się w oparciu o bazy danych 

przestrzennych dostępne na urządzeniach mobilnych i stacjonarnych (program R3Trees i Ewidencja terenów 

zieleni dostępna w R3TRrees i MSIP).  

 
 

Przetargi na utrzymanie terenów zieleni należy organizować na okres trzech lat zgodnie z podziałem 

na wyznaczone strefy utrzymania (A+, A, B+, B) i określone dla nich standardy. Zalecane jest rekomendowanie 
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wykonawcom prowadzenia prac pielęgnacyjnych w dni robocze (nie dotyczy to sytuacji pilnych, lub 

związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa).  

Inspektorzy terenowi będą odpowiadać za praktyczne wdrożenie standardów utrzymania i pielęgnacji 

terenów zieleni określonych w Aneksie Nr III do niniejszego dokumentu i muszą zostać z tego zakresu 

przeszkoleni.   

Tereny niezielone obecnie utrzymywane przez ZZM, np. chodniki osiedlowe, docelowo należy 

przekazać MPO do sprzątania i odśnieżania. Wszystkie tereny niezielone powinny zostać wyłączone z 

utrzymania ZZM. Natomiast tereny utrzymywane interwencyjnie inspektorzy będą zgłaszać za pomocą 

aplikacji R3Trees do przejęcia w stałe utrzymanie według potrzeb.  

 

Wskazane jest także, aby monitorować bieżące wykorzystanie parków i znajdujących się w nich 
obiektów i urządzeń sportowo – rekreacyjnych. Służyć do tego może wprowadzona już do użytku przez ZZM 
aplikacja z systemem rezerwacji boisk na godziny (obecnie dotyczy to Parku Jordana, ale rekomenduje się 
poszerzenie tego typu działań, gdyż umożliwiają one zarówno efektywne wykorzystanie boisk, jak i pozyskanie 
przez zarządcę danych odnośnie zapotrzebowania na tego typu obiekty, a co za tym idzie także racjonalne 
planowanie inwestycji). Do monitoringu liczby wejść i wyjść z parków mogą natomiast służyć dostępne na 
rynku urządzenia elektroniczne typu eco counter. Wskazane jest także, aby monitorować strukturę 
wykorzystania poszczególnych terenów zieleni przez mieszkańców i turystów. Można to wykonać poprzez 
badania ankietowe, lub trakcie badań ruchu turystycznego 

  
 

 

 

VIII.5.8. Zarządzanie lasami komunalnymi 

 
Jak zaznaczono w Cz. VIII, rozdz. 4.1.2, zalesienia oznaczają nie tylko wykonanie nasadzeń, ale też 

wykonanie szeregu działań z zakresu gospodarki nieruchomościami, od których należy rozpocząć 
porządkowanie stanu formalno-prawnego terenów leśnych Krakowa. Są to następujące działania 
administracyjno-prawne:  

 Uporządkowanie stanu ewidencyjnego. Taka procedura jest prowadzona od roku 2017 oraz 
sukcesywnie będzie realizowana w stosunku do działek, gdzie wykazano rozbieżności użytków 
gruntowych.  

 Komunalizacja lasów znajdujących się obecnie na gruntach Skarbu Państwa, które nie pozostają 
obecnie ani w zarządzie Nadleśnictwa, ani GMK. Kolejno, należy dla tych terenów opracować 
uproszczone plany urządzenia lasu lub inwentaryzacje stanu lasu. Ewidencja opisanych lasów znajduje 
się w trakcie opracowania w ZZM.  

 Pozyskanie znacznej gruntów GMK lub Skarbu Państwa pod zalesienia, poprzez przeklasyfikowanie ich 
na użytek leśny. 

Każdy z istniejących lasów komunalnych do końca I etapu obowiązywania niniejszego dokumentu powinien 

mieć opracowany przynajmniej uproszczony plan urządzania lasu lub inwentaryzację stanu lasu 
 

VIII.5.9. Wdrażanie ustaleń dokumentu  

 
Wdrażanie ustaleń niniejszego dokumentu powierza się Miejskiemu Architektowi Krajobrazu, 

natomiast monitorowanie i nadzór nad jego wdrażaniem – Dyrektorowi Wydziału Kształtowania Środowiska 
UMK. MAK zorganizuje przeszkolenie inspektorów utrzymania i inwestycji ZZM z zakresu „Kierunków”. W 
szczególności inspektorzy utrzymania powinni zostać przeszkoleni z zakresu praktycznego stosowania 
Ewidencji terenów zieleni w MSIP i R3Trees oraz standardów utrzymania i pielęgnacji opracowanych jako 
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Aneks nr III do niniejszego dokumentu. 
Nowe standardy utrzymania powinny zostać wprowadzone zarówno do umów na utrzymanie 

terenów zieleni, jak i stosowane w trakcie opiniowania projektów zieleni inwestycji miejskich.  
 

 

VIII.5.9.1. Etapowanie wdrażania  

 
Wdrażanie ustaleń niniejszego dokumentu w postaci realizacji inwestycji na wskazanych terenach 

zieleni będzie odbywać się w podziale na etapy: 

 I etap obejmujący lata 2019-2020; 

 II etap obejmujący lata 2021-2025; 

 III etap obejmujący lata 2026-2030. 
  

Aby realizacja inwestycji była możliwa zgodnie z ustalonymi etapami, musi ona być poprzedzona 
całym szeregem działań przygotowujących do przeprowadzenia samych inwestycji. Do działań o charakterze 
przygotowawczym należą działania planistyczne (ustalenie odpowiedniego przeznaczenia terenu w mpzp lub 
decyzji o ULICP) i z zakresu gospodarki nieruchomościami i zarządzania (pozyskanie gruntu, ewentualnie 
regulacja jego stanu własnościowego oraz formalne przejęcie terenu przez inwestora). Dopiero mając tak 
przygotowaną nieruchomość można przystąpić do przeprowadzenia właściwego procesu inwestycyjnego. 
Dlatego określono także etapowanie poprzedzających inwestycję działań planistycznych i z zakresu 
gospodarki nieruchomościami. Ustalenie etapów realizacji zgodnie zw/w zasadami umożliwi wykonanie zadań 
w takiej kolejności, jak je zapisano na Liście.   

 
Dla wszystkich terenów stref A+, A, B+ i B określono kierunki działań planistycznych, z zakresu 

zarządzania i administracji terenami zieleni, oraz działań inwestycyjnych. Ze względu na fakt, że koncepcja 
systemu terenów zieleni opracowana w niniejszym dokumencie obejmuje blisko 3000 różnego typu terenów 
zieleni publicznej, nie jest możliwe zrealizowanie inwestycji na wszystkich tych terenach do 2030 roku. 
Dlatego należało wybrać do zainwestowania tereny zieleni o strategicznym znaczeniu dla spełnienia kryterium 
dostępności i zapotrzebowania społecznego i określić etapowanie ich realizacji w zakresie czasowym 
obowiązywania niniejszego dokumentu. Dokonując wyboru terenów i przypisując im poszczególne etapy 
działań kierowano się następującymi kryteriami: 

 konieczność dokończenia inwestycji już rozpoczętych i zaplanowanych przez ZZM na lata 2019 – 
2020, wpisanych bądź planowanych do wpisania do WPF;  

 konieczność wykonania zadań ujętych w Budżecie Obywatelskim 2018; 

 wyniki analiz opracowanych w niniejszym dokumencie, w szczególności położenie na istniejącym lub 
potencjalnym obszarze deficytowym w zakresie zieleni i brak dostępności terenów zieleni w danym 
rejonie miasta;  

 wysokie zapotrzebowanie społeczne - wyniki konsultacji społecznych przeprowadzonych w ramach 
niniejszego opracowania oraz inne zgłoszenia (geoankieta „Licz na zieleń”, Budżety Obywatelskie 
2014-2016); 

 częściowe urządzenie terenu, brak urządzenia lub jego zły stan, zapotrzebowanie na prace 
rewaloryzacyjne bądź modernizacyjne zgłoszone przez inspektorów ZZM; 

 możliwość wykonania przewidzianych prac w ramach bieżącego utrzymania; 
a także: 

 uporządkowany stan własnościowy: grunty w zarządzie ZZM, lub będące własnością GMK lub Skarbu 
Państwa; 

 przeznaczenie na publiczne tereny zieleni lub lasy w dokumentach planistycznych.  
 
Im więcej powyższych kryteriów spełniał dany teren, tym wyżej znalazł się w rankingu (tym 

wcześniejszy etap realizacji mu przypisano), przy czym przypisanie do danego etapu oznacza rozpoczęcie 
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działań w tym etapie. Przy ustalaniu etapowania inwestycji brano też pod uwagę kolejność działań w procesie 
inwestycyjnym pamiętając, że sama inwestycja jest tak naprawdę ostatnim etapem tego procesu.  

W pierwszej kolejności należy bowiem ustalić przeznaczenie planistyczne nieruchomości na teren 
zieleni publicznej w planie miejscowym lub uzyskać decyzję o ULICP dla celu publicznego jakim jest 
wydzielanie gruntów pod publicznie dostępne samorządowe: ciągi piesze, place, parki, promenady lub 
bulwary, a także ich urządzanie, w tym budowa lub przebudowa (art.6. 9c Ustawy z dnia 21sierpnia 1997r. o 
gospodarce nieruchomościam269). Następnie pozyskać teren lub dokonać regulacji jego stanu 
własnościowego i dopiero przygotować, przeprowadzić i odebrać inwestycję. 
 

Należy zaznaczyć, że znaczenie strategiczne dla ciągłości systemu terenów zieleni mają też zielone 
korytarze. Jednak ze względu na fakt, że będą to w głównej mierze inwestycje w pasach drogowych prowadzone 
przez ZDMK w ramach remontu/przebudowy dróg, nie ustalano etapowania ich realizacji. Musi ona być na 
bieżąco koordynowana pomiędzy ZZM a ZDMK w związku z planami inwestycyjnymi obu jednostek.  
 

VIII.5.9.2. Etapowanie zadań z zakresu planowania przestrzennego 

Przyjęto następujące zasady etapowania działań planistycznych: 
- jeżeli inwestycja na danym terenie jest już zaplanowana do realizacji przez ZZM lub konieczna do 

wykonania w I etapie ze względu na deficyt terenów zieleni i wysokie zapotrzebowanie społeczne, a brak 
mpzp, ustalono konieczność uzyskania decyzji o ULICP w I etapie; 

- dla wszystkich terenów, na których opracowanie lub zmiana mpzp jest w toku przyjęto, że wejście 
planu w życie nastąpi w I etapie;  

- jeżeli teren nie jest objęty aktualnie obowiązującym ani sporządzanym mpzp, a inwestycja jest 
zaplanowana do realizacji w II lub III etapie, ustalono konieczność objęcia jej mpzp w odpowiednio 
wcześniejszym etapie. 

Ponadto przyjęto, że plany miejscowe dla wszystkich parków rzecznych, które jeszcze nie są nimi 
objęte, powinny zostać uchwalone w I etapie.  

 
 
 

 

VIII.5.9.3. Zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami, zarządzania i administracji terenami zieleni 

 
W pierwszym etapie należy przeprowadzić szereg działań z zakresu zarządzania terenami zieleni, 

porządkujących zastaną sytuację formalno-prawną. Jest to kluczowym warunkiem powodzenia dalszych 
działań inwestycyjnych. 
 

Tab. 27. LISTA ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI, ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI 
TERENAMI ZIELENI DO ROKU 2030: 

 
l.p. Rodzaj/nazwa zadania: Jednostka realizująca Termin 

realizacji 

Zadania administracyjne: 

1. Przygotowanie wniosku do RMK i treści uchwały o ustanowieniu parków 
miejskich na terenach zieleni dotychczas utrzymywanych przez miasto jako 
parki (a nie objętych takimi uchwałami, lub nie mających wyznaczonych w 
uchwałach granic, nazw i regulaminów). Dotyczy następujących terenów 
(w nawiasach podano konieczny zakres uchwały; jeżeli nie podano nic – 
oznacza, że trzeba uchwalić cały zakres, tj. granice, nazwę i regulamin):  
- Bulwarów Wiślanych (granice, regulamin); 

Wniosek: MAK, ZZM  
Uchwała: RMK 

etap I 

                                                 
269

 Dz.U. 2018 poz. 2204 
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- Parku Dąbie; 
- Parku Zaczarowanej Dorożki; 
- Parku Kościuszki (granice, regulamin); 
- Parku Wyspiańskiego (granice); 
- Parku św. Wincentego a’Paulo (granice, regulamin); 
- Parku Kleparskiego; 
- Parku Młynówka Królewska (granice, regulamin); 
- Parku Decjusza; 
- Parku Dębnickiego A+B+C; 
- Parku Duchackiego; 
- Parku Kurdwanów; 
- Parku Rżąka; 
- Parku Lilli Wenedy (granice, regulamin); 
- Parku Aleksandry; 
- Parku im. A. E. Jerzmanowskich (granice, regulamin); 
- Parku przy Dworze Czeczów; 
- Parku „Ogrody Płaszów” etap I, II i III; 
- Parku Lotników Polskich (granice); 
- Parku im. gen. pil. S. Skalskiego (granice); 
- Parku Tysiąclecia; 
- Plant Mistrzejowickich; 
- Fortu Batowice; 
- Fortu Mistrzejowice; 
- Zalewu Nowohuckiego; 
- Parku Zielony Jar Wandy; 
- Parku Łuczanowice (fragment); 
- Parku Wadów; 
- Parku przy Klasztornej; 
- Parku Żeromskiego; 
- Parku Kultury; 
- Parku Wiśniowy Sad. 
Każda uchwała winna zawierać załącznik mapowy z określeniem granic 
parku w odniesieniu do działek ewidencyjnych, wykaz tych działek z 
podaniem powierzchni oraz zaznaczeniem kolorystycznym działek 
wymagających regulacji stanu prawnego bądź pozyskania. Opracowanie 
w/w dokumentacji spoczywa na ZZM. 
 

Bazy danych przestrzennych: 

2. Uzupełnienie bazy danych przestrzennych dot. zieleni utrzymywanej przez 
ZZM o zieleńce w pasach drogowych;  aktualizacja jej w MSIP i wdrożenie 
do R3Trees 

ZZM etap III 

3. Szczegółowa inwentaryzacja wszystkich istniejących terenów zieleni 
znajdujących się w utrzymaniu ZZM zgodnie ze standardem przyjętym dla 
oprogramowania R3Trees  

ZZM  do końca III 
etapu 

Gospodarka nieruchomościami: 

4. Opracowanie hierarchicznej listy działek (wraz z numerami i oznaczeniami 
wg EGiB) do pozyskania na podstawie ustaleń Kierunków 

ZZM etap I 

5. Geodezyjna weryfikacja granic istniejących terenów zieleni znajdujących 
się w utrzymaniu ZZM, w tym przygrodzeń 

ZZM etap I 

6. Formalne przejęcie przez ZZM wszystkich terenów zieleni miejskiej, w tym 
lasów, przejętych w utrzymanie po ZIKIT i MPIOZ 

GS, GD na wniosek 
ZZM 

etap I 

7. Formalne przejęcie przez ZZM wszystkich terenów gminnych 
przeznaczonych w obowiązujących mpzp na zieleń publiczną, a jeszcze 
nieurządzonych i dotychczas nie objętych utrzymaniem  

GS, GD na wniosek 
ZZM 

etap I 

8. Identyfikacja wszystkich terenów, które powinny być objęte zarządem GS, GD, ZZM etap I 
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statutowym ZZM i przekazanie ich w utrzymanie ZZM 

9. Aktualizacja wpisów w EGiB - wykreślenie nieistniejących jednostek 
miejskich wykazanych jako zarządcy terenów zieleni 

GS, GD na wniosek 
ZZM 

etap I 

10. Aktualizacja rodzajów użytków w EGiB - zmiana użytków na leśne tam, 
gdzie faktycznie istnieją lasy  

GD na wniosek ZZM etap I 

11. Regulacja stanu własnościowego terenów zieleni miejskiej formalnie 
przejętych przez ZZM  

GS, GD na wniosek 
ZZM 

etapI/II 

12. Komunalizacja gruntów leśnych i zadrzewień Skarbu Państwa, które nie 
posiadają gospodarza (nie są w trwałym zarządzie żadnego podmiotu) i 
przejęcie ich w trwały zarząd ZZM 

GS, GD na wniosek 
ZZM 

etapI/II 

13. Przeprowadzenie procedur wyjaśniających, które grunty Skarbu Państwa 
stanowiące istniejące lub planowane tereny zieleni mogą być 
skomunalizowane i komunalizacja gruntów  

GS, GD, ZZM etapI/II 

14. Opracowanie ekspertyz dotyczących kwestii prawnych, geodezyjnych i 
finansowych określających możliwości pozyskania na rzecz GMK gruntów 
na obszarach cennych przyrodniczo, wskazanych do objęcia ochroną w 
Ankesie II 

GS, GD, WS etapI/II 

15. Regulacja stanu własnościowego gruntów pod użytki ekologiczne 
wyznaczone do realizacji w I etapie  

GS, GD,ZZM etapI 

16. Pozyskanie gruntów pod użytki ekologiczne wyznaczone do realizacji w I 
etapie  

GS, ZZM etapI 

17. Regulacja stanu własnościowego gruntów pod użytki ekologiczne 
wyznaczone do realizacji w II etapie  

GS, GD, ZZM etap II 

18. Pozyskanie gruntów pod użytki ekologiczne wyznaczone do realizacji w II 
etapie  

GS, ZZM etap II 

19. Regulacja stanu własnościowego gruntów pod inwestycje planowane w I 
etapie  

GS, GD, ZZM etap I 

20. Pozyskanie gruntów pod inwestycje planowane w I etapie 
 

GS, ZZM etap I 

21. Regulacja stanu własnościowego gruntów pod inwestycje planowane w II 
etapie  

GS, GD, ZZM etap II 

22. Pozyskanie gruntów pod inwestycje planowane w II etapie 
 

GS, ZZM etap II 

23. Regulacja stanu własnościowego gruntów pod inwestycje planowane w III 
etapie  

GS, GD, ZZM etap III 

24. Pozyskanie gruntów pod inwestycje planowane w III etapie 
 

GS, ZZM etap III 

25. Uporządkowanie stanu własnościowego i władania terenami osiedlowymi 
na obszarach wyznaczonych w niniejszym dokumencie 
 

GS, GD, ZZM etap III 

Utrzymanie bieżące i inwestycje: 

28. Wprowadzenie standardów ochrony zieleni w przypadku prowadzenia 
robót budowlanych (w ulicach i na placach budów) – w ramach 
przetargów miejskich 

MAK 
ZZM/UMK/ZDMK/ZIM 

etap I 

29. Wprowadzenie obowiązku uzgadniania projektów inwestycji miejskich, w 
tym wszystkich projektów budowy, przebudowy dróg i infrastruktury pod 
względem zieleni w ZZM 

MAK 
ZZM/UMK/ZDMK/ZIM 

etap I 

30. Opracowanie koncepcji rozwoju nasadzeń przyulicznych w mieście – z 
przekrojami poszczególnych ulic i doborami gatunkowymi zgodnymi z 
Aneksem nr III do niniejszego dokumentu  

ZZM etap I 

31. Objęcie minimalnym standardem stałego utrzymania wszystkich terenów 
gminnych przeznaczonych w obowiązujących mpzp na zieleń publiczną, a 
przejętych formalnie przez ZZM i jeszcze nieurządzonych 

ZZM etap III 
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VIII.5.9.4. Lista Rankingowa inwestycji w zakresie terenów zieleni 

 
Lista Rankingowa stanowi spis inwestycji na terenach o strategicznym znaczeniu dla realizacji systemu 

terenów zieleni Krakowa, ze względu na zapotrzebownaie społeczne (istniejący lub przewidywany deficyt 
terenów zieleni) lub potrzebę kształtowania powiązań pomiędzy poszczególnymi terenami.    

Koordynatorem zadań budżetowych określonych na zaktualizowanej Liście Rankingowej i 
jednocześnie podmiotem odpowiedzialnym za ich realizację będzie ZZM.  

Uwaga: poniższa lista nie zawiera projektów z Budżetu Obywatelskiego, ponieważ są one realizowane z 
innej puli środków.  
 

Tab. 28. LISTA RANKINGOWA INWESTYCJI do roku 2030: 
l.p. Nazwa zadania: Jednostka 

realizująca: 
Etap 

Realizacji: 

Z listy rankingowej ZZM na lata 2019-2020: 

 Strefa A+ i A:   

1. Rewaloryzacja stoków Wzgórza Wawelskiego z otoczeniem ZZM I 

2. Rewaloryzacja Parku im. W. Bednarskiego i Wzgórza Lasoty ZZM I 

3. Rewitalizacja Parku Lotników Polskich  ZZM I 

4. Zagospodarowanie Parku na Zakrzówku ZZM I 

5. Rewaloryzacja Parku Duchackiego ZZM I 

6. Rewaloryzacja Parku im. A. i E. Jerzmanowskich ZZM I 

7. Zagospodarowanie Parku Dębnickiego cz. C.  ZZM I 

8. Zagospodarowanie Zalewu Bagry Wielkie – cz. wsch.  ZZM I 

9. Zagospodarowanie Parku Rzecznego – Ogrodu Płaszów ZZM I 

10. Ogrody kieszonkowe w każdej Dzielnicy Krakowa - 
międzypokoleniowe ogrody wypoczynkowe 

ZZM I 

11. Zagospodarowanie terenu położonego w pasie Parku Młynówka 
Królewska po byłym pomniku Koniewa u zbiegu ulic Armii 
Krajowej i Zarzecze 

ZZM I 

12. Zagospodarowanie Parku przy ulicy Skrzatów ZZM I 

13. Superścieżka ZZM I 

14. Rewitalizacja Zalewu Nowohuckiego ZZM I 

15. Rewitalizacja Parku Jordana  ZZM I 

16. Zalew Bagry - zagospodarowanie ZZM I 

17. Park przy ul. Wadowickiej ZZM I 

18. Rewitalizacja Placu Św. Ducha w Krakowie ZZM I 

19. "Spotkajmy się na podwórku" - Rewitalizacja wnętrz kwartałów 
zabudowy na terenie Nowej Huty 

ZZM I 

20. Park Młynówka Królewska ZZM I 

21. Rewitalizacja Bulwarów Wiślanych Wisła łączy ZZM I 

    

 Strefa B+ i B:   

22. Zagospodarowanie terenu zieleni fortecznej wokół Fortu 52 
Borek 

ZZM I 

23. Zagospodarowanie Parku Rzecznego Wilga ZZM I 

24. Odnowienie 10 ha halizn (zalesienie) ZZM I 

Inwestycje wskazane do realizacji w ramach niniejszego dokumentu: 

Etap I: 

 Strefa A+ i A:   

25. Rewaloryzacja zieleńców przyulicznych w strefie A+ i nadanie im 

charakteru reprezentacyjnego - uporządkowanie drzewostanu, 

ZZM I 
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wprowadzenie nowych nasadzeń krzewów, wprowadzenie 

kwietników sezonowych 

26. Planty Krakowskie – konserwacja, restauracja (uzupełnienie 

zieleni niskiej, ukwiecenie), rewaloryzacja czterech ogrodów 

ZZM I 

27. Kopiec Wandy –  przywrócenie powiązań widokowych ZZM I 

28. Bulwary Wiślane: Rodła, Czerwieński, Inflancki, Poleski, Wołyński 

wraz z placem przy Bulwarze, Podolski, Lotników Alianckich – 

konserwacja, restauracja, rewaloryzacja 

ZZM I 

29. Park Krakowian – budowa miniboiska wielofunkcyjnego ZZM I 

30. Park Strzelecki – konserwacja, restauracja (dosadzenie zieleni 

niskiej) 

ZZM I 

31. Park Dworski Czeczów - konserwacja, restauracja, rewaloryzacja ZZM I 

32. Park Kleparski – dosadzenie zieleni niskiej ZZM I 

33. Park linearny Żabiniec – uzupełnienia (ID terenu: 1681, 1698)  ZZM I 

34. Planty Bieńczyckie – modernizacja  ZZM I 

35. Park Ratuszowy –  dosadzenie zieleni niskiej ZZM I 

36. Park Wandy Zielony Jar –  modernizacja ZZM I 

37. Park Tysiąclecia – uzupełnienia  ZZM I 

38. Zalew Nowohucki - modernizacja ZZM I 

40. Plac Centralny - uzupełnienia ZZM I 

41. Górka Narodowa Zachód – dwa skwery (ID terenu: 1651, 

1672+5145) 

ZZM I 

42. Górka Narodowa Wschód – dwa skwery (ID terenu: 1740, 1780) ZZM I 

43. Skwer przy ul. Kolistej –  Ruczaj/Czerwone Maki (ID terenu: 

544+827) 

ZZM I 

44. Skwer przy ul. Maćka z Bogdańca w Tyńcu – zagospodarowanie 

(ID terenu: 1047+774) 

ZZM I 

45. Zagospodarowanie skweru przy Zakładowej (ID terenu: 2098) ZZM I 

46. Zagospodarowanie skweru przy Alei Pokoju (ID terenu: 1230)   

47. Park dworski Łuczanowice – fragment publiczny – budowa placu 

zabaw  

ZZM I 

48. Udostępnienie ogrodów działkowych – obiekty pilotażowe (np. 

ROD Grzegórzki, Drożdżownia, Nad Dłubnią, Wanda, Tulipan lub 

inne – zgodnie z ustaleniami Zespołu Zadaniowego ds. Ogrodów 

Działkowych) 

ZZM I 

49. Zagospodarowanie skweru na Rybitwach (ID terenu: 361) ZZM I 

 Strefa B+ i B:   

50. Zagospodarowanie wokół Stawu przy Kaczeńcowej (użytek 

ekologiczny) 

ZZM I 

51. Zagospodarowanie otoczenia Stawu Płaszowskiego ZZM I 

52. Park Rzeczny Białuchy – I etap – zagospodarowanie  ZZM I 

53. Park Rzeczny –  Sudół Dominikański (Rozrywka) - I etap – 

zagospodarowanie 

ZZM I 

54. Łąki Nowohuckie – budowa ścieżki - pętli rekreacyjnej (w tym do 

jazdy na rolkach) ze ścieżką edukacyjną 

ZZM I 

55. Las Łęgowski –  udostępnienie ZZM I 

56. Las Bonarka –  uzupełnienia ZZM I 

57. Zagospodarowanie Parku Leśnego Tetmajera ZZM I 

58. Las Mogilski –  modernizacja ZZM I 

59. Udostępnienie łąki na Wzg. Św. Bronisławy /ul. Panoramiczna (ID ZZM I 
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terenu: 5190) 

Inne projekty: 

60. Przylasek Rusiecki – zagospodarowanie rekreacyjne zgodnie z 

„Planem rozwoju zbiorników wodnych Przylasek Rusiecki” w 

ramach projektu „Kraków – Nowa Huta Przyszłości” 

GMK (w tym ZZM), 
KNHP S.A. 

oraz partnerzy 

I 

Etap II: 

 Strefa A+ i A:   

61. Bulwary Wiślane – Bulwar Kurlandzki i Park Dąbie - rewaloryzacja ZZM II 

63. Park Krakowian II etap –  zagospodarowanie ZZM II 

64. Park Jordana – konserwacja, restauracja ZZM II 

65. Modernizacja Placu Axentowicza ZZM II 

66. Rewaloryzacja terenu Rękawki i otoczenia Fortu 31 św. 

Benedykta 

ZZM II 

67. Rewaloryzacja skweru przy Starej Synagodze na Kazimierzu ZZM II 

68. Zagospodarowanie skweru za Biblioteką Wojewódzką, pomiędzy 

ul. Karmelicką/Dolnych Młynów 

ZZM II 

69. Zagospodarowanie Parku Młynówka Królewska – II etap ZZM II 

70. Park Kościuszki – dosadzenia zieleni niskiej i rabat kwiatowych ZZM II 

71. Park Wyspiańskiego –  uzupełnienia ZZM II 

72. Park Krowoderski –  uzupełnienia ZZM II 

73. Planty Mistrzejowickie –  uzupełnienia ZZM II 

74. Park Polana Nagłowicka – zagospodarowanie (ID terenu: 5042)  ZZM II 

75. Rewaloryzacja Parku podworskiego Skotniki  ZZM II 

76. Zagospodarowanie Parku Aleksandry ZZM II 

77. Zagospodarowanie Parku Ruczaj – Lubostroń  ZZM II 

78. Park Maćka i Doroty - uzupełnienia ZZM II 

79. Zagospodarowanie Wzgórza Kaim (dojście do pomnika) ZZM II 

80. Rewaloryzacja terenu zieleni wokół Fortu Luneta Warszawska ZZM II 

81. Zagospodarowanie Parku liniowego przy ul. Jancarza – Bohomolca ZZM II 

82. Park Dąbie  - uzupełnienia ZZM II 

83. Rewaloryzacja Plant im. F. Nowackiego  ZZM II 

84. Zagospodarowanie parku na terenie d. Motelu Krak ZZM II 

85. Zagospodarowanie Parku linearnego Żabiniec – II etap ZZM II 

86. Rewaloryzacja Parku Wadów ZZM II 

87. Park Wandy Zielony Jar –  poszerzenie ZZM II 

88. Park Rzeczny – Ogród Płaszów –  poszerzenie ZZM II 

89. Park im. pil. gen. S. Skalskiego – uzupełnienia ZZM II 

90. Fort Krzesławice – aranżacja miejsca spotkań plenerowych ZZM II 

91. Fort Mistrzejowice –  budowa oświetlenia ZZM II 

92. Plac Omłotowy – modernizacja skweru (ID terenu: 1693) ZZM II 

93. Rewitalizacja Alei Róż – utworzenie Ogrodu Różanego ZZM II 

94. Skwer przy ul. Fredry – powiększenie, uzupełnienia (ID terenu: 

752+753+440) 

ZZM II 

95. Zagospodarowanie skweru w Bieżanowie (ID terenu: 572) ZZM II 

96. Zagospodarowanie zieleńca na Grzegórzkach na trenie 

pokolejowym (ID: 1250) 

  

97. Park Kultury – zagospodarowanie  ZZM II 

 Strefa B+ i B:   

98. Udostępnienie użytku ekologicznego Piaski Wielkie  ZZM II 

99. Zagospodarowanie Parku Rzecznego Sudół Dominikański ZZM II 
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(Rozrywka) –  II etap  

100. Zagospodarowanie Parku Rzecznego Białuchy – II etap ZZM II 

101. Zagospodarowanie Parku Rzecznego Wilga – II etap ZZM II 

102. Zagospodarowanie otoczenia zbiornika wodnego na Serafie w 

Bieżanowie 

ZZM II 

103. Zagospodarowanie Parku Leśnego Bonarka II ZZM II 

104. Zagospodarowanie Parku Leśnego Kliny z Potokiem Rzewnym ZZM II 

105. Zagospodarowanie Parku Rzecznego Drwinka  ZZM II 

106. Zagospodarowanie Północnych Błoń Krakowa ZZM II 

107. Las Łęgowski –  poszerzenie ZZM II 

108. Zagospodarowanie Zalewu Bagry Wielkie – cz. pd. i zach.  ZZM II 

109. Park Rzeczny Tetmajera – zagospodarowanie terenu przy 

źródełku (ID terenu: 1425) 

ZZM II 

110. Utworzenie Błoń w Luboczy (ID terenu: 1880+1882) ZZM II 

111. Zagospodarowanie Parku Ekologicznego i Błoń w Kościelnikach 

(ID terenu: 5151) 

ZZM II 

112. Udostępnienie Błoń Wróblowickich (ID terenu: 84) ZZM II 

Etap III: 

 Strefa A+ i A:   

113. Bulwary Wiślane – przedłużenie od Bulwaru Lotników Alianckich 

do mostu kolejowego z przedłużeniem ciągu pieszo-rowerowego 

do stopnia wodnego Dąbie 

ZZM III 

114. Zagospodarowanie Parku Aleksandry – cz. płn. (proponowany 
Park Telimeny) 

ZZM III 

115. Park Solvay - poszerzenie ZZM III 

116. Park Rżąka - poszerzenie ZZM III 

117. Park Lotników cz. płn. – relikt szańca Pszorna – rewaloryzacja ZZM III 

118. Zagospodarowanie Błoń Kobierzyńskich  ZZM III 

119. Zagospodarowanie Parku Młynówka Królewska – III etap ZZM III 

120. Zieleniec Mydlnicka (ID terenu: 1618) ZZM III 

121. Zagospodarowanie Parku w rejonie ul. XX Pijarów ZZM III 

122. Rewaloryzacja Fortu Bronowice ZZM III 

123. Zagospodarowanie Parku linearnego Żabiniec – III etap ZZM III 

124. Skwer Wróżenice przy boisku (ID terenu: 1897) ZZM III 

125. Błonia Mogilskie - uzupełnienie ZZM III 

126. Rynek w Pleszowie (ID terenu: 2823) ZZM III 

127. Plac Łagiewnicki (ID terenu: 2763) ZZM III 

128. Rewitalizacja i zagospodarowanie „zielonego korytarza” na 
Grzegórzkach, na terenie pokolejowym (ID terenu: 
1165+1232+1106+1105) 

ZZM III 

129. Zagospodarowanie skweru przy ul. Łokietka (ID terenu: 1461) ZZM III 

130. Zagospodarowanie skweru w Wolicy (ID terenu: 1898) ZZM III 

131. Zagospodarowanie dwóch skwerów w Swoszowicach (ID terenu: 
145, 135+136) 

ZZM III 

132. Zagospodarowanie skweru w Jugowicach (ID terenu: 5195) ZZM III 

 Strefa B+ i B:   

133. Zagospodarowanie Parku Rzecznego Sudół wzdłuż ul. Opolskiej ZZM III 

134. Zagospodarowanie Parku Rzecznego Drwinka ZZM III 

135. Zagospodarowanie Parku Białe Morza  ZZM III 

136. Zagospodarowanie Parku Rzecznego Wilga ZZM III 

137. Fort Kosocice - rewaloryzacja ZZM III 

138. Zagospodarowanie Parku Rzecznego Białuchy – III etap ZZM III 
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139. Zagospodarowanie Parku Rzecznego Wilga – III etap ZZM III 

140. Zagospodarowanie Parku Rzecznego Potoku Olszanickiego – 
teren przy ul. Powstania Styczniowego 

ZZM III 

141. Zagospodarowanie Parku Rzecznego Sudół Dominikański 
(Rozrywka) - III etap 

ZZM III 

142.  Zagospodarowanie łącznika pomiędzy Łąkami Nowohuckimi a 
parkiem Lotników  

ZZM III 

143. Zagospodarowanie łącznika pomiędzy Łąkami Nowohuckimi a 
doliną Wisły  

ZZM III 

144.  Udostępnienie Błoń Węgrzynowickich (ID terenu: 1893) ZZM III 

145. Zagospodarowanie Parku Rzecznego na Rybitwach (ID terenu: 
902+297+295+1071+290+289+298) 

ZZM III 

 
 

 
Etapowanie realizacji przedstawione w powyższej tabeli przedstawia mapa nr 24 – Etapowanie realizacji 

inwestycji na terenach zieleni wg zaktualizowanej listy rankingowej.   
Ogółem, we wszystkich trzech powyżej opisanych etapach inwestycyjnych zaplanowano 427,8 ha pod 

realizacje nowych terenów zieleni.  
Wymienione na powyższej liście zadania, w szczególności inwestycyjne, nie są to wszystkie 

przedsięwzięcia, jakie można zaplanować na podstawie koncepcji systemu terenów zieleni opracowanej w 
niniejszym dokumencie. Jednak ich realizacja zależy od wysokości środków przewidzianych w budżecie na 
kolejne lata. W przypadku możliwości pozyskania dodatkowych środków na inwestycje np. ze środków 
zewnętrznych lub przesunięć wynikających z oszczędności na planowanych lub innych zadaniach, można 
realizować kolejne projekty posługując się ustaleniami „Kierunków…”. Planując zadania dodatkowe, w 
pierwszej kolejności należy wybierać lokalizacje parków i skwerów położonych w rejonach miasta 
charakteryzujących się istniejącym i przewidywanym deficytem terenów zieleni lub brakami dostępności oraz 
wskazaniami z konsultacji społecznych i potrzebami inwestycyjnymi określonymi przez inspektorów 
terenowych ZZM. W ocenie terenów pod kątem w/w kryteriów pomocne będą analizy zawarte w Cz. III 
niniejszego opracowania, rozdz. 4. 

Ponadto, w bazie danych przestrzennych zawarto wskazania do realizacji zadrzewień 
kompensacyjnych na terenach gminnych. Wszystkie te lokalizacje mają przypisany I etap realizacji, do 
wykorzystania wg potrzeb.  
 
 
 
 
 
 

VIII.5.9.5. Zadania o charakterze ochronnym 

 

 
Tab. 29. Planowane zadania  o charakterze ochronnym: 
l.p. Rodzaj/nazwa zadania: Jednostka realizująca Termin 

realizacji 

Ustanawianie użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych 

1. Objęcie ochroną najcenniejszych fragmentów terenów opisanych 
szczegółowo w Aneksie nr II do niniejszego opracowania w oparciu o 
weryfikację i aktualizację: 

  „Lasek Mogilski” 

  „Łąki w Kostrzu” 

WS UMK I etap 
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  „Łąki w Klinach” 

  „Bodzów i Góra Św. Anny” 

  „Mydlniki i Góra Osławska” 
  

. 

2.  Objęcie ochroną najcenniejszych fragmentów terenów opisanych 
szczegółowo w Aneksie nr II do niniejszego opracowania w oparciu o 
weryfikację i aktualizację: 

 

  „Las Łęgowy w Przegorzałach” 

 „Lasek Łęgowski” 

 „Dolina Potoku Olszanickiego”  - powiększenie obszaru 
chronionego 

  „Drwinka” 

  „Przylasek Rusiecki” 

 „Zesławice – Piastów” 

 „Łąki Nowohuckie” – powiększenie obszaru chronionego 

 „Kamieniołom„Zakrzówek i Księża Góra” – powiększenie 

obszaru chronionego  

 „Kamieniołom Liban” 

 „Staw Bonarka” 
 
 

WS UMK II etap 

3. Objęcie ochroną najcenniejszych fragmentów terenów opisanych 
szczegółowo w Aneksie nr II do niniejszego opracowania w oparciu o 
weryfikację i aktualizację: 

  „Kamieniołom Bogucianka”/„Kamieniołom Laskowa” 

  „Górka Pychowicka” 

  „Łąki nad Rudawą” 

 „Stare Łąki” 

 „Grodzisko” 

  „Stawy w Skotnikach” 

 „Łęg przy ujściu Skawinki” 

  „Staw Szuwarowa” 

  „Starorzecze Przewóz” 

 „Malinówka” 

  

WS UMK III etap 

 Objęcie ochroną przyrody fragmentów terenów  opisanych w aneksie II 
do niniejszego opracowania  

 „Opatkowice” 

  „Piaski Wielkie” 

 „Starorzecze w Mogile”/„Starorzecze Wisły – Lesisko” 

 „Dolina Wilgi”. 

 „Torfowisko Przydania” 

 Murawy kserotermiczne „Bielany” 

 Murawy kserotermiczne „Bogucianka” 

 „Łąki Biedzina” 

 Powiększenie UE „Rybitwy” 

 Powiększenie UE „Staw w Rajsku” 

 „Doliny Potoków Kościelnickiego i Węgrzynowickiego” 

 „Wzgórze Wielkanoc” 

 „Dolina Potoku Geologów” 

 „Łąki w Skotnikach” 

WS UMK Poza okresem 
obowiązywania 

Kierunków 
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 „Łąki w Toniach” 
 

4. Objęcie Parku Dębnickiego wpisem do Gminnej Ewidencji Zabytków UMK (KZ) II etap 

5. Powołanie Lotniczego Parku Kulturowego  RMK na wniosek 
PMK (KD) 

II etap 

6. Powołanie parku kulturowego Krzemionek Podgórskich  RMK na wniosek 
PMK (KD) 

II etap 

 

VIII.5.9.6. Zadania o charakterze edukacyjno-promocyjnym  

 

l.p. Rodzaj/nazwa zadania: Jednostka realizująca Termin 
realizacji 

1. Akcja edukacyjna dla mieszkańców odnośnie wartości przyrodniczych 
drzew (klony jesionolistne, inne gatunki inwazyjne)   

ZZM + WS I etap 

2. Opracowanie i publikacja podręcznika dobrych praktyk w zakresie 
zarządzania i utrzymania zieleni dla inwestorów, właścicieli i 
zarządców nieruchomości, propagowanie w mediach 
społecznościowych i mediach tradycyjnych  

ZZM + WS I etap 

3. Utworzenie ścieżki edukacyjnej ciekawych okazów dendrologicznych 
w Krakowie  

ZZM + eksperci 
zewnętrzni, 
organizacje 

pozarządowe 

I etap 

4. Akcja informacyjna dotycząca możliwości zgłaszania drzew do objęcia 
ochroną w formie pomników przyrody, wdrożenie takiej możliwości w 
aplikacji ZZM  

WS + ZZM I etap 

5. Akcja informacyjno-edukacyjna dla właścicieli i zarządców terenów, 
na których znajdują się miejsca rozrodu płazów, na temat potrzeby i 
sposobów wprowadzania w życie zaleceń dotyczących ochrony 
płazów w mieście, wymienionych w Aneksie II 

WS, organizacje 
pozarządowe  

I etap 

6.  Opracowanie broszury informacyjnej dla gestorów sieci odnośnie 
zasad prowadzenia prac w terenach zieleni i w sąsiedztwie drzew, 
przeprowadzenie akcji informacyjnej  

WS I etap 

7. Akcja informacyjna dotycząca zakładania ogrodów społecznych wraz z 
działaniami edukacyjnymi w formie wykładów i warsztatów pn. 
„Szkoła Miejskich Ogrodników”. 

ZZM I etap 

8. Akcja Park Krakowian – wspólne sadzenie drzew upamiętniających 
narodziny dziecka na terenach będących w przyszłości nowymi 
parkami miejskimi. 

ZZM I etap 

9.  „Pakiety sponsorskie” – możliwość finansowania zieleni przez 
podmioty zewnętrzne(firmy i osoby prywatne). 

ZZM I etap 

10. Działania edukacyjne prowadzone na terenie gminy przez Centrum 
Edukacji Ekologicznej „Symbioza”. 

ZZM I etap 

11. Cykliczne akcje edukacyjne dla mieszkańców pn. „Zielone horyzonty”. ZZM I etap 

12. Akcje związane z animacją terenów zielonych realizowane w ramach 
projektu pn. „Zatrać się w zieleni”(„Ćwicz w zieleni”, „Parkobus w 
zieleni”, „Piknikuj w zieleni. Piknik krakowski.”, „Kino na trawie”) 

ZZM I etap 

13.  Projekt „Pasieka Kraków” mający na celu zwiększenie populacji 
pszczół w mieście. 

ZZM I etap 

14. Opracowanie broszur i publikacji informacyjno-edukacyjnych 
dotyczących zmniejszania ilości produkowanych odpadów i życia 
zgodnie z filozofią „Zero waste”. 

ZZM I etap 

15. Opracowanie broszur i publikacji informacyjno-edukacyjnych 
dotyczących współdziałania człowieka z naturą. 

ZZM I etap 

16. Stworzenie projektu o charakterze edukacyjnym dotyczącego „Drzew ZZM I etap 
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sędziwych”. 

17. Utworzenie trasy edukacyjnej na terenie Lasu Wolskiego w 
sąsiedztwie Centrum Edukacji Ekologicznej „Symbioza”. 

ZZM I etap 

 
 

VIII.5.10. Monitoring realizacji 

 
Od pierwszego roku wdrażania ustaleń niniejszego dokumentu należy rozpocząć monitoring jego 

realizacji. Wskaźniki służące monitorowaniu postępów określono w poniższej tabeli: 
 

L.p. Wskaźnik Jednostka Wartość 
wskaźnika 
w roku 
bazowym 
2018 

Miejsce 
pozyskania 
danych do 
określenia 
wskaźnika 

Stan docelowy w wyniku realizacji 
„Kierunków” 
do 2030 r.  

I etap II etap III etap 

1.  Powierzchnia 
terenów zieleni 
publicznej o 
charakterze 
rekreacyjnym na 
mieszkańca 

m2/os. 7,7 m2/os. ZZM, 
MSIP 

7,9 m2/os. 9 m2/os. 10 m2/os. 

2. Udział mieszkańców 
mieszkających w 
zasięgu 300m 
pieszego dojścia do 
publicznych terenów 
zieleni 

% 73,3% ZZM, 
MSIP 

74,5% 80% min. 86% 

3. Udział drzew 
zinwentaryzowanych 
w bazie danych 
względem wszystkich 
drzew na terenach 
utrzymywanych przez 
ZZM 

% 47% 
 

ZZM 
R3Trees 

55% 85% 100% 

4. Udział powierzchni 
parków rzecznych 
objętych 
obowiązującymi 
planami miejscowymi 
względem całej 
powierzchni parków 
rzecznych 

%  86% BP, MSIP 90% 100% 100% 

5. Nakłady na 
utrzymanie 
istniejących terenów 
zieleni publicznej 
pozostających w 
zarządzie ZZM 

zł/m2 1,66 ZZM, 
Budżet 
Miasta 

2,00 2,5 3 

6. Nakłady na 
utrzymanie lasów 
komunalnych 
(zarządzanych przez 
ZZM i MPIOZ) 

zł/m2 0,22 ZZM, WS 0,30 0,33 0,36 

7. Wykonanie zadań z % 0 ZZM 100%  100% 100% 
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zakresu gospodarki 
nieruchomościami, 
zarządzania i 
administracji 
wymienionych z 
rozdz.VIII. 5.9.3. 
zgodnie z 
harmonogramem 

(spośród zadań 
przewidzianych 
na etap I) 

(spośród 
zadań 
przewidziany
ch na etap II) 

(spośród 
zadań 
przewidzia
nych na 
etap III) 

8. Wykonanie zadań z 
Listy Rankingowej 
Inwestycji 
wymienionych w 
rozdziale VIII.5.9.4. 
zgodnie z 
harmonogramem 

% 0 ZZM 100%  
(spośród zadań 
przewidzianych 
na etap I) 

100% 
(spośród 
zadań 
przewidziany
ch na etap II) 

100% 
(spośród 
zadań 
przewidzia
nych na 
etap III) 

9. Pozyskanie gruntów 
pod tereny zieleni  

ha 15,3 ha GS UMK 30 ha 75 ha 75 ha 

10. Wykonanie zadań 
ochronnych 
wymienionych w 
rozdziale VIII.5.9.5. 
zgodnie z 
harmonogramem 

% 0 WS, KD, 
KZ 

100%  
(spośród zadań 
przewidzianych 
na etap I) 

100% 
(spośród 
zadań 
przewidziany
ch na etap II) 

100% 
(spośród 
zadań 
przewidzia
nych na 
etap III) 

11. Ilość ustanowionych 
powierzchniowych 
form ochrony 
przyrody 

szt. 15 WS 20 30 40 

12. Wykonanie zadań o 
charakterze 
edukacyjno-
promocyjnym 
wymienionych w 
rozdziale VIII.5.9.6. 
zgodnie z 
harmonogramem 

%  WS, ZZM 100%  
(spośród zadań 
przewidzianych 
na etap I) 

100% 
(spośród 
zadań 
przewidziany
ch na etap II) 

100% 
(spośród 
zadań 
przewidzia
nych na 
etap III) 

 
Sposób obliczania wskaźników: 
 

 Wskaźnik nr 1 Powierzchnia terenów zieleni publicznej o charakterze rekreacyjnym na mieszkańca 
[m2]: 
Wskaźnik = x ÷ y 
gdzie: 
x = powierzchnia wszystkich istniejących terenów zieleni publicznej o charakterze rekreacyjnym tj. 
mających atrybut „istniejące” i znajdujących się w strefie A i A+: parków (ZP), skwerów (ZPS), zieleni 
kopców (ZK), parków na terenie fortecznym ZPF (tj. Fort Mistrzejowice i Fort Batowice) i parków typu 
błonia (łąk publicznych) ZPB (Błonia Krakowskie, Błonia Mogilskie, Rękawka) [m2]  
y = ilość wszystkich mieszkańców Krakowa (dane z BIP – Raport o stanie miasta) 
 

 Wskaźnik nr 2 Udział mieszkańców mieszkających w zasięgu 300 m pieszego dojścia do publicznych 
terenów zieleni o charakterze rekreacyjnym [%]: 
Wskaźnik = 100x ÷ y 

 gdzie: 
x = ilość mieszkańców (na podstawie danych MSIP – warstwy z danymi dot. mieszkańców 
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zameldowanych w danych punktach adresowych) zamieszkujących w strefie 300 m od istniejących 
terenów zieleni publicznej o charakterze rekreacyjnym oraz lasów, ale tylko tych dostosowanych do 
rekreacji (Las Wolski, Las Mogilski, Park Skałki Twardowskiego, Las Tyniecki, Rezerwat Skołczanka i 
uroczyska: Górka Pychowicka, Kostrza, Kowadza, Tyniec, Wielkanoc). W Koncepcji terenów zieleni są 
to: 
- wszystkie istniejące tereny zieleni publicznej o charakterze rekreacyjnym tj. mające atrybut 
„istniejące” i znajdujących się w strefie A i A+: parki (ZP), skwery (ZPS), zieleni kopców (ZK), parki na 
terenie fortecznym ZPF (tj. Fort Mistrzejowice i Fort Batowice) i parki typu błonia (łąki publiczne) ZPB 
(Błonia Krakowskie, Błonia Mogilskie, Rękawka) 
- ww. lasy w części znajdującej się w strefie B i B+ tj. Las Wolski, Las Mogilski, Park Skałki 
Twardowskiego, Las Tyniecki, Rezerwat Skołczanka i uroczyska: Górka Pychowicka, Kostrza, Kowadza, 
Tyniec, Wielkanoc 
y = ilość wszystkich mieszkańców Krakowa (dane z BIP – Raport o stanie miasta) 

 

 Wskaźnik nr 3 Udział drzew zinwentaryzowanych w bazie danych względem wszystkich drzew na 
terenach utrzymywanych przez ZZM [%] 
Wskaźnik = 100x ÷ y 
gdzie: 
x = ilość drzew zinwentaryzowanych w programie R3Trees (w standardzie podstawowym i w 
standardzie R3Trees) 
y = ilość wszystkich drzew na terenach utrzymywanych przez ZZM (na podstawie programu R3Trees) 
 

 Wskaźnik nr 4 Udział powierzchni parków rzecznych objętych obowiązującymi planami miejscowymi 
względem całej powierzchni parków rzecznych [%]: 
Wskaźnik = 100x ÷ y 
gdzie 
x = powierzchnia parków rzecznych (rozumiana jako powierzchnia wszystkich terenów zieleni z 
atrybutem ZPR w koncepcji terenów zieleni) objęta obowiązującymi mpzp zgodnie z BIP i danymi na 
MSIP. 
y = powierzchnia wszystkich parków rzecznych (rozumiana jako powierzchnia wszystkich terenów 
zieleni z atrybutem ZPR w koncepcji terenów zieleni) 
 

 Wskaźnik nr 5 Nakłady na utrzymanie istniejących terenów zieleni publicznej pozostających w 
zarządzie ZZM [zł/m2]: 
Wskaźnik = x ÷ y 
gdzie: 
x = kwota wydana na utrzymanie terenów zieleni miejskiej przez ZZM w roku objętym 
sprawozdaniem [zł] 
y = powierzchnia terenów zieleni miejskiej utrzymywanych przez ZZM (parki, zieleńce, zieleń 
osiedlowa i przyuliczna) [m2] 
 

 Wskaźnik nr 6 Nakłady na utrzymanie lasów komunalnych (zarządzanych przez ZZM i MPIOZ) [zł/m2]: 
Wskaźnik = (x + y) ÷ (a + b) 
gdzie 
x = kwota wydana na utrzymanie lasów zarządzanych przez ZZM w roku objętym sprawozdaniem bez 
nakładów na Powiatowy program zwiększania lesistości Miasta Krakowa na lata 2018-2030 
y = kwota wydana na utrzymanie lasów komunalnych zarządzanych przez MPIOZ w roku objętym 
sprawozdaniem 
a = powierzchnia lasów komunalnych zarządzanych przez ZZM [m2] 
b = powierzchnia lasów komunalnych zarządzanych przez MPIOZ [m2] 
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 Wskaźnik nr 7 Wykonanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami, zarządzania i administracji 
wymienionych z rozdz.VIII. 5.9.3. zgodnie z harmonogramem [%]: 
Wskaźnik = 100x ÷ y 
gdzie: 
x = ilość zrealizowanych zadań ujętych w tabeli zamieszczonej w rozdz. VIII. 5.9.3. przewidzianych do 
realizacji w etapie obejmującym okres sprawozdawczy 
y = ilość wszystkich zadań ujętych w tabeli zamieszczonej w rozdz. VIII. 5.9.3. przewidzianych do 
realizacji w etapie obejmującym okres sprawozdawczy 
W przypadku, gdy dla danego zadania przewidziano termin realizacji na przełomie dwóch etapów np. 
etap I/II, zadanie należy bilansować jako 0.5 zadania (a nie jako 1 zadanie) – zarówno w przypadku 
obliczania x jak i y. 
 

 Wskaźnik nr 8 Wykonanie zadań z Listy Rankingowej Inwestycji wymienionych w rozdziale VIII.5.9.4. 
zgodnie z harmonogramem [%]: 
Wskaźnik = 100x ÷ y 
gdzie: 
x = ilość zrealizowanych zadań ujętych w tabeli zamieszczonej w rozdz. VIII. 5.9.4. przewidzianych do 
realizacji w etapie obejmującym okres sprawozdawczy 
y = ilość wszystkich zadań ujętych w tabeli zamieszczonej w rozdz. VIII. 5.9.4. przewidzianych do 
realizacji w etapie obejmującym okres sprawozdawczy. 
W przypadku, gdy dla danego zadania przewidziano termin realizacji na przełomie dwóch etapów np. 
etap I/II, zadanie należy bilansować jako 0.5 zadania (a nie jako 1 zadanie) – zarówno w przypadku 
obliczania x jak i y. 
 

 Wskaźnik nr 9 Pozyskanie gruntów pod tereny zieleni [ha]: 
Powierzchnia [ha] nieruchomości pozyskanych pod tereny zieleni publicznej, w roku stanowiącym 
okres sprawozdawczy. 
 

 Wskaźnik nr 10 Wykonanie zadań ochronnych wymienionych w rozdziale VIII.5.9.5. zgodnie z 
harmonogramem [%]: 
Wskaźnik = 100x ÷ y 
gdzie: 
x = ilość zrealizowanych zadań ujętych w tabeli zamieszczonej w rozdz. VIII. 5.9.5. przewidzianych do 
realizacji w etapie obejmującym okres sprawozdawczy 
y = ilość wszystkich zadań ujętych w tabeli zamieszczonej w rozdz. VIII. 5.9.5. przewidzianych do 
realizacji w etapie obejmującym okres sprawozdawczy. 
W przypadku, gdy dla danego zadania przewidziano termin realizacji na przełomie dwóch etapów np. 
etap I/II, zadanie należy bilansować jako 0.5 zadania (a nie jako 1 zadanie) – zarówno w przypadku 
obliczania x jak i y. 
 
 

 Wskaźnik nr 11 Ilosć ustanowionych obszarowych form ochrony przyrody (użytki ekologiczne lub 
zespoły przyrodniczo - krajobrazowe wskazane w niniejszym opracowaniu) [szt] i [%] 
Ilość terenów objętych formą ochrony przyrody w postaci użytku ekologicznego lub zespołu 
przyrodniczo - krajobrazowy od 2019 r. włącznie [szt.] 
Udział procentowy ww. ilości względem wszystkich uchwalonych form ochrony przyrody [%] 

 
 

 Wskaźnik nr 12 Wykonanie zadań o charakterze edukacyjno-promocyjnym wymienionych w rozdziale 



KIERUNKI ROZWOJU I ZARZĄDZANIA TERENAMI ZIELENI W KRAKOWIE NA LATA 2019-2030 
   

339  

 

VIII.5.9.6. zgodnie z harmonogramem 
Wskaźnik = 100x ÷ y 
gdzie: 
x = ilość zrealizowanych zadań ujętych w tabeli zamieszczonej w rozdz. VIII. 5.9.6. przewidzianych do 
realizacji w etapie obejmującym okres sprawozdawczy 
y = ilość wszystkich zadań ujętych w tabeli zamieszczonej w rozdz. VIII. 5.9.6. przewidzianych do 
realizacji w etapie obejmującym okres sprawozdawczy. 
W przypadku, gdy dla danego zadania przewidziano termin realizacji na przełomie dwóch etapów np. 
etap I/II, zadanie należy bilansować jako 0.5 zadania (a nie jako 1 zadanie) – zarówno w przypadku 
obliczania x jak i y. 

 
W styczniu każdego roku Miejski Architekt Krajobrazu, na podstawie danych zebranych od 

poszczególnych jednostek za rok poprzedni, będzie obliczał wartość wskaźników ujętych w powyższej tabeli, 
w celu monitorowania stopnia wdrożenia ustaleń niniejszego dokumentu. 

 

VIII.5.11. Zasady aktualizacji niniejszego dokumentu  

 
Za aktualizację niniejszego dokumentu odpowiadał będzie Miejski Architekt Krajobrazu. Aktualizacja 

niniejszego dokumentu będzie odbywała się dwutorowo (zgodnie z poniższą tabelą): poprzez bieżącą (w 
miarę potrzeb) aktualizację wskazanych baz danych przestrzennych oraz poprzez kompleksową, okresową 
aktualizację ustaleń całego dokumentu.  

Aktualizacji dokumentu należy dokonywać w oparciu o wyniki monitoringu realizacji oraz o analizy w 
zakresie zapotrzebowania społecznego na tereny zieleni i dostępnych zasobów przestrzennych. Należy 
analogicznie jak w niniejszym dokumencie, analizować stopień spełnienia aktualnego zapotrzebowania na 
tereny zieleni publicznej i dostępność tych terenów dla mieszkańców oraz prognoz pod kątem przyszłego 
zapotrzebowania, a także badać presję inwestycyjną na tereny zieleni i tereny cenne przyrodniczo. W 
przypadku, gdy tereny zieleni wyznaczone w niniejszym dokumencie zostaną zajęte pod zabudowę (w wyniku 
realizacji decyzji o pozwoleniu na budowę zgodnych z planem miejscowym lub pozwoleń na budowę 
wydanych na podstawie decyzji o WZ lub decyzji o ULICP), należy w miarę możliwości wyznaczać tereny 
zastępcze w okolicy, w celu zapewnienia dostępności terenów zieleni i zachowania ciągłości systemu. 
 

Aktualizacja dokumentu w zakresie baz danych przestrzennych GIS w formacie SHP zawierających 
rekordy z uporządkowanymi i wypełnionymi tematycznie atrybutami będzie następowała według poniższych 
wskazań: 

 
Aktualizacja ewidencji terenów zieleni zarządznych i utrzymywanych przez ZZM (warstwy 
na ISDP: ZZM Tereny utrzymywane, ZZM Trwały zarząd) – w przypadku przejmowania 
terenów w zarząd, utrzymanie, a także w przypadku zbycia nieruchomości 

na bieżąco, nie później 
niż w ciągu 2 tygodni 

Aktualizacja Koncepcji systemu terenów zieleni publicznej (warstwa na ISDP: ZZM MwZ 
2019 do 2030 Koncepcja terenów zieleni) w przypadku istotnych zmian wynikających 
głównie ze statutowej działalności ZZM (utworzenie nowych terenów zieleni, 
rewaloryzacja istniejących, tereny pozyskane, zbyte, tereny utracone w wyniku presji 
inwestycyjnej itp.)  

na bieżąco 

Aktualizacja Koncepcji systemu terenów zieleni publicznej (warstwa na ISDP: ZZM MwZ 
2019 do 2030 Koncepcja terenów zieleni) o tereny zieleni przewidziane w nowo 
uchwalanych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

na bieżąco, nie później 
niż w ciągu miesiąca 

Monitoring wdrażania dokumentu -  Przeprowadzenie analizy stanu realizacji dokumentu 
poprzez obliczenie wskaźników, w tym analizę realizacji zadań z listy rankingowej 
inwestycji i z pozostałych list z zadaniami. Wnioski z analizy powinny mieć 
odzwierciedlenie w kształtowaniu Budżetu Miasta. 

w styczniu każdego roku 

Analiza presji inwestycyjnej na tereny zieleni i obszary cenne przyrodniczo (analiza liczby, w styczniu każdego roku 
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rozmieszczenia i powierzchni nieruchomości, na które wydano w danym roku decyzje o 
WZ i PnB na nową zabudowę, w szczególności zabudowę mieszkaniową wielorodzinną); 
na podstawie wyników analizy wnioskować o objęcie terenów zagrożonych planami 
miejscowymi lub ochroną i formułować wnioski do planów; 

Ponawianie analizy dostępności terenów zieleni rekreacyjnej dla mieszkańców w oparciu 
o bazy danych przestrzennych dotyczące aktualnego rozmieszczenia terenów zieleni 
utrzymywanych przez ZZM i liczby mieszkańców zameldowanych w poszczególnych 
punktach adresowych. W tym samym interwale czasowym należy także sprawdzać 
stopień spełnienia zapotrzebowania społecznego na tereny zieleni rekreacyjnej, badając 
powierzchnie terenów zieleni publicznej w poszczególnych jednostkach urbanistycznych, 
pod kątem spełnienia przyjętego standardu 10m2/mieszkańca, i weryfikować obszary 
deficytowe pod względem zieleni. Analizy te będą podstawą do aktualizacji Listy 
Rankingowej. Metodologia sporządzania ww. analiz została opisana szczegółowo w 
definicjach poszczególnych wskaźników w rozdz. VIII.5.10 Monitoring realizacji 

ok. co 2 lata
270

 tj. 2021, 

2023, 2025 (w ramach 
kompleksowej 
aktualizacji), 2027, 2029, 
2031 (w ramach 
kompleksowej 
aktualizacji) 

Kompleksowa aktualizacja ustaleń „Kierunków…”. Każda z planowych kompleksowych 
aktualizacji niniejszego dokumentu będzie też obejmować ponowienie procesu konsultacji 
społecznych w całym mieście. Zakłada się jednoetapowy przebieg konsultacji w formie 
spotkań dyskusyjnych we wszystkich dzielnicach pomocniczych, ze zbieraniem wniosków. 
Dopuszcza się też składanie wniosków pisemnych, w tym drogą elektroniczną, w 
określonym przedziale czasowym.  
Gdy zajdą przesłanki merytoryczne, należy aktualizować zapisy dokumentu wcześniej (w 
trakcie trwania poszczególnych etapów) w poszczególnych zakresach, np. w przypadku 
istotmnych zmian w dokumentach nadrzędnych i miejskich, wpływających na kierunki 
rozwoju terenów zieleni Krakowa i szczegółowe wytyczne do ich zagospodarowania.  
Po zakończeniu III etapu realizacji w roku 2030 należy opracować raport podsumowujący i 
określić wytyczne do opracowania kolejnej wersji dokumentu. 

po zakończeniu każdego 
z etapów wdrażania 
ustaleń dokumentu tj. 
2025 i 2031  

 
 

 

VIII.5.12. Możliwości pozyskania środków zewnętrznych na rozwój terenów zieleni 

Środki zewnętrzne na rozwój terenów zieleni można pozyskiwać ze źródeł finansowania takich jak: 

 Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i Fundusz Spójności), dostępne w 
ramach programów krajowych, programów regionalnych, oraz programów Europejskiej Współpracy 
Terytorialnej 

 Programy Ramowe Unii Europejskiej, takie jak Program Horyzont 2020 

 Programy i Inicjatywy Komisji Europejskiej, takie jak Program LIFE 

 Europejski Bank Inwestycyjny; 

 środki krajowe będące w dyspozycji marszałków województw 

 środki krajowe będące  w dyspozycji poszczególnych ministrów, w tym w szczególności ministra 
właściwego do spraw środowiska 

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

 Fundusze Norweskie i Europejskiego Obszaru Gospodarczego;  

 Finansowanie przez inwestorów prywatnych realizacji nasadzeń na publicznych terenach zieleni w 
zamian za wycinkę drzew na działkach inwestycyjnych; 

 partnerstwo publiczno -prywatne; 

 pakiety sponsorskie. 
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Dla pozyskania środków zewnętrznych, w szczególności z funduszy unijnych, istotne jest zapewnienie 
szeroko rozumianej dostępności terenów zieleni dla osób o ograniczonym stopniu sprawności. Zapewnienie 
ponadstandardowych rozwiązań, nie wymaganych przepisami krajowego prawa, może być dodatkowo 
punktowanym elementem przy uzyskiwaniu dotacji unijnych w latach 2014 – 2020. Należy na to zwrócić 
uwagę przy projektowaniu.  
 

Ponadto istnieje możliwość rozszerzenia współpracy z krakowskimi uczelniami, co da obustronne 
korzyści: dla ZZM możliwość ograniczenia kosztów opracowania inwentaryzacji i projektów, a dla studentów – 
pracę nad realnymi projektami i możliwość realizacji. Obecnie ma miejsce współpraca z Instytutem 
Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej, a planowane jest zawarcie porozumienia z Uniwersytetem 
Rolniczym. Poza tym, rekomenduje się tu szczególnie nawiązanie współpracy z Wydziałami Akademii 
Górniczo-Hutniczej, które mają doświadczenie w tworzeniu baz danych przestrzennych, wykonywały też 
inwentaryzacje za pomocą skanningu laserowego (projekt taki by opracowany dla doliny Wisły) oraz których 
studenci co roku w ramach zajęć terenowych robią pomiary geodezyjne krakowskich terenów zieleni. 
Ćwiczenia te odbywają się zwykle w Parku Jordana, na Błoniach i w Parku Krakowskim, natomiast mogłyby 
odbywać się też na innych terenach zieleni. Efekty tych prac, przy założeniu koordynacji z wymogami 
programu R3Trees, mogłyby służyć jako podkłady pod inwentaryzacje szczegółowe poszczególnych terenów 
zieleni opracowywane w ZZM. Celem zapewnienia odpowiedniego do profesjonalnego wykorzystania 
poziomu opracowań studenckich, w porozumieniach o współpracy z uczelniami wskazane jest wprowadzenie 
wymogu certyfikatów jakości uzyskiwanych danych.  

 

 

 VIII.5.13. Rejestr ryzyk  

 
l.p. Kategoria/Nazwa ryzyka: Opis (przyczyna, charaker, 

skutek): 
Prawdopodo- 
bieństwo 
wystąpienia: 

Możliwe sposoby 
reagowania: 

 Ryzyko strategiczne:    

1. Postępująca zabudowa na 
terenach zieleni w oparciu o 
decyzje o WZ, utrudniająca 
zachowanie ciągłości 
terenów zieleni i elementów 
cennych przyrodniczo 

Zabudowa może powstawać 
na terenach przeznaczonych 
w SUiKZP na zieleń, jeżeli nie 
są one objęte planami 
miejscowymi  

Duże do czasu 
uchwalenia 
mpzp „Dla 
wybranych 
obszarów 
przyrodniczych 
miasta Krakowa” 

Pilne uchwalenie 
opracowywanego mpzp 
„Dla wybranych obszarów 
przyrodniczych miasta 
Krakowa” – część B i C 
 

2. Brak przestrzegania 
standardów 
powierzchniowych zieleni 
na mieszkańca 

Brak zapisów o standardach 
powierzchni terenów zieleni 
na mieszkańca w 
dokumentach planistycznych 
zagraża tym, że terenach 
przeznaczanych pod 
zabudowę wielorodzinną nie 
zostaną zapewnione 
odpowiednie tereny zieleni 
do liczby mieszkańców 

Średnie Wpisanie standarów w 
zakresie powierzchni zieleni 
na mieszkańca do SUiKZP 
lub przyjęcie ich osobno, 
jako Uchwały RMK 

3. Brak koordynacji i realizacji 
„zielonych korytarzy” 

Realizatorem inwestycji 
będzie ZDMK, nie ZZM 

Duże  „Zielone korytarze” 
powinny być realizowane w 
głównych zielonych ciągach 
wskazanych w koncepcji w 
niniejszym dokumencie  

4. Brak wystarczających 
środków w budżecie miasta 

Rada Miasta i Prezydent 
decydują o przyznawaniu 

Średnie Spotkania z Radnymi i 
Prezydentem, 
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na realizację ustaleń 
niniejszego dokumentu, a w 
szczególności na 
podniesienie standardów 
utrzymania terenów zieleni, 
lasów i obszarów cennych 
przyrodniczo 

budżetu na poszczególne 
zadania 

przedstawianie korzyści dla 
miasta i mieszkańców z 
wydatkowania większych 
środków na zieleń 

 Ryzyko operacyjne:    

5. Przedłużanie się okresu prac 
nad Ewidencją terenów 
zieleni utrzymywanych przez 
jednostki UMK w zakresie jej 
uzupełnienia o zieleńce w 
pasach drogowych  

Opracowanie bazy danych 
przestrzennych zieleńców 
przyulicznych wymaga 
uzyskania materiałów 
wyjściowych od ZDMK-u 
(zasięgu pasów drogowych 
pozostających w zarządzie 
jednostki, w postaci 
wektorowej) – co jest 
utrudnione. Następnie, 
materiał wyjściowy może 
wymagać aktualizacji, co 
pochłonie dodatkowy czas. 
Ponadto konieczna będzie 
dalsza obróbka materiału w 
ZZM, tj. identyfikacja 
zieleńców w przekazanych 
pasach drogowych na podst. 
mapy sytuacyjno-
wysokościowej, EGiB i 
ortofotomapy. Ponieważ w 
ZZM jest tylko jeden 
specjalista ds. GIS, który ma 
już wiele obowiązków, 
obróbka danych może zając 
dużo czasu. 

Duże Zwrócenie się do 
Wiceprezydenta, w którego 
pionie znajduje się ZDMK, o 
wydanie polecenia 
służbowego w sprawie 
przekazania danych przez 
ZDMK. 
Zatrudnienie dodatkowego 
pracownika ds. GIS w ZZM  
 
 

6. Opóźnienia w realizacji 
zadań związanych z 
zarządzaniem terenami 
zieleni takich jak: 
- regulacja stanu prawnego; 

- uporządkowanie stanu 

ewidencyjnego; 

- formalne przejęcie 

nieruchomości przez ZZM; 

- pozyskiwanie gruntów pod 

nowe tereny zieleni. 

 

Realizacja wskazanych zadań 
leży po stronie innych niż 
ZZM podmiotów (Wydział 
Skarbu, Wydział Geodezji) 

Średnie Stworzenie Zespołu 
Zadaniowego ds. 
uporządkowania stanu 
formalno- prawnego i 
ewidencyjnego terenów 
zieleni, przeznaczenie 
odpowiednich środków na 
wykup terenów  
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 Uchwała w sprawie Budżetu obywatelskiego miasta Krakowa Nr XCVII/1465/14 Rady Miasta Krakowa z 
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X.2. WYKAZ MATERIAŁÓW CYFROWYCH 
 

Poniższa tabela zawiera spis materiałów cyfrowych wykorzystanych przy tworzeniu baz danych 
przestrzennych w ramach niniejszego dokumentu, wraz ze źródłami i datami pozyskania. Należy zwrócić 
uwagę, że za aktualność i kompletność pozyskanych danych odpowiadają podmioty, które je udostępniły.   

 

Numer 
mapy 

Nazwa warstwy Źródło 
Data 

pozyskania 

Forma w 
jakiej 

pozyskano 
Uwagi 

1 Rzeki i strumienie BDOT 10.2016 XML   

1 Rowy melioracyjne BDOT 10.2016 XML   

1 Zbiorniki wodne BDOT 10.2016 XML   

1 Planowany Kanał Krakowski SUiKZP K5 09.2015 DGN   

1 JCWP rzeki 2178 w mieście RDOŚ 12.2015 SHP   

1 Nazwa Cieku ISDP 08.2015 SHP   

1 Zbiorniki retencyjne istniejące SUiKZP K5 09.2015 DGN   

1 
Zbiorniki retencyjne 
planowane SUiKZP K5 09.2015 DGN   

1 Stopień przekształcenia rzek RDOŚ 12.2015 SHP   

1 Zbiorniki dolina Serafy SUiKZP K5 08.2015 DGN   

1 
Zbiorniki z koncepcji 
odwodnienia SUiKZP K5 08.2015 DGN   

1 Zbiorniki małej retencji SUiKZP K5 08.2015 DGN   

1 Serafa istniejący SUiKZP K5 08.2015 DGN   

1 
Wały przeciwpowodziowe RZGW Kraków* 12.2015 SHP 

 *Obecnie – RZGW 
Kraków PGWWP  

1 Stopnie wodne Wykonanie własne - SHP   

1 
Obszar zagrożenia pow rzeki 
morze 

RZGW Kraków* 
12.2015 SHP 

 *Obecnie – RZGW 
Kraków PGWWP  

1 
Formy przyrody narażone na 
zalanie 

RZGW Kraków* 
12.2015 SHP 

 *Obecnie – RZGW 
Kraków PGWWP  

2 
Obszary Natura 2000 
siedliskowe RDOŚ 08.2015 SHP   

2 
Obszary działań ochronnych 
ZPKWM RDOŚ 08.2015 SHP   

2 Otuliny Parków Narodowych RDOŚ 08.2015 SHP   

2 Parki Krajobrazowe RDOŚ 08.2015 SHP   

2 
Otuliny Parków 
Krajobrazowych RDOŚ 08.2015 SHP   

2 Rezerwaty Przyrody RDOŚ 08.2015 SHP   

2 Użytki ekologiczne RDOŚ 08.2015 SHP   

2 Park krajobrazowy- 
projektowany SUiKZP 08.2015 PDF Wykonano wektoryzację 

2 Pomniki przyrody MONIT-AIR 10.2016 SHP   

2 Chronione rośliny MONIT-AIR 10.2016 SHP   

2 Chronione grzyby RDOŚ 08.2015 SHP   

2 Chronione mchy RDOŚ 08.2015 SHP   

2 
Tereny o najwyższych 
walorach przyrodniczych MONIT-AIR 10.2016 SHP   
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2 Miejsca rozrodu płazów ISDP 07.2015 SHP   

2 
Obszary cenne przyrodniczo 
wg. RDOŚ RDOŚ 08.2015 SHP   

3 Korytarze ekologiczne RDOŚ 09.2015 SHP   

3 
Główne kierunki powiązań SUiKZP s. 96 12.2015 PDF Wykonano wektoryzacje 

3 
Główny układ powiązań SUiKZP s. 97 12.2015 PDF Wykonano wektoryzacje 

3 Strefa hydrogeniczna Wykonanie własne - - Na podst. BDOT 

4 
Granica obszarów 
przewietrzania miasta 
(wiatr_linie.shp) 

Wykonanie własne 
na podstawie 
danych z projektu 
MONIT-AIR - SHP 

Dane wyinterpolowane 
na podstwie siatki 
poligonów 

4 
Obszary dostatecznie 
przewietrzane (wiatr_poly.shp) 

Wykonanie własne 
na podstawie 
danych z projektu 
MONIT-AIR - SHP 

Dane wyinterpolowane 
na podstwie siatki 
poligonów 

4 System wymiany i regeneracji 
powietrza linie (*.shp) SUiKZP 08.2015 PDF Wykonano wektoryzacje 

4 Zieleń wysoka 
(MonitAir_OBIA_G2.shp) 

Dane z projektu 
MONIT-AIR 10.2016 SHP   

5 
Granica Parku Kulturowego - 
Stare Miasto (*.shp) SUiKZP K2 08.2015 DGN   

5 
Postulowane Parki Kulturowe 
(*.shp) SUiKZP K2 08.2015 DGN   

5 Parki kulturowe wg Planu 
Zagospodarowania 
Województwa (*.shp) SUiKZP K2 08.2015 DGN   

5 Granica Pomnika Historii 
Kraków - Historyczny Zespół 
Miasta (*.shp) ISDP 08.2015 SHP   

5 Granica obszaru wpisanego do 
UNESCO (*.shp) SUiKZP K2 08.2015 DGN   

5 Granica strefy buforowej 
UNESCO (*.shp) SUiKZP K2 08.2015 DGN   

5 Strefy nadzoru 
archeologicznego (*.shp) ISDP 08.2015 SHP   

5 Obszarowe stanowiska 
archeologiczne (*.shp) ISDP 08.2015 SHP   

5 Punktowe stanowiska 
archeologiczne (*.shp) ISDP 08.2015 SHP   

5 Forty Twierdzy Kraków_poly 
(*.shp) SUiKZP K2 08.2015 DGN   

5 Miejsca pamięci narodowej 
(*.shp) SUiKZP K2 08.2015 DGN   

5 Dobra kultury współczesnej 
(*.shp) SUiKZP K2 08.2015 DGN   

5 Układ dróg Twierdzy Kraków 
(Układ dróg Twierdzy 
Kraków.shp) SUiKZP U4 08.2015 PDF Wykonano wektoryzacje 

5 Układ dróg Twierdzy Kraków_2 
(Układ dróg Twierdzy 
Kraków.shp) SUiKZP U4 08.2015 PDF Wykonano wektoryzacje 
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5 Historyczny układ drożny 
(*.shp) SUiKZP U4 08.2015 PDF Wykonano wektoryzacje 

5 Rejetsr zabytków. Obszary 
urbanistyczne (Obszary 
urbanistyczne.shp) ISDP 08.2015 SHP   

5 Rejestr zabytków. Obiekty 
architektury, budownictwa i 
techniki (Obiekty architektury, 
budownictwa i techniki.shp) ISDP 08.2015 SHP   

5 Rejestr zabytków. Obiekty 
małej architektury (Obiekty 
małej architektury.shp) ISDP 08.2015 SHP   

5 Rejestr zabytków. Cmentarze 
(Cmentarze.shp) ISDP 08.2015 SHP   

5 Rejestr zabytków. Zespoły 
forteczne (Zespoły 
forteczne.shp) ISDP 08.2015 SHP   

5 Rejestr zabytków. Tereny i 
zespoły zieleni (Tereny i 
zespoły zieleni wpisane do 
rejestru zabytków.shp, Parki, 
ogrody, komponowane 
zespoły zieleni.shp, Zespoły 
forteczne.shp) ISDP 08.2015 SHP   

5 Rejestr zabytków. Zespoły 
rezydencjonalno-parkowe 
(Zespoły rezydencjonalno-
parkowe.shp) SUiKZP K2 08.2015 DGN   

5 Ewidencja zabytków. Obiekty 
architektury, budownictwa i 
techniki (Obiekty architektury, 
budownictwa i techniki.shp) ISDP 08.2015 SHP   

5 Ewidencja zabytków. Obiekty 
małej architektury (Obiekty 
małej architektury.shp) ISDP 08.2015 SHP   

5 Ewidencja zabytków. 
Cmentarze (Cmentarze.shp) ISDP 08.2015 SHP   

5 Ewidencja zabytków. Relikty 
(Relikty.shp) ISDP 08.2015 SHP   

5 Ewidencja zabytków. Tereny i 
zespoły zieleni (Tereny i 
zespoły zieleni wpisane do 
ewidencji zabytków.shp, 
Zespoły forteczne.shp) ISDP 08.2015 SHP   

5 Ewidencja zabytków. Zespoły 
rezydencjonalno-parkowe 
(Zespoły rezydencjonalno-
parkowe.shp) SUiKZP K2 08.2015 DGN   

6 

Punkty widokowe Wykonanie własne - - 

SUiKZP, Opracowanie z 
roku 1994, własne 
analizy 
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6 

Osie widokowe Wykonanie własne - - 

SUiKZP, Opracowanie z 
roku 1994, własne 
analizy 

6 

Ciągi widokowe Wykonanie własne - - 

SUiKZP, Opracowanie z 
roku 1994, własne 
analizy 

6 

Obszary widokowe Wykonanie własne - - 

SUiKZP, Opracowanie z 
roku 1994, własne 
analizy 

6 

Główne dominanty pozytywne Wykonanie własne - - 

SUiKZP, Opracowanie z 
roku 1994, własne 
analizy 

6 

Główne dominanty negatywne Wykonanie własne - - 

SUiKZP, Opracowanie z 
roku 1994, własne 
analizy 

6 

Subdominanty Wykonanie własne - - 

SUiKZP, Opracowanie z 
roku 1994, własne 
analizy 

6 

Powiązania między kopcami Wykonanie własne - - 

SUiKZP, Opracowanie z 
roku 1994, własne 
analizy 

6 

Powiązania między fortami Wykonanie własne - - 

SUiKZP, Opracowanie z 
roku 1994, własne 
analizy 

6 

Pozostałe powiązania 
widokowe Wykonanie własne - - 

SUiKZP, Opracowanie z 
roku 1994, własne 
analizy 

6 

Strefa ochrony sylwety miasta Wykonanie własne - - 

SUiKZP, Opracowanie z 
roku 1994, własne 
analizy 

7 
Typologia terenów zieleni 
(*.shp) Wykonanie własne - -   

7 Zielone korytarze (*.shp) Wykonanie własne - -   

7 Aleje (*.shp) Wykonanie własne - -   

8 
Przystanki tramwaju wodnego 
(F04_TRAM_WODNY_PRZ_mp
oint.shp) ISDP 08.2015 SHP   

8 

Baseny (*.shp) Wykonanie własne - - 

Na podstwie informacji 
ogólnodostępnych w 
internecie 

8 Kluby sportowe (*.shp) MSIP 08.2015 SHP   

8 

Miejsca wykorzystywane do 
kąpieli (*.shp) Wykonanie własne - - 

Na podstwie informacji 
ogólnodostępnych w 
internecie 

8 

Orliki (*.shp) Wykonanie własne - - 

Na podstwie informacji 
ogólnodostępnych w 
internecie 
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8 

Place zabaw (*.shp) Wykonanie własne - - 

Na podstwie informacji 
ogólnodostępnych w 
internecie 

8 

Psie wybiegi (*.shp) Wykonanie własne - - 

Na podstwie informacji 
ogólnodostępnych w 
internecie 

8 

Siłownie plenerowe (*.shp) Wykonanie własne - - 

Na podstwie informacji 
ogólnodostępnych w 
internecie 

8 

Skateparki (*.shp) Wykonanie własne - - 

Na podstwie informacji 
ogólnodostępnych w 
internecie 

8 

Stajnie (*.shp) Wykonanie własne - - 

Na podstwie informacji 
ogólnodostępnych w 
internecie 

8 

Istniejące ścieżki rowerowe 
(*.hp) ISDP 08.2015 SHP 

Ścieżki zostały 
zaktualizwane zgodnie z 
wytycznymi Oficera 
rowerowego 

9 
Ciagłość parków rzecznych 
(ciagłość parków 
rzecznych.shp) Wykonanie własne - -   

9 Mostki, kładki (mostki.shp) Wykonanie własne - -   

9 Bariery - obiekty punktowe 
(bariery_point.shp) Wykonanie własne - -   

9 Bariery - obiekty 
powierzchniowe 
bariery_poly.shp) Wykonanie własne - -   

9 Parki rzeczne - strefa 
zagospodarowania 
(WS07_PARK_RZ_ZG_polyg.sh
p) ISDP 08.2015 SHP   

9 Parki rzeczne - strefa ochronna 
(WS07_PARK_RZ_OC_polyg.sh
p) ISDP 08.2015 SHP   

10 

Szlaki rowerowe 
Szlaki turystyczne 
Małopolski 05.2016 GPX 

http://www.gis.geo.uj.ed
u.pl/szlakimalopolski/ 

10 

Szlaki piesze 
Szlaki turystyczne 
Małopolski 05.2016 GPX 

http://www.gis.geo.uj.ed
u.pl/szlakimalopolski/ 

10 

Greenways 
Szlaki turystyczne 
Małopolski 05.2016 GPX 

http://www.gis.geo.uj.ed
u.pl/szlakimalopolski/ 

10 Pomniki przyrody 
(PomnikiPrzyrodyPoint.shp) RDOŚ 08.2015 SHP   

10 Park Narodowy RDOŚ 08.2015 SHP   

10 Otulina Prku Narodowego RDOŚ 08.2015 SHP   

10 Park Krajobrazowy RDOŚ 08.2015 SHP   
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10 Zespół przyrodniczo-
krajobrazowy RDOŚ 08.2015 SHP   

10 Natura 2000 - obszary 
siedliskowe RDOŚ 08.2015 SHP   

10 Natura 2000 - obszary ptasie RDOŚ 08.2015 SHP   

10 Rezerwat RDOŚ 08.2015 SHP   

10 Użytek ekologiczny RDOŚ 08.2015 SHP   

10 

Linie kolejowe 
OpenStreetMap 
Polska 05.2016 OSM 

http://openstreetmap.or
g.pl/ 

10 

Autrostrada, drogi, ulice 
OpenStreetMap 
Polska 05.2016 OSM 

http://openstreetmap.or
g.pl/ 

10 

Lasy Urban Atlas 05.2016 SHP 

http://www.eea.europa.
eu/data-and-
maps/data/urban-atlas  

10 

Tereny zieleni urządzonej Urban Atlas 05.2016 SHP 

http://www.eea.europa.
eu/data-and-
maps/data/urban-atlas  

10 

Tereny zurbanizowane Urban Atlas 05.2016 SHP 

http://www.eea.europa.
eu/data-and-
maps/data/urban-atlas  

10 

Użytki rolne Urban Atlas 05.2016 SHP 

http://www.eea.europa.
eu/data-and-
maps/data/urban-atlas  

10 

Wody Urban Atlas 05.2016 SHP 

http://www.eea.europa.
eu/data-and-
maps/data/urban-atlas  

10 

Tereny zieleni w obrębie 
miasta Krakowa Wykonanie własne - - 

Warstwa Typologia 
terenów zieleni z mapy 
nr 8 

10 

Granica województwa CODGiK 08.2015 SHP 

http://www.codgik.gov.p
l/index.php/darmowe-
dane/prg.html 

10 

Granica powiatu CODGiK 08.2015 SHP 

http://www.codgik.gov.p
l/index.php/darmowe-
dane/prg.html 

11 Tereny zieleni o powierzchni > 
0,5 ha i < 0,5 ha (Tereny 
zieleni.shp) Wykonanie własne - - 

Wykonana na podstawie 
warstwy Typologia 
terenów zieleni z mapy 
nr 8 

11 Strefa dostępności do terenów 
zieleni < 0,5 ha 
(Bufor_300m_TZ5.shp) Wykonanie własne - -   

11 Strefa dostępności do terenów 
zieleni > 0,5 ha 
(Bufor_300m_TZ_p.shp) Wykonanie własne - -   

11 Główne bariery (Bariery.shp) Wykonanie własne - -   

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/urban-atlas
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/urban-atlas
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/urban-atlas
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/urban-atlas
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/urban-atlas
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/urban-atlas
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/urban-atlas
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/urban-atlas
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/urban-atlas
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/urban-atlas
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/urban-atlas
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/urban-atlas
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/urban-atlas
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/urban-atlas
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/urban-atlas
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11 

Tereny zamknięte (Tereny 
zamknięte.shp) Wykonanie własne - - 

Wykonana na podstawie 
danych z ISDP oraz 
SUiKZP 

11 Granica jednostek 
urbanistycznych (Jednostki 
urbanistyczne nowe polyg.shp) MSIP 08.2015 SHP   

12 

Obszary istniejącego deficytu 
terenów zieleni (Jednostki 
urbanistyczne obszary 
deficytu.shp) Wykonanie własne - -   

12 Istniejąca zabudowa 
ekstensywna (Jednostki 
urbanistyczne obszary 
deficytu.shp) Wykonanie własne - -   

12 Obszary przewidywanego 
deficytu terenów zieleni 
(Jednostki urbanistyczne 
obszary deficytu.shp) Wykonanie własne - -   

12 Granica jednostek 
urbanistycznych (Jednostki 
urbanistyczne nowe polyg.shp) MSIP 08.2015 SHP   

13 
Postulaty dotyczące 
elementów liniowych Wykonanie własne - -   

13 
Postulaty dotyczące 
elementów powierzchniowcyh Wykonanie własne - -   

14 SUiKZP SUiKZP K1 08.2015 DGN   

14 Strefa kształtowania systemu 
przyrodniczego SUiKZP K1 08.2015 DGN   

14 Tereny przeznaczone pod 
zabudowę SUiKZP K1 08.2015 DGN   

15 Tereny zieleni wyznaczone w 
mpzp Wykonanie własne - - 

Na podstawie mpzp z 
ISDP 

16 
Tereny parków i skwerów 
wyznaczone w mpzp 
(zgodność) Wykonanie własne - - 

Na podstawie mpzp z 
ISDP 

17 Presja inwestycyjna na ZU i ZR 
z SUiKZP Wykonanie własne - - 

Na podstawie warstw z 
ISDP 

18 
Presja inwestycyjna na mpzp Wykonanie własne - - 

Na podstawie warstw z 
ISDP 

18 
Stan planistyczny mpzp ISDP 10.2016 SHP 

 Zaktualizowano do stanu 
na koniec 01.2017 
01.2018 

19 
Struktura własności gruntów 
przeznaczonych na ZU w 
SUiKZP Wykonanie własne - - Na podstawie ISDP 

20 
Struktura własności gruntów 
przeznaczonych na parki i 
skwery w mpzp Wykonanie własne - - Na podstawie ISDP 

21 
Tereny zieleni utrzymywane 
przez jednostki UMK 

Wykonanie 
wspólnie z ZZM - - 

Na podstawie warstw z 
ZZM i zaznaczeń 
Inspektorów na mapach 
analogowych 
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22 Waloryzacja terenów zieleni Wykonanie własne - -   

23 
Koncepcja systemu terenów 
zieleni publicznej miasta 
Krakowa Wykonanie własne - - 

Zaktualizowano do stanu 
planistycznego na koniec 
01.2017, a następnie na 
koniec 01.2018 

24 
Struktura własności gruntów 
terenów zieleni publicznej 
wyznaczonych w koncepcji  Wykonanie własne - -   

25 
Etapowanie realizacji 
inwestycji wg zaktualizowanej 
Listy Rankingowej Wykonanie własne - -   

26 

Struktura własności gruntu na 
terenach zieleni ze 
zaktualizowanej Listy 
Rankingowej  Wykonanie własne - -   

27 Parki istniejące i planowane  Wykonanie własne - -  
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X. CZĘŚĆ GRAFICZNA 
 

 SPIS PLANSZ: 
 

1. Wybrane analizy i uwarunkowania hydrograficzne 
2. Ochrona przyrody i krajobrazu 
3. Przebieg korytarzy ekologicznych 
4. Warunki przewietrzania miasta na wys. 4m nad poziomem terenu 
5. Ochrona dziedzictwa kulturowego 
6. Identyfikacja powiązań widokowych 
7. Identyfikacja istniejących terenów i elementów zieleni publicznej oraz terenów wspomagających  
8. Obiekty sportowe i rekreacyjne oraz istniejące ścieżki rowerowe 
9. Stan zachowania ciągłości Parków Rzecznych 
10. Powiązania turystyczne miasta Krakowa z regionem  
11. Dostępność terenów zieleni publicznej 
12. Obszary deficytowe pod względem zieleni publicznej 
13. Podsumowanie konsultacji społecznych I etapu „Kierunków” 
14. Wybrane ustalenia SUiKZP w zakresie kształtowania systemu przyrodniczego i terenów zieleni 
15. Parki i skwery publiczne wyznaczone w obowiązujących mpzp 
16. Zgodność stanu zagospodarowania terenu z przeznaczeniem na parki i skwery publiczne w mpzp  
17. Presja inwestycyjna na tereny ZU i ZR ze Studium 
18. Presja inwestycyjna na parki i skwery publiczne z mpzp 
19. Struktura własności gruntów przeznaczonych na zieleń urządzoną w SUiKZP 
20. Struktura własności gruntów przeznaczonych na parki i skwery publiczne w mpzp 
21. Tereny zieleni aktualnie utrzymywane przez jednostki UMK 
22. Waloryzacja istniejących i potencjalnych terenów zieleni  
23. Koncepcja systemu terenów zieleni publicznej miasta Krakowa  
24. Etapowanie realizacji inwestycji na terenach zieleni wg zaktualizowanej Listy Rankingowej 
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XI. ZAŁĄCZNIKI, ANEKSY 

XII.1. ZAŁĄCZNIKI 

 
XII.1.1. Instrukcja wypełniania kolumn w Ewidencji Terenów Zieleni – załącznik do użytku służbowego: 

 

 KARTA TERENU ZIELENI MIEJSKIEJ  - wzór 

Nazwa kolumny 
w bazie danych 
przestrzennych: 

Nazwa wyświetlana na 
karcie terenu:  

Zawartość:  

ID ID: indywidualny identyfikator każdego terenu; pole wypełniane 
cyframi arabskimi tylko dla terenów ZZM wg oznaczeń 
przyjętych w systemie R3Trees 

 

UTRZYMUJE UTRZYMUJE: oznaczenie literowe podmiotu utrzymującego dany teren: 
ZZM, MPIOZ, ZBK, ZIS, ZCK 

NR_DZIEL NR DZIELNICY: numer dzielnicy pomocniczej pisany cyframi rzymskimi i nazwa 
dzielnicy, np. I Stare Miasto 

OZNACZENIE OZNACZENIE: oznaczenie literowe, zgodnie z przyjętą typologią terenów 
zieleni, stanowiącą zamknięty katalog oznaczeń  - np. ZP, ZPS, 
ZZ; (patrz tabela str. 91-93 w opisie) 

TYP_TERENU TYP TERENU: opisowe rozwinięcie powyższego oznaczenia, np. park, skwer, 
zieleniec 

TS Pole nie wyświetlane oznaczenie robocze ZZM nie wyświetlane na karcie terenu 

NAZWA NAZWA: nazwa własna terenu (jeżeli taka jest przyjęta), lub opisowe 
określenie 

STREFA STREFA UTRZYMANIA: oznaczenie literowe (A, A+, B, B+, P) określające podstawowy 
standard utrzymania danego terenu 

FORMA_UTRZ FORMA UTRZYMANIA: opis formy utrzymania: utrzymanie stałe/utrzymanie 
interwencyjne/tylko zieleń wysoka/brak utrzymania; 

POW_GRAF POWIERZCHNIA 
GRAFICZNA 
(RZECZYWISTA): 

powierzchnia całkowita na mapie podana z dokładnością do 4 
miejsc po przecinku 

POW_TUwIS POWIERZCHNIA 
TERENÓW 
UTRZYMYWANYCH W 
INNYM STANDARDZIE: 

powierzchnia terenu o innym standardzie utrzymania, niż 
podstawowy/podać jaki standard; np. 0,513/B+ 

NR_UCHW_RM NUMER UCHWAŁY 
RMK: 

nr uchwały RMK odnoszącej się do danego terenu, data 
podjęcia uchwały 

ZAW_UCHW ZAWARTOŚĆ 
UCHWAŁY RMK: 

opis zawartości w/w uchwały: granice, nazwa, regulamin 

FORMA_WLAD FORMA WŁADANIA: określenie formy władania terenem przez ZZM: trwały zarząd, 
zarząd statutowy, umowy cywilno-prawne, zarządzenie PMK 

NR_DEC_UMO NR DECYZJI/UMOWY: nr decyzji lub umowy, na podstawie której ZZM utrzymuje 
dany teren, lub na podstawie której przekazano teren w 
utrzymanie innemu podmiotowi 

UDOST_NIER UDOSTĘPNIENIE 
NIERUCHOMOŚCI: 

typ umowy cywilno-prawnej dot. udostępnienia 
nieruchomości 
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NR_UMO_POD NR 
UMOWY//PODMIOT: 

nr umowy/nazwa podmiotu, z którym zawarto w/w umowę 

OCHR_ZAB OCHRONA 
ZABYTKÓW: 

określenie sposobu ochrony konserwatorskiej: rejestr 
zabytków/gminna ewidencja zabytków/pomnik historii/park 
kulturowy/obszar urbanistyczny wpisany do rejestru  

NR_REJ_ZAB NUMER WPISU DO 
REJESTRU/EWIDENCJI 
ZABYTKÓW: 

nr wpisu do rejestru zabytków  

OCHR_PRZYR OCHRONA PRZYRODY: określenie formy ochrony przyrody – rezerwat przyrody/użytek 
ekologiczny/obszar Natura 2000/zespół przyrodniczo-
krajobrazowy, oraz dane dokumentu ustanawiającego ochronę  

SIEDLISKO SIEDLISKO: wskazanie, czy na terenie występują cenne siedliska lub 
stanowiska roślin i zwierząt chronionych, ew. jakie 

INNE_DOK INNE DOKUMENTY: o ile istnieją inne dokumenty dotyczące danego terenu, podać 
jakie, np. strategie, programy lokalne, uchwały, pisma, 
ewentualnie nr sprawy 

PLANY_INW PLANY INWESTYCYJNE: opis zakresu planowanych inwestycji, odniesienie do WPF 

WSKAZ_UTRZ WSKAZANIA DO 
UTRZYMANIA: 

wskazania inspektorów, czy teren jest do przejęcia w stałe lub 
interwencyjne utrzymanie, lub udostępnienia nieruchomości 
innemu podmiotowi do utrzymania 

UWAGI UWAGI: inne informacje dot. danego terenu, nie ujęte w poprzednich 
kolumnach  

 
Sposób wyświetlania powyższej warstwy w ISDP jest następujący:  

- zróżnicowanie kolorystyczne wypełnienia obiektów powierzchniowych nadane wg atrybutu „UTRZYMUJE”: 

 ZZM – kolor jasny zielony; 

 MPIOZ – kolor ciemny zielony; 

 ZIS – kolor żółty; 

 ZBK – kolor pomarańczowy; 

 ZCK – kolor fioletowy; 
- proponowane dodatkowe zróżnicowanie obiektów powierzchniowych ZZM wg atrybutu „FORMA_UTRZ”: 

 utrzymanie stałe – tylko proste, całościowe wypełnienie kolorem podstawowym j.w.; 

 utrzymanie interwencyjne – szraf w formie linii ciągłych pod kątem 45 stopni, w kolorze 
podstawowym i takim samym, jak obwódka obiektu; 

 tylko zieleń wysoka – szraf w formie kropek w kolorze podstawowym i takim samym, jak obwódka 
obiektu; 

 brak utrzymania – obiekt bez wypełnienia, sama obwódka w kolorze podstawowym.  

 

 

 

XII.1.2. Załączniki formalne dot. uzgodnień Kierunków z poszczególnymi jednostkami miejskimi i 
organami urzędowymi właściwymi w sprawie 

 

 

 

 

 

 



KIERUNKI ROZWOJU I ZARZĄDZANIA TERENAMI ZIELENI W KRAKOWIE NA LATA 2019-2030 
   

372  

 

XII.2. ANEKSY 
 

 Aneks I: Raporty podsumowujące proces konsultacji społecznych (I i II etap wraz z rozpatrzeniem 
postulatów).  Zestawienie wyników wcześniejszych konsultacji społecznych. 

 Aneks II: Ochrona przyrody (opracowanie eksperckie).  

 Aneks III: Standardy zakładania, utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni (opracowanie eksperckie) 
wraz z suplementami.  

 Aneks IV:  Ekohydrologia (opracowanie eksperckie).  

 Aneks V: Przykłady dobrych praktyk. 
 
 
 
 
 

 


