Uchwała nr 13/2016
Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska
z dnia 18 maja 2016 roku
w sprawie opracowania Kierunków Rozwoju i Zarządzania Terenami Zieleni w Krakowie na lata
2016 – 2030

Uwagi Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska w sprawie opracowania Kierunków Rozwoju i
Zarządzania Terenami Zieleni w Krakowie na lata 2016 – 2030

W zespole autorów powinni znaleźć się:
 1architekt krajobrazu (powiązania krajobrazowe, identyfikacja istniejących oraz potencjalnych powiązań
widokowych, w tym punktów i ciągów widokowych, identyfikacja obszarów cennych przyrodniczo oraz
obiektów i obszarów dziedzictwa kulturowego w okolicach Krakowa oraz opis powiązań miedzy tymi
obszarami a terenami zieleni w Krakowie)
 geolog,
 hydrogeolog
 fitosocjolog
 hydrobiolog,
 entomolog,
 lepidopterolog
 herpetolog
 ornitolog ,
Aktualizacja jednolitej listy rankingowej inwestycji miejskich w zakresie zieleni powinna uwzględniać
również uwarunkowania konieczności prowadzenia czynnej ochrony przyrody - tereny których utrzymanie
wartości przyrodniczych wymaga zabiegów ochrony czynnej m.in. zbiorowiska łąkowe, murawy naskalne i
kserotermiczne, małe zbiorniki wodne
Konieczne jest określenie wytycznych dla kształtowania poszczególnych rodzajów terenów zieleni, w tym
pasów drogowych, zieleni na terenie korytarzy przewietrzania Miasta, parków rzecznych, parków
miejskich oraz obszarów cennych przyrodniczo.
Należy:
 dążyć do tego aby w kilkuletnim okresie doprowadzić do sytuacji aby każdy (nawet najmniejszy) płat
zieleni miał kartotekę określającą zbiorowisko, wartość przyrodniczą, inwentaryzacje infrastruktury
technicznej (podziemnej i nadziemnej) oraz określony standard utrzymania (wskazujący konkretnie jakie
zabiegi i w jakich terminach należy przeprowadzać, w takiej kartotece powinny tez być odnotowywane
na bieżąco przeprowadzone zabiegi. Harmonogram czasowy zakładania kartotek powinien być
określony wg. mapy waloryzacji przyrodniczej Krakowa określonej w Atlasie roślinności rzeczywistej,
czyli w pierwszej kolejności dla obszarów o najwyższym walorze przyrodniczym, następnie o wysokim
walorze przyrodniczym itd., z uwzględnieniem priorytetów obszarów wymagających ochrony czynnej.
Utrzymanie wszystkich płatów zieleni powinno się odbywać na podstawie ustalonego w ten sposób
standardu utrzymania, aby do minimum ograniczyć uznaniowość prowadzonych prac. Przed
rozpoczęciem prac budowlanych realizowanych na terenach zieleni niezbędne jest rozpoznanie wartości
przyrodniczych i określenie sposobu ich ochrony,
 Opracować odrębne dokumenty dla każdego z parków miejskich zawierające: cel istnienia parku (różne
parki mają różne cele z których powinien wynikać sposób zagospodarowania i utrzymania parku),
docelowa wizja, sposób i harmonogram czasowo-finansowy dojścia do zakładanego celu.

 opracować system monitoringu pomników przyrody zawierający:
I Wykonanie aktualnej inwentaryzacji szczegółowej drzew pomników przyrody na terenie Miasta Krakowa w tym:
1. Opracowanie w formie opisowej zawierające
a) przedmiot i zakres opracowania oraz opis przyjętej metodyki wykonania,
b) szczegółowy wykaz zinwentaryzowanych pomników przyrody, zawierający nazwy rodzajowe i
gatunkowe, aktualne pomiary (obwód pnia na wysokości 1,30 m. nad powierzchnią gruntu, wysokość
drzewa, średnica korony),
c) aktualny opis wartości przyrodniczej oraz stanu zdrowotnego zinwentaryzowanych drzew,
d) aktualną ocenę warunków siedliskowych danego drzewa (w tym uwarunkowań hydrologicznych) i
wskazania możliwości ich poprawy,
e) inwentaryzację infrastruktury technicznej (podziemnej i nadziemnej) w otoczeniu pomnika przyrody
f) wyszczególnienie koniecznych zabiegów pielęgnacyjnych z określeniem ważności oraz kolejności ich
realizacji,
g) zestawienie tabelaryczne pomników przyrody z uwzględnieniem m.in. ich parametrów, lokalizacji,
własności nieruchomości, na których rosną,
h) aktualną dokumentację fotograficzną z opisem zdjęć uwzględniającą cały pokrój drzewa, ewentualne
ubytki pnia, wyłamania gałęzi, uszkodzenia – w formie cyfrowej,
i)
podsumowanie wraz z wnioskami i zaleceniami
2. Opracowanie dla wszystkich zinwentaryzowanych drzew kart diagnostycznych pomnika przyrody ożywionej, w
której wpisywane będą informacje uzupełniające po kolejnych przeglądach.
3. Opracowania o których mowa w pkt. 1,2 wg zasad i wzoru zawartego w: Krzysztof Kasprzak, Ochrona
pomników przyrody. Zasady postępowania administracyjnego, Wydawnictwo Abrys, Poznań 2005.
4. Naniesienie każdego zinwentaryzowanego pomnika przyrody na wycinek mapy sytuacyjno-wysokościowej w
skali 1-500 terenu, na którym pomnik się znajduje
5. Naniesienie i wyszczególnienie lokalizacji wszystkich pomników przyrody na plan miasta, np. w skali 1:10 000
6. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego pielęgnacji pomników przyrody.
7. Potwierdzenie powiadomienia właściciela terenu i infrastruktury o występowaniu na ich terenie pomników
przyrody i obowiązujących obostrzeniach
8. Upublicznienie na stronie internetowej danych określonych w pkt. 1, 4, 5
II Wprowadzenie obowiązkowego monitoringu pomników.
Każdy pomnik przyrody powinien podlegać obowiązkowemu przeglądowi stanu zdrowotnego co najmniej raz na 5
lat.
Prace pielęgnacyjne, korekcyjne, techniczne mogą być wykonywane wyłącznie przy spełnieniu następujących
warunków:
 cięcia sanitarne drzewa winny zostać przeprowadzone przez osobę legitymującą się posiadaniem
zaświadczenia ukończenia kursu II stopnia pielęgnacji drzew parkowych, pomnikowych i innych ozdobnych
oraz kursu III stopnia dla inspektorów nadzoru prac przy pielęgnacji drzew parkowych, pomnikowych i innych
ozdobnych;
 przy wykonywaniu cięć sanitarnych – należy dążyć do zachowania naturalnego pokroju drzewa,
 wykonane prace nie mogą spowodować utraty walorów przyrodniczych pomnika przyrody oraz zniszczenia
gatunków chronionych występujących w jego obrębie,
 przed rozpoczęciem prac Wykonawca przedłoży w Wydziale Kształtowania środowiska Urzędu Miasta Krakowa
informację o planowanym terminie rozpoczęcia i zakończenia prac
 po wykonaniu zabiegów Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa celem kontroli
przeprowadzi oględziny poddawanego zabiegom pomnika przyrody.
Wszystkie wykonywane zabiegi powinny być odnotowane w karcie diagnostycznej pomnika przyrody.
Zniesienie formy ochrony pomnika przyrody może nastąpić wyłącznie w wyniku uchwały Rady Miasta Krakowa,
poprzedzonej opinią Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska oraz ekspertyzą dendrologiczną. Wniosek do
Rady Miasta Krakowa w sprawie zniesienia formy ochrony oraz o opinię KDO ds. środowiska, powinien nastąpić w
okresie wegetacyjnym, w celu umożliwienia oceny stanu drzewa. Ekspertyza dendrologiczna powinna zawierać
informację na temat możliwości i kosztów przeprowadzenia zabiegów umożliwiających zachowanie pomnika
przyrody.

 Opracowana koncepcja powinna uzyskać opinię Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska.

