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Dotyczy: wniosku o udzielenie informacji publicznej dot. Drewnianych słupków blokujących na zieleńcach -UIP znak 
sprawy: KMR/161/2019 
  

W związku z wpłynięciem wniosku Stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów  znak KMR/161/2019 z dnia 

23.08.2019 r. o udostępnienie informacji publicznej, Zarząd Zieleni Miejskiej przekazuje następujące informacje. 

Ad 1. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie odpowiada za montaż drewnianych słupków na ul. Toruńskiej naprzeciwko 

nr 12, 14  w Krakowie (tj. we wskazanej na załączonej fotografii lokalizacji. Wyjaśniamy, że naprzeciwko nr 9 brak jest 

słupków). 

Ad 2. Słupki na ul. Toruńskiej zostały zamontowane na przełomie maja i czerwca 2017 r. 

Ad 3. Koszt montażu słupków na ul. Toruńskiej wyniósł 1200 zł.  

Ad 4. Powodem montażu słupków na ul. Toruńskiej była ochrona zieleńca zarządzanego przez  Zarząd Zieleni Miejskiej 

w Krakowie przed dewastacją przez parkujące samochody oraz umożliwienie przeprowadzenia skutecznej rekultywacji 

trawnika. Powyższe wynikało z podejmowania działań statutowych tut. Jednostki, do których należy bieżące  

utrzymanie  i pielęgnacja  zieleni  na ww. terenie.  

Ad 5. Wnioskodawcą montażu słupków na ul. Toruńskiej była radna Rady Dzielnicy V Krowodrza. 

Ad 6. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie odpowiada za montaż drewnianych słupków na ul. Kawiory 8, 10, 12 w 

Krakowie (tj. we wskazanej na załączonej fotografii lokalizacji). 

Ad 7. Słupki na ul. Kawiory zostały zamontowane w IV kwartale 2016 r. 

Ad 3. Koszt montażu słupków na ul. Kawiory wyniósł 135 zł.  

Ad 9. Powodem montażu słupków na ul. Kawiory była ochrona zieleńców położonych w pasie drogowym, 

utrzymywanych przez  Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie przed dewastacją przez parkujące samochody oraz 

skuteczne zabezpieczenie zaplanowanych i zrealizowanych w 2017 r. nasadzeń krzewów. Powyższe wynikało z 

podejmowania działań statutowych tut. Jednostki, do których należy planowanie oraz bieżące  utrzymanie  zieleni  na 

ww. terenie.  

Ad 10. O montaż słupków na ul. Kawiory wielokrotnie wnioskowali mieszkańcy Krakowa. 

Ad 11. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie odpowiada za montaż drewnianych słupków na ul. Bulwarowej w Krakowie, 

na wysokości os. Willowe 35. 

Ad 12. Słupki na ul. Bulwarowej zostały zamontowane w lipcu 2018 r. 

Ad 13. Koszt montażu słupków na ul. Bulwarowej wyniósł 2500 zł. 

Ad 14. Powodem montażu słupków na ul. Bulwarowej była ochrona istniejących drzew rosnących na terenie zieleńca 

położonego w pasie drogowym, utrzymywanego przez  Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie przed dewastacją przez 
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parkujące samochody tj. skuteczne zabezpieczenie systemów korzeniowych przed zagęszczaniem gruntu 

(prowadzącym do zmian napowietrzania i nawadniania powierzchniowego) mogącym doprowadzić do uschnięcia 

drzew. 

Ad 15. Montaż  słupków na ul. Bulwarowej wynikał z interwencji mieszkańca Krakowa dotyczącej niszczenia zieleńca 

w przedmiotowej lokalizacji.  Pomimo podjętych przez Straż Miejską Miasta Krakowa i VIII Komisariat Policji w 

Krakowie działań zmierzających do wyeliminowania niszczenia zieleni przez parkujące samochody na wniosek ZZM 

(pismo ZZM.11535.16.ZZH.513.724.KG z dnia 25.11.2016 r.) problem degradacja zieleni nie został rozwiązany. Mając 

na uwadze powyższe tut. Zarząd uznał za zasadne ustawić słupki w przedmiotowej lokalizacji.  

 

 

 

 
 
                                                                                                                                                                           Podpisano 

elektronicznie 

                                                                                                                                                                                      

Jarosław Tabor 

Z-ca dyrektora ds. inwestycji 
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