
Komisja korzysta z najnowszych technologii w terenie 

W dn. 15.09.2021 odbyło się wyjątkowe posiedzenie Komisji Planowania Przestrzennego i 

Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy II Grzegórzki. Radni wyruszyli w teren w celu zbadania 

problemów wielokrotnie zgłaszanych im przez mieszkańców. Wybrano trasę wzdłuż rzeki Białuchy ze 

względu na przygotowania w niedalekiej przyszłości do powstania Parku Linearnego Białuchy na 

terenie Grzegórzek. W przyszłym roku Rada Dzielnicy II przeznaczy 80 tys. zł na analizę formalno-

prawną terenów zlokalizowanych wzdłuż Białuchy i jest to pierwszy krok do powstania takiego parku 

wzdłuż rzeki, która płynie z Ojcowskiego Parku Narodowego. Analiza będzie dotyczyła odcinka od ul. 

Otwinowskiego (stacja Kraków Olsza) do ul. Farmaceutów. 

 

Wyjątkowy spacer rozpoczął się o godz. ok. 18:40 przy ul. Lotniczej 1 gdzie mieści się 

Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza” im. prof. A. Kamińskiego. Inicjatorem spaceru był radny 

Karol Kwiatek. W pierwszej fazie spaceru grupę poprowadził ulicą Nadbrzeżną vice-przewodniczący 

Rady Dzielnicy II – Mieczysław Czytajło (Rys. 1). Po dotarciu do działek z trudną sytuacją 

własnościową głos zabrał Przewodniczący Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska 

– Jarosław Świech. Jedną z działek, na której radni spędzili więcej czasu była działka zlokalizowana na 

tyłach ZSOMS nr 11, gdzie jeszcze kiedyś prywatny właściciel zagrodził szlak pieszy (Rys. 2). Dziś 

widoczne są pozostałości ogrodzenia (Rys. 3). 

 

Radni, oprócz rozmowy o konkretnych działkach i problemach związanych z infrastrukturą czy 

strukturą własnościową niektórych działek, korzystali z nowej aplikacji MSIP Kraków na telefonach 

wyposażonych w system Android (Rys. 4). Aplikacja mobilna dostępna jest dla każdego mieszkańca i 

można ją pobrać ze sklepu Google Play lub zasobów Apple. Aplikacja powstała w ramach projektu 

realizowanego w Wydziale Geodezji Urzędu Miasta Krakowa i jest skierowana do wszystkich 

mieszkańców Krakowa w tym użytkowników Portalu MSIP Obserwatorium (https://msip.krakow.pl). 

Aplikacja wyświetla numery i granice działek w miejscu, w którym stoimy poprzez wykorzystanie 

funkcjonalności GPS w telefonie.  

Członkowie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska wykorzystali wybrane 

funkcjonalności tej aplikacji w celu identyfikacji i oznaczenia na mapie problemów napotkanych na 

drodze. Odbywało się to poprzez zapisanie współrzędnych geodezyjnych w układzie „2000” oraz 

dołączenie zdjęcia wraz z opisem. Stwierdzone problemy dotyczyły: 

• braku oświetlenia na wybranych odcinkach przy chodnikach (np. ul. Wilka-Wyrwińskiego); 

• problemy własnościowe z zagospodarowaniem wybranych działek wzdłuż rzeki (np. ul. Na 

Wiankach); 

• zidentyfikowano inwazyjną roślinność w korycie rzeki (np. rdest syberyjski, niecierpek 

gruczołowaty) (Rys. 5) (Rys 6); 

• weryfikowano strukturę własnościowa wybranych działek (np. działka na tyłach ZSOMS nr 

11); 

• omówiono problem urwiska przy ul. Otwinowskiego (Rys. 7); 

• omówiono propozycję remontów chodników (ul. Otwinowskiego) oraz dostosowanie 

chodników do osób niepełnosprawnych (np. przy moście na ul. Rakowickiej); 

• zaprezentowano projekty budżetu obywatelskiego biorące udział w tegorocznej edycji, które 

zlokalizowane są na działkach wzdłuż rzeki Białuchy (np. Kraków Olsza Park nad Białuchą – 

projekt nr 13 w Dzielnicy II). 

Komisja zakończyła spacer o 19:40 (Rys. 8). 

 



 

W spacerze brali udział radni: 

- Mieczysław Czytajło  - vice-przewodniczący Rady Dzielnicy II 

- Alicja Gołąb-Radziszewska 

- Karol Kwiatek – inicjator spaceru i wykorzystania aplikacji mobilnej w pracach Komisji Planowania 

Przestrzennego i Ochrony Środowiska 

- Łukasz Pietryka 

- Jarosław Świech – przewodniczący Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska 

- Julia Wilczyńska  

- Violetta Zapiór  



 

 

 

Rysunek 1 Ulica Nadbrzeżna - początek spaceru wzdłuż Białuchy. Vice -przewodniczący Rady Dzielnicy II (po prawej).  

(fot.i kolejne: K. Kwiatek) 

 

Rysunek 2 Radni Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Dzielnicy II omawiają problemy własnościowe 

wybranych działek.. Przewodniczący Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska – Jarosław Świech – drugi 

od prawej.  

 

 



 

Rysunek 3 Przejście przez ogrodzenie znajdujące się na szlaku pieszym między ul. Olszyny a ul. Chrobrego. 

 

Rysunek 4 Korzystanie z aplikacji mobilnej MSIP Kraków w terenie podczas prac Komisji Planowania Przestrzennego i 

Ochrony Środowiska Dzielnicy II Grzegórzki. 



 

Rysunek 5 Vice-przewodniczący Rady Dzielnicy II - Mieczysław Czytajło - prezentuje inwazyjną roślinę (rdest syberyjski), 

która porasta koryto rzeki Białucha. 

. 

 

Rysunek 6 Zrzut ekranu z aplikacji MSIP Kraków z zaznaczeniem punktu z problemem do rozwiązania. W tym przypadku 

zaznaczono miejsce występowania rdestu syberyjskiego. 



 

Rysunek 7 Urwisko przy ul. Otwinowskiego powstałe po sierpniowych intensywnych opadach deszczów. 

 

 

 

Rysunek 8 Organizator spaceru – radny Karol Kwiatek - podziękował członkom Komisji za udział w spacerze. Spacer 

zakończył się po zachodzie Słońca. 
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