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Zarząd Krakowskiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich zwraca się
do Pana Prezydenta z apelem o zwiększenie w budżecie miasta środków finansowych na wykup
terenów z przeznaczeniem na realizację zieleni miejskiej. Zarezerwowanie na ten cel,
przynajmniej 1% budżetu Krakowa w kolejnych latach, mogłoby odwrócić obecny proces
zmniejszania zasobu zieleni w naszym mieście, powszechnie nazywanego "betonowaniem
Krakowa".
Obecnie, pomimo deklarowanej powszechnie troski o rozwój zieleni miejskiej, w Krakowie
zwanym dawniej "Miastem-ogrodem z naturalnego rozwoju", następuje systematyczne
uszczuplanie ilości drzew i krzewów oraz powierzchni czynnych biologicznie, przez poszerzanie
jezdni i skrzyżowań oraz zwiększanie ilości płatnych miejsc postojowych kosztem
trawników. Wewnątrz kwartałów i na obrzeżach Śródmieścia, nawet najmniejsze enklawy terenu
są zabudowywane przeskalowaną, zagęszczoną zabudową mieszkalną i biurową, przy całkowitej
eliminacji zieleni z tych terenów. Podobne działania są prowadzone na styku i wewnątrz wielu
osiedli mieszkaniowych, co oprócz niebywałego chaosu w przestrzeni, doprowadziło
do znacznego pogorszenia warunków aerosanitarnych w mieście, w tym: obniżenia ilości tlenu
w składzie powietrza, znacznego podnoszenia temperatury powietrza, zwłaszcza w dni upalne
(wyspa cieplna), koncentracji spalin samochodowych w okresach inwersyjnych.
Zasygnalizowane wyżej pogorszenie warunków życia w mieście stało się przyczyną
przenoszenia się mieszkańców w szeroko rozumianą strefę podmiejską Krakowa, co oznacza ich
codzienny przyjazd do pracy i pozostawienie w Krakowie spalin i wszystkich towarzyszących
uciążliwości, natomiast płacenie podatków w miejscach zamieszkania. Utrzymywanie takiej
polityki nie jest równoważeniem rozwoju, ani drogą do ekorozwoju i wymaga natychmiastowej
korekty. Również obecna pandemia koronawirusa uświadamia niezbędną weryfikację zasad
i podstaw funkcjonowania Krakowa, a zwłaszcza konieczność poprawy warunków zdrowotnych,
w tym zwiększenie ilości i dostępności do zróżnicowanych terenów zielonych.
Należy podkreślić, że Kraków posiada opracowania kilku koncepcji układu zieleni w mieście,
począwszy od koncepcji 4 klinów zieleni, wychodzących z centrum miasta na zewnątrz
do terenów otwartych, poprzez system zieleni fortecznej, łączącej pierścień historycznych
założeń obronnych, do zatwierdzonego do realizacji systemu parków rzecznych. Wykorzystanie
tych opracowań pozwoli na skonkretyzowanie układu zieleni, którego konsekwentna realizacja

zapewni wymóg 10-minutowej dostępności z terenów mieszkaniowych do obszarów aktywnego
wypoczynku. Pierwszym krokiem do osiągnięcia takiego stanu, oczekiwanego przez ogół
mieszkańców, jest zagwarantowanie środków finansowych na coroczny, konsekwentny
wykup terenów przeznaczonych na stworzenie wielofunkcyjnego systemu zieleni
miejskiej.
Mając powyższe na uwadze, Zarząd Krakowskiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich
ma głębokie przekonanie, że Pan Prezydent, jak i całe Władze Miasta Krakowa sprostają
wymogom obecnych czasów i dołożą wszelkich starań o poprawę jakości struktury miejskiej
Krakowa, z zapewnieniem stosownej ilości zróżnicowanych terenów zieleni miejskiej.
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