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Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta przygotowuje dokument "Kierunki 
rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2017 – 2030".  
Celem dokumentu jest: 
• zachowanie, rozwój i tworzenie nowych terenów zieleni miejskiej, spełniających potrzeby 

społeczne;  
• integracja rozproszonej struktury zieleni; 
• ochrona terenów cennych przyrodniczo, tj. przestrzenne i ekologiczne zrównoważenie rozwoju 

miasta oraz racjonalnej gospodarki zasobami przyrodniczymi;  
• usprawnienia zarządzania terenami zieleni w Krakowie. 
 
 Zdaniem Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska, oprócz koniecznych prac 
terenowych dokument powinien uwzględniać posiadany bogaty zasób informacji o terenach 
mających wartości przyrodniczą oraz ich dotychczasowej waloryzacji. Dokument powinien bazować 
na sfinansowanych przez miasto opracowaniach wykonanych w ramach opracowania 
ekofizjograficznego do zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Krakowa", uchwalonego w lipcu 2014 r., a także powinien uwzględniać mapę 
roślinności rzeczywistej Krakowa (Dubiel, Szwagrzyk 2008) i szeregu opracowań szczegółowych 
dla poszczególnych grup systematycznych grzybów, roślin i zwierząt oraz opracowań 
szczegółowych dla poszczególnych terenów. 
 Kluczowe jest oparcie się na wynikach inwentaryzacji zbiorowisk roślinnych (mapa 
roślinności rzeczywistej Krakowa) oraz opracowanej na jej podstawie i innych informacjach                      
o przyrodzie Krakowa mapy "cenne siedliska i wodne korytarze ekologiczne" wykonanej w ramach 
wymienionego opracowania ekofizjograficznego, opublikowanej w książce "Środowisko 
przyrodnicze Krakowa. Zasoby - ochrona -kształtowanie" pod red. M. Baścik i B. Degórskiej,                    
a wydanej w 2015 r. Autor tej mapy dr Kazimierz Walasz jest także autorem mapy korytarzy 
ekologicznych będącej częścią jego własnego opracowania koncepcji kształtowania systemu 
przyrodniczego Krakowa, którą jest gotów przekazać przygotowującym "Kierunki rozwoju                          
i zarządzania terenami zieleni". Mapa ta wyznacza sieć lądowych korytarzy ekologicznych                       
- niezbędnych połączeń ważnych dla funkcjonowania systemu przyrodniczego miasta. Te połączenia 
ekologiczne powinny być wyznaczone w Studium i planach miejscowych zapewniając 
pozostawienie niezabudowanych korytarzy łączących ze sobą tereny przyrodniczo cenne.  
 Opracowywany dokument powinien także zawierać oszacowanie wartości terenów zieleni, 
które nie są własnością Miasta, a które powinny być wykupione ze względu na swoją wartość 
przyrodniczą i zapewnienie funkcjonowania systemu przyrodniczego oraz ochronę krajobrazu 
miasta. Powinny to być tereny dolin, rzek, potoków, inne tereny o wartości przyrodniczej oraz pasy 
terenu zapewniające łączność ekologiczną między tymi terenami - pełniące funkcję korytarzy 
ekologicznych oraz tereny planowanych parków miejskich. Zwracamy uwagę, że pasy terenu 
stanowiące sieć korytarzy ekologicznych będą pełniły nie tylko funkcje przyrodniczą, ale będą 
mogły być wykorzystane, jako sieć ścieżek spacerowych i rowerowych, co wpłynie istotnie na 
poprawę komfortu życia mieszkańców. 
 Mając oszacowanie kosztów wykupu terenów, opracowanie powinno wskazać kryteria 
kolejności wykupu oraz bieżące wskazania do wykupu, gdzie najważniejszym priorytetem powinna 
być konieczność wykupu tych terenów, które są zagrożone możliwością zabudowy lub innych form 
przekształcenia, mogących prowadzić do zniszczenia ich wartości przyrodniczej.  



  
 
Przygotowywany dokument nie może rozpatrywać jedynie sposobów zarządzania terenami, które             
w aktualnym Studium i planach miejscowych mają status zieleni, ale także wyznaczyć do wykupu 
lub innych form ochrony przed zabudową, te tereny o formalnym przeznaczeniu pod zabudowę, 
które są konieczne do zapewnienia łączności ekologicznej wyznaczonych terenów zielenie                         
i zapewnienia wystarczającego udziału zieleni w poszczególnych wydzieleniach urbanistycznych 
Krakowa. Przyjmuje się, że tereny zielone powinny zajmować przynajmniej 30% powierzchni. 
Tymczasem w aktualnym Studium w poszczególnych wydzielanych architektonicznych w podanych 
bilansach terenu, są wydzielenia architektoniczne mające udział zieleni poniżej 10%.                              
W wydzieleniach tych należy wyznaczyć tereny zielone nawet na obszarach mających 
przeznaczenie budowlane i będących własnością prywatną, tak by pokazać kierunki działań                   
dla prezydenta i Rady Miasta, mające doprowadzić poprzez wykup, zamianę lub inne działania              
do uzyskania tych terenów. Jest to zadanie śmiałe i bardzo ważne, bez którego opracowywany 
dokument będzie jedynie adaptacja od istniejącego stanu planistycznego, nie zapewniając 
właściwego utrzymania i rozwoju terenów zieleni. 
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