
Zielony Kraków 

zielone przyspieszenie 



Kraków – utarte 
opinie  

Kraków miastem najmniej zielonym 

Kraków miastem z najmniejszą 
powierzchnią parków 

Kraków z najmniejszymi działaniami  
w zakresie terenów zielonych 



Kraków – zielone fakty  

 Tereny zieleni     – 3552 ha  –  10,7% 
          powierzchni miasta 

 Lasy      – 1431 ha  –  4,38% 
          powierzchni miasta 

 Użytki rolne    - 13000 ha  – 39,7%  
          powierzchni miasta 

 

 

Źródło: Raport o stanie miasta 2012 



KRAKÓW W LICZBACH – POWIERZCHNIA MIASTA – 327 km2 

POWIERZCHNIA PARKÓW MIEJSKICH         – 397 ha 

POWIERZCHNIA ZIELENI PRZYULICZNEJ     – 558 ha 

ZIELEŃCE I ZIELEŃ OSIEDLOWA  

W ZARZĄDZIE   ZIKiT                         – 488 ha 

POWIERZCHNIA ZIELENI FORTECZNEJ      – 1083 ha 

ZIELEŃ PRZY CIEKACH I ZBIORNIKACH  

WODNYCH            – 21 ha 

POWIERZCHNIA ZIELENI  

TOWARZYSZĄCEJ  

OBIEKTOM SPORTOWYM                       – 158ha 

TERENY ZIELENI ZARZĄDZANE PRZEZ GMINĘ 
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POWIERZCHNIA CMENTARZY  

KOMUNALNYCH                                             – 138 ha 

Zamek na Wawelu 

RAZEM                         - 2843 ha 



Wyszczególnienie 

Powierzchnia 

[ha] 

Powierzchnia 

ogółem 1431 

-   lasy komunalne 960 

-   lasy państwowe 238 

-   lasy prywatne 195 

-   inna własność 38 

Do najcenniejszych lasów 

należą:  

kompleks Lasu Wolskiego z 

rezerwatami Panieńskie 

Skały i Bielańskie Skałki  

oraz Las Mogilski z 

unikalnym starodrzewiem 

dębowo-wiązowym 
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Lasy Krakowa zajmują powierzchnię 1431 ha, co stanowi 

4,38% powierzchni miasta.  

Na jednego mieszkańca przypada 19 m² powierzchni 
leśnej. 



TERENY ZIELENI ZARZĄDZANE PRZEZ INNYCH 

UŻYTKOWNIKÓW 
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Osiedle Kurdwanów Nowy 

TERENY OGÓLNODOSTĘPNE: 
 ZIELEŃ OSIEDLOWA W ZARZĄDZIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH,  

ZIELEŃ CMENTARZY PARAFIALNYCH,  

ZIELEŃ TOWARZYSZĄCA OBIEKTOM OŚWIATOWYM I SŁUŻBY ZDROWIA, 

 ZIELEŃ OGRODÓW DZIAŁKOWYCH  

 

TERENY NIEDOSTĘPNE: 
PARKI I OGRODY REZYDENCJONALNE (PAŁACOWE I DWORSKIE)  

ZIELEŃ PRZYDOMOWA, 

ZIELEŃ OGRODÓW PRZYKLASZTORNYCH, 

 ZIELEŃ TOWARZYSZĄCA OBIEKTOM PRZEMYSŁOWYM, HANDLOWYM, 

JEDNOSTKOM WOJSKOWYM 

 

Sumując wszystkie tereny zieleni w  Krakowie,  na 1 mieszkańca przypada wg 

Raportu o Stanie Miasta - 66 m2 terenów zieleni, przy minimalnej powierzchni wg  

norm Światowej Organizacji Zdrowia - WHO (World Health Organization) wynoszącej 

50 m2 na jednego mieszkańca dla aglomeracji miejskich .  
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Zarządzaniem zielenią położoną na terenach będących własnością 

i pozostających we władaniu Gminy Miejskiej Kraków zajmuje się 

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie . 
 

 

 

Bieżąca pielęgnacja, wycinanie, sadzenie , przesadzanie drzew i 

krzewów, pielęgnacja trawników zlecana jest  na podstawie 

zawartych umów, firmom zewnętrznym wyłanianym  w drodze 

procedur przetargowych  przeprowadzonych zgodnie z Prawem 

Zamówień Publicznych. 
 

 

 

Umowy zawierane są na okres trzyletni. 
 

 

 

Wykonywanie wszystkich prac ma być zgodne ze sztuką 

ogrodniczą, przy użyciu specjalistycznego sprzętu, przez osoby 

posiadające wiadomości specjalistyczne z zakresu pielęgnacji 

drzew i krzewów. 
 

Zabytkowy Park Bednarskiego 
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Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu pełni od 2000 roku 

funkcję zarządcy parków miejskich.  Zarządza  43 parkami o łącznej 

pow. 397 ha 

 

Zakres prac utrzymaniowych parków miejskich obejmuje: 

 

utrzymanie czystości,  

utrzymanie trawników 

pielęgnacja kwietników 

pielęgnacja żywopłotów,  

pielęgnacja krzewów 

pielęgnacja drzew 

utrzymanie elementów małej architektury 

utrzymanie piaskownic tj. wymiana i uzupełnianie piasku,  

Park Lotników 
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Część parków zarządzanych przez ZIKiT wymaga realizacji 

prac modernizacyjnych w różnym stopniu w zależności od 

stanu obiektu.  

 

Ogólnie są to potrzeby tak w zakresie zieleni jak i prac 

drogowych , remonty alejek parkowych a także doposażenia w 

elementy małej architektury wymiana ławek i koszy na nowe 

bądź uzupełnianie braków.  

 

Odnowieniu wymagają parki niszczone przez wichury 

 

 

 

 

Zestawienie  kwot przekazanych na utrzymanie zieleni dla 

Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie  

w latach 2010 – 2011 

      rok 2010        rok 2011 

 10.981.544,13 zł   7.587.893,70 zł 

Park Lilii Wenedy zniszczony w sierpniu 2010 roku 
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Ogród przyklasztorny w Mogile Planty Krakowskie 

Zabytkowy Park Bednarskiego 
Wzgórze Krzemionki 
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Park Jerzmanowskiego 
Park Decjusza 

Park Krakowski Planty Nowackiego 
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Park Jordana 
Opactwo w Tyńcu 

Ul. Prandoty – Brytyjski Cmentarz Wojskowy Zalew Nowohucki 



Kraków a inne zielone miasta 

Kraków Poznań Wrocław Łódź Warszawa Szczecin Gdańsk 

Powierzchnia 
miasta (km2) 327 261,3 293 294 517 301 262 

Liczba ludności 
758300 581200 632200 778200 1700500 415700 456700 

Struktura ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % 

Tereny zielone 4983 15,08 5980 22,90 5,102 17,40 5350 18,20 12807 24,80 3311 11,00 6342 24,20 

Na mieszkańca 
(m2) 

66 103 81 69 75 80 139 

źródło 
Raport o stanie 

miasta 2012 

Program ochrony 
środowiska dla 

miasta Poznania 
na lata 2009-

2012 

Program ochrony 
środowiska dla 

miasta 
Wrocławia na 

lata 2004-2015 

Program ochrony 
środowiska dla 
miasta Łodzi na 

lata 2010-2014 z 
perspektywą na 
lata 2015-2018 

Program ochrony 
środowiska  
dla miasta 

stołecznego 
Warszawy na 

lata 2009-2012 z 
uwzględnieniem 
perspektywy do 

2016 r. 

Raport o stanie 
miasta 2008 r. 

Ocena stanu 
środowiska w 

gminie Gdańsk 
na rok 2008 

Źródło: Wydział Kształtowania Środowiska 



Kraków a inne miasta 

Gdańsk

Poznań

Wrocław

Szczecin

Warszawa

Łódź

Kraków

Powierzchnia terenów zieleni 
przypadająca na jednego mieszkańca  

(w m2) Warszawa

Gdańsk

Poznań

Łódź

Wrocław

Kraków

Szczecin

powierzchnia w ha terenów zieleni 



Powierzchnia parków miejskich wg Diagnozy stanu środowiska miasta Krakowa, sporządzonej w ramach 

Programu Ochrony Środowiska dla miasta Krakowa na lata 2012-2015 z uwzględnieniem zadań 

zrealizowanych w 2011 roku oraz perspektywą na lata 2016-2019 przyjętego uchwałą Nr LXI/863/12 Rady 

Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2012 r. 

parki miejskie o powierzchni od 2 ha: 392,11 ha, w tym parki  

i ogrody zabytkowe:150,7 ha 

parki i zieleńce o powierzchni do 2 ha, zieleń osiedlowa i ogrody 

jordanowskie: 578,24 ha 



Ponadto w ramach Programu Ochrony Środowiska powstały Standardy zakładania 

i pielęgnacji podstawowych rodzajów terenów zieleni w mieście  

W dokumencie tym zawarte zostały zalecane wymagania proceduralne dotyczące 

przetargów na projekty, wykonawstwo i pielęgnację terenów zieleni miejskiej,  

a także opis standardów jakościowych sadzonego materiału roślinnego  

i standardów prowadzenia prac wykonawczych i pielęgnacyjnych na terenach 

zieleni. Wytyczne dotyczą kształtowania zieleni miejskiej, takiej jak: parki i ogrody  

(w tym zabytkowe), zieleńce, zieleń przyuliczna i osiedlowa. 



OCHRONA ZIELENI w procesie 
planistycznym: 
  STUDIUM  
  PLANY MIEJSCOWE 
  WZiZT 
  ZRID 
 



Jednolita Lista Rankingowa 
inwestycji miejskich w zakresie zieleni 

(obejmuje m.in. SYSTEM PARKÓW RZECZNYCH) 



Jednolita Lista Rankingowa 
inwestycji miejskich w zakresie zieleni 



Jednolita Lista Rankingowa 
inwestycji miejskich w zakresie zieleni 

*Powyższa lista została zaopiniowana przez Komisję Planowania 

Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa (Opinia Nr 

174/2006 z dnia 23 stycznia 2006 r.),   

 

Uwzględniona w Programie Ochrony Środowiska dla miasta Krakowa na 

lata 2012-2015 z uwzględnieniem zadań zrealizowanych w 2011 r. oraz 

perspektywą na lata 2016-2019 (Uchwała Nr LXI/863/12 Rady Miasta 

Krakowa z dnia 21 listopada 2012 r. ), 

 

Uwzględniona w projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa.  

 

**PARK DUCHACKI - pozycja dopisana na Wniosek Nr 37/2009  Komisji 

Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa  z 

dnia 16 marca 2009 r.  



PARK DUCHACKI 



OCHRONA ZIELENI w procesie 
planistycznym: 
  STUDIUM  
  PLANY MIEJSCOWE 
  WZiZT 
  ZRID 
 

tzw. „Listę Rankingową…” uwzględniają: Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa, 

miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i Program OŚ); 
kłopotliwe jest jej sankcjonowanie w ramach WZ, ULICP i ZRID. 



Fragment Parku Rzecznego Dłubni na rysunku planu miejscowego i na planszach  
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa  



OCHRONA ZIELENI w procesie 
planistycznym: 
  STUDIUM  
  PLANY MIEJSCOWE 
  WZiZT 
  ZRID 
 

UWAGA: Park miejski paradoksalnie nie jest inwestycją celu 
publicznego, a zatem w przypadku braku MPZP nie jest możliwa jego 

realizacja poprzez uzyskanie decyzji ULICP, a liczne w Krakowie 
próby uzyskania decyzji WZ nie przyniosły jak dotąd oczekiwanych 

rezultatów (aktualnie procedowana jest „wuzetka” dla parku przy ul. 
Borsuczej). 



PRZYKŁAD FORMALNEGO TWORZENIA PARKÓW 
MIEJSKICH  (STATUS, NAZWA, REGULAMIN)  

 

 UCHWAŁA NR LXXX/1038/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 września 2009 r.  

w sprawie nazwy parku i przyjęcia dla niego regulaminu.  
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. 

U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:  

§ 1.  

Nadaje się nazwę niżej wymienianemu ciągowi spacerowemu, opisując jego przebieg i położenie w 

odniesieniu do aktualnie istniejących, posiadanych nazwy ulic: Park Zielony Jar Wandy /wg. PESEL park 

Zielony Jar Wandy/  

- obszarowi zieleni położonemu na terenie Dzielnicy XVII na odcinku od ul. Poległych w Krzesławicach do 

ul. Architektów poprzez działki o numerach: 719/4; 294/6; 300/2; 295/2; 295/4; 556/5; 300/3 obręb 10 

jednostka ewidencyjna Nowa Huta i wprowadza się dla niego regulamin stanowiący załącznik do niniejszej 

uchwały.  

§ 2.  

Regulamin korzystania z zieleni komunalnej miasta Krakowa winien być ogłoszony na specjalnych tablicach 

informacyjnych z podaniem nazwy i telefonu aktualnego administratora terenu w ilości odpowiedniej do 

wielkości obiektu zielonego.  

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.  

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Małopolskiego.  

Przewodnicząca Rady Małgorzata RADWAN-BALLADA 



Zielone działania 2010-2014 

Miejski Architekt  krajobrazu 

 Studium Uwarunkowań i 
Zagospodarowania Przestrzennego 
Krakowa 

 Plany miejscowe 

Nowe parki: 

Park Duchacki 

Park Łobzowski 

Park Młynówka Królewska 



Zielone oczekiwania 

 Park Jerzmanowskich 

 Park Lotników 

 Park Skalskiego 

 Park Grzegórzki 

 Park na Ruczaju 

 Park Zakrzówek 

 Park Dłubnia 

 Park Reduta 

Środowisko przyrodnicze - kierunki i zasady ochrony i rozwoju  
źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  
przestrzennego miasta Krakowa 



Zielone oczekiwania 

 Tereny zielone lokalne  zakup – ok 2-10 mln 

zł/ha  

 Tereny zielone urządzenie –ok 1-2 mln zł/ha 

 Oczekiwania wykup 100-500 mln zł 

 Oczekiwania urządzenie – 800- 1,600 mln zł 

 Razem oczekiwania – 900 – 2,100 mln zł 

 
Środowisko przyrodnicze - kierunki i zasady ochrony i rozwoju  
źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  
przestrzennego miasta Krakowa 



Układ parków miejskich, lasów,  
i zieleni fortecznej 

Źródło: Wydział Kształtowania Środowiska 



Zakrzówek 



Co dalej? 

Proponowane działania UMK/RMK: 

1)Uporządkować/zinwentaryzować zasoby 

2)Ustalić zasady pozyskiwania terenów 

3)Ustalić zasady zagospodarowywania terenów 

4)Ustalić sposób tworzenia listy hierarchicznej 

5)Powołać strukturę (Zarząd zieleni) 



     Co dalej cd.? 

1) Powołać aparat wykonawczy (ogrodnicy/plantowi) 

2) Rozszerzyć funkcję Rady Programowej  ds. zieleni na 

nadzorowanie listy hierarchicznej 

3) Rozszerzyć źródła finansowania (budżet miasta, środki 

RPOWM oś 6.5, mechanizmy finansowe, inne) 

4) Ustalić zasady tworzenia banku ziemi na zamianę 

5)  Ustalić zasady tworzenia budżetu na pozyskiwanie 

    i zagospodarowywanie 

 



Działania UMK/RMK  
w sprawach lokalnych : 

 Zadania wyłonione w ramach budżetu 
obywatelskiego 

 Zadania wyłonione w ramach inicjatywy 
lokalnej  
– Zielone Inicjatywy Lokalne 

 Zadania przejęte przez dzielnice 

 Zadania realizowane przez mieszkańców 

 Konkursy 

 Parki „kieszonkowe”, lokalne enklawy 



Podsumowanie 

Opinie i fakty 

Sprawy wykonane 

Sprawy do wykonania 



 

Optymistyczne 

zakończenie 

 


