
  
 

OR-06.1431.176.2021 Kraków, 2 lipca 2021 r. 
 
  
 Pan 
 Łukasz Krzysztof Chruścicki 
 Stowarzyszenie 
 Kraków Miastem Rowerów 
  
 
Dotyczy: WNIOSKU O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ Z DNIA 18 CZERWCA 2021 R. 
 

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 18 czerwca br. 
(znak: KMR/11/2021, KMR/28/2020), w sprawie „uszkodzenia nawierzchni CPR ul. Brożka  
w Krakowie”, uprzejmie informuję. 

 
Pismem znak: UD.5300.1028.2020 z dnia 30 września 2020 r., Zarząd Dróg Miasta Krakowa 

poinformował Pana, że uszkodzenie nawierzchni w ciągu pieszo-rowerowym ul. Jana Brożka powstało 
w wyniku przerostu systemu korzeniowego rosnącego obok drzewa (topoli). Naprawa uszkodzonego 
miejsca zostanie przeprowadzona w trybie pilnym, jednak musi ona zostać poprzedzona wycięciem 
tego drzewa. Wskazane miejsce zostało zabezpieczone stosownym oznakowaniem. 

Należy zauważyć, że wykonanie prac remontowych na opisanym fragmencie ciągu pieszo-
rowerowego wiąże się z koniecznością usunięcia przyczyny powstania wskazanego uszkodzenia, czyli 
w tym wypadku zlikwidowania części systemu korzeniowego topoli. Likwidacja części systemu 
korzeniowego może skutkować przewróceniem drzewa, co z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo 
infrastruktury drogowej oraz trakcji tramwajowej stwarza realne niebezpieczeństwo. 

Zarząd Dróg Miasta Krakowa zwrócił się pismem znak: UD.5321.181.2020 z dnia  
6 października 2020 r. do Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie z wnioskiem o podjęcie działań, 
zmierzających do usunięcia drzewa. Następnie ZZM przeprowadził wizję w terenie, w wyniku której 
ustalono, że drzewo wyrosło na terenie działki nr 118/8 obr. P-31, która zgodnie w dostępnymi 
wypisami i wyrysami Internetowego Serwera Danych Przestrzennych stanowi własność Skarbu 
Państwa, Gminy Miejskiej Kraków oraz osób fizycznych. Pień drzewa, w wyniku wzrostu, w niewielkiej 
części znajduje się na działce drogowej nr 118/3 obr. P-31.  

W trakcie kontroli przeprowadzonej w listopadzie 2020 r. stwierdzono, że drzewo jest w 
dobrym stanie fitosanitarnym, o poprawnej statyce pnia.  

W stosunku do działki nr 118/8 obr. P-31, na wniosek ZZM, w Wydziale Skarbu Miasta UMK 
toczy się postępowanie w sprawie pozyskania nieruchomości na rzecz GMK (park rzeczny Wilga) oraz 
działka ta położona jest na terenie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru pn. „Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa” – etap A, 



zatwierdzonego uchwałą nr CIX/2894/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2018 r. w terenie 
zieleni izolacyjnej, o podstawowym przeznaczeniu pod zieleń izolacyjną. Wobec dobrej kondycji 
zdrowotnej i ww. uwarunkowań uznano za zasadne zachowanie tego drzewa.  

Natomiast z związku z nieznacznym pochyleniem pnia w kierunku ul. Brożka w grudniu 
 2020 r. ZZM przeprowadził prace obejmujące symetryczną redukcję całej korony topoli, w celu 
zminimalizowania ryzyka wystąpienia szkody wywołanej czynnikami abiotycznymi. Ponadto, 
przeprowadzone cięcia winny zrekompensować ewentualną utratę części korzeni w przypadku 
remontu ciągu pieszo-rowerowego i wpłynąć pozytywnie na zwiększenie statyki drzewa. 

Niezależnie od powyższego, w przypadku remontu przedmiotowego ciągu pieszo-rowerowego 
należy w pierwszej kolejności rozważyć rozwiązania przestrzenne i technologiczne zapewniające 
drzewu optymalne warunki siedliskowe oraz gwarantujące jego żywotność, zapewniające ochronę 
strefy korzeniowej. 
 Aktualnie trwają uzgodnienia pomiędzy jednostkami miejskimi dotyczące naprawy 
uszkodzonej nawierzchni. Zarząd Dróg Miasta Krakowa poinformuje Państwa odrębnym pismem  
o dalszych ustaleniach. 

 
   

 
 
 

 
z up. PREZYDENTA MIASTA 

Piotr Bukowski 
Z-ca Dyrektora 

Wydziału Organizacji i Nadzoru 
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