Uchwała nr 12/2014
Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska
z dnia 3 grudnia 2014 roku
Opinia w sprawie projektu Budżetu Krakowa na rok 2015.

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska po zapoznaniu się z projektem Budżetu
Krakowa na rok 2015, wnosi o:
1) zwiększenie kwoty przeznaczonej na zadanie „Utrzymanie zieleni w miastach i
gminach” do wysokości 30 000 000 zł
2) przeznaczenie kwoty 30 000 000 na wykup w 2015 r. terenów zieleni znajdujących się
w rękach prywatnych.

Uzasadnienie
1) Wg zespołu zadaniowego ds. zieleni działającego przy Prezydencie Miasta Krakowa
środki finansowe niezbędne na utrzymanie terenów zieleni we właściwym stanie
powinny wynosić 30 000 000 zł. Kwota ta została oszacowana na podstawie
doświadczeń Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie oraz
analizy potrzeb i środków finansowych przeznaczonych na ten cel w latach 200092014. Kwota przeznaczona na ten cel w projekcie budżetu Krakowa na rok 2015 w
wysokości 9 264 710 zł (str. 33 – załącznik nr 1 do uchwały KDO) jest
niewystarczająca nie tylko w stosunku do potrzeb określonych przez zespół
zadaniowy ds. zieleni, ale również w stosunku do budżetu na rok 2014 (wg projektu
budżetu Krakowa na rok 2014 była to kwota 17 047 920 zł – zał. nr 2) Komisja
zwraca uwagę, że biorąc pod uwagę zły stan zieleni Krakowa (potwierdzone
badaniami stanu zieleni Krakowa wykonanymi przez Uniwersytet Rolniczy w
Krakowie (dostępne na https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=57463 )spowodowane
m.in. niedostatecznymi oraz niewłaściwie prowadzonymi zabiegami pielęgnacyjnymi,
niezbędne jest zwiększenie kwot przeznaczonych na ten cel w latach ubiegłych.
2) Wg zespołu zadaniowego ds. zieleni działającego przy Prezydencie Miasta Krakowa
środki finansowe na wykup w 2015 r. terenów zieleni znajdujących się w rękach
prywatnych powinny wynosić minimum 30 000 000 zł. (KDO ds. środowiska w
uchwale nr 6/2014 z dn. 24.09.2014 r. apelowała o przeznaczenie na ten cel kwoty w
wysokości 1% budżetu Krakowa). W projekcie budżetu Krakowa na 2015 r. całość

środków finansowych przeznaczonych na wykup nieruchomości z rąk prywatnych (ale
obejmujących nie tylko tereny zielone lecz również na cele inwestycyjne) wynosi
zaledwie 5 000 000 zł.

Zdaniem Komisji nie można zastąpić działania wykupu

terenów zielonych operacja wymiany gruntów albowiem celem wykupu powinno być
zwiększenie

powierzchni

terenów

zielonych

oraz

zwiększenie

własności

nieruchomości będących w posiadaniu Gminy Kraków. wymiana nieruchomości nie
powoduje zwiększania powierzchni terenówzielonychponieważw praktyce oznacza to
przekazanieistniejących terenów zielonych na cele inwestycyjne (wymiana jednych
terenów zielonych na drugie z prawem zainwestowania tych przekazanych). Wymiana
gruntów powinna być operacją która wspomoże (a nie zastąpi) zadanie zakupu
gruntów zielonych.
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