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Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska 

z dnia 14 stycznia 2015 roku 

Uwagi w sprawie projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie utworzenia i zatwierdzenia statutu 
jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. 

 

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady 
Miasta Krakowa w sprawie utworzenia i zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej Zarząd Zieleni 
Miejskiej w Krakowie wnosi następujące uwagi do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie 
utworzenia i zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. 

Organizacje ekologiczne od kilku lat wskazywały na konieczność powołania takiej instytucji. 
Pierwsze pismo w tej sprawie zostało wystosowane przez organizacje społeczne 11.04.2008 r.                      
Podczas prac Zespołu ds. Zieleni powołanego przez Prezydenta Miasta Krakowa, który działał jesienią 
2014r. przedstawiciele organizacji ekologicznych przedstawili propozycję powołania nowej jednostki 
zarządzającej terenami zieleni. Propozycja ta została przyjęta przez zespól przy uwzględnieniu 
niewielkich korekt. 

Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie utworzenia i zatwierdzenia statutu jednostki 
budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie w zdecydowanej większości przyjmuje zapisy 
zaproponowane przez Zespołu ds. Zieleni, jednak są w projekcie uchwały oraz statutu ZZM zapisy 
niekorzystne z punktu widzenia ochrony terenów zieleni, a pewne propozycje zespołu zostały pominięte. 

 Zgodnie z § 3 projektu uchwały pracownicy Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu                  
w Krakowie realizujący zadania przejęte przez Zarząd Zieleni Miejskiej stają się pracownikami 
Zarządu Zieleni Miejskiej. Cały czas podczas pracy Zespołu ds. Zieleni, a także podczas spotkania              
z Prezydentem Miasta Krakowa podnoszono aby do ZZM był przeprowadzony nowy nabór 
pracowników, a nie dokonano automatycznego przeniesienia pracowników ZIKiT do ZZM. 
Niewątpliwie jest konieczność zatrudnienia kilku obecnych pracowników ZIKiT w nowej jednostce 
aby zachować kontrole nad już prowadzonymi działaniami, ale większość pracowników powinna 
być przyjęta do pracy na podstawie rozpisanego konkursu. Takie rozwiązanie poparł tez podczas 
spotkania z członkami zespołu prezydent Krakowa. Tymczasem projekt uchwały przewiduje 
automatyczne przeniesienie obecnych pracowników ZIKiT do ZZM. Naszym zdaniem jest to 
działanie błędne. Dotychczasowa praktyka działania tych osób i fatalny stan zieleni Krakowa 
wskazują na to, że są to osoby niekompetentne. Celem powołania nowej jednostki jest poprawa 
sytuacji a nie powielanie dotychczas popełnianych błędów i zaniedbań. Dlatego w nowej jednostce 
zatrudnienie powinny znaleźć osoby dobrze przygotowane merytorycznie pod względem 
przyrodniczym, gotowe do podjęcia nowych wyzwań, bez wyniesionych z ZIKiT złych nawyków 
oraz znajomości z firmami zewnętrznymi wykonującymi prace zlecone. 

 W § 3. 1. projektu statutu Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie brak jest przejęcia przez nową 
jednostkę terenów leśnych. Pominięty został proponowany przez Zespół ds. Zieleni zapis „lasami 
komunalnymi (ewentualnie z wyłączeniem LasuWolskiego) - w drugim etapie (od 2017 roku)1, w 
przyszłości - lasami państwowymi przekazanymi Gminie Kraków w zarząd, wraz ze znajdująca się 
na tych terenach małą architekturą, infrastruktura techniczna oraz urządzeniami 
wodnomelioracyjnymi;” 

 Według § 3. 3. projektu statutu Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie przedmiot działalności ZZM 
nie obejmuje zarządzania urządzeniami wodnymi i wodno –melioracyjnymi (g), co jest sprzeczne 
z ustaleniami Zespołu ds. Zieleni. Należy dokonać rozgraniczenia urządzeń  wodnych i wodno –
melioracyjnych znajdujących się na terenach zieleni od znajdujących się na terenach 
zabudowanych i te pierwsze przekazać do zarządzania przez Zarząd Zieleni Miejskiej 

 Niezrozumiałe jest również wyłączenie spod przedmiotu działalności ZZM zadań inwestycyjnych 
na obszarze Błoń Krakowskich. 



 Zapis § 8. 3 statutu oznacza, że dyrektorem ZZM praktycznie może zostać tylko architekt 
krajobrazu. Zapis taki uważamy za błędny.  Ze względu na specyfikę Krakowa i dużą ilość 
terenów cennych przyrodniczo o charakterze naturalnym lub półnaturalnym, dyrektorem jednostki 
powinien zostać przyrodnik a nie architekt krajobrazu czy ogrodnik. 

 W dziale IV statutu  ZZM Gospodarka finansowa brak jest proponowanych przez Zespół                 
ds. Zieleni zapisów o prowadzeniu działalności rolnośrodowiskowej i występowanie o dopłaty 
rolnosrodowiskowe, obszarowe i inne. Uważamy, że zaniechanie pobierania przez Gminę Kraków 
dopłat (m.in. należnych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dopłat 
rolnośrodowiskowych i obszarowych) jest działaniem na szkodę finansów Gminy. 

 Zespół ds. Zieleni na podstawie doświadczeń ZIKiT w okresie ostatnich 5 lat określił szacunkowy 
budżet dla nowej jednostki odpowiedzialnej za zieleń miejską: dla pierwszego roku działalności 35 
mln zł (w tym nakłady na utrzymanie zieleni oraz koszty funkcjonowania), a środki finansowe na 
nabywanie nieruchomości pod tereny zieleni – min. 30 mln zł /rocznie począwszy od roku 2015. 
Środki przeznaczone w projekcie budżetu Krakowa na rok 2015 oraz określone w uzasadnieniu do 
projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie utworzenia i zatwierdzenia statutu jednostki 
budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, są w wielkości zdecydowanie 
niewystarczającej. Taki sam zarzut stawiamy jeżeli chodzi o poziom zatrudnienia, który powinien 
być osiągnięty od początku działania ZZM a nie zwiększany stopniowo 

 Zespół ds. Zieleni sugerował aby nadzór merytoryczny nad nową jednostką zarządzającą terenami 
zieleni oraz zarządzającymi lasami komunalnymi pełnił Miejski Architekt Krajobrazu. Propozycja 
ta nie znalazła się w zapisach projektu uchwały oraz statutu ZZM. Zarząd Zieleni Miejskiej 
powinien być jednostka wykonującą prace, która powinna podlegać kontroli Miejskiego 
Architekta Krajobrazu. Brak nadzoru merytorycznego i finansowego nad tą jednostką stwarza 
niebezpieczeństwo, że działania ZZM będą prowadzone w sposób podobny jak działa obecnie 
ZIKiT. 

 

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska popiera powołanie Zarządu Zieleni Miejskiej                     
w Krakowie, jednocześnie wnosi o  wprowadzenie do  projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w 
sprawie utworzenia i zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie  
wyżej  wymienionych poprawek. 

 

Głosowanie 

Za – 7 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 1 

 
 

 


