Załącznik do sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii Metropolia Krakowska 2030: Zbiorcze zestawienie wszystkich uwag do Strategii, wraz ze sposobem rozstrzygnięcia.
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Fragment projektu
Strategii, do którego
Treść uwagi
odnosi się uwaga
(rozdział, strona)
Str. 16. Spójność z celami Gmina Spytkowice w nawiązaniu do pisma dostarczonego do Państwa pocztą tradycyjną w dniu
Strategii Rozwoju
27.10.2021 r. dot. wniosku o przyjęcie w poczet Stowarzyszenia wnosi, w przypadku przyjęcia
Województwa „Małopolska Gminy w poczet Stowarzyszenia o korektę wskazanej liczby gmin członkowskich.
2030”

1

Gmina
Spytkowice

2

Gmina Brzeźnica

Uwaga ogólna

Prośba o przyjęcie Gminy Brzeźnica w poczet członków Stowarzyszenia Metropolia Krakowska.

3

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Małopolskiego

Uwaga ogólna

Nie jest możliwe stwierdzenie spójności między Strategią Rozwoju Województwa „Małopolska
2030” a projektem Strategii Metropolia Krakowska 2030 ze względu na lakoniczność zapisów
dotyczących kierunków działań strategii ponadlokalnej.
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Urząd
Marszałkowski
Województwa
Małopolskiego

5

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Małopolskiego

Model struktury
W projekcie Strategii Metropolia Krakowska 2030 brakuje następujących obligatoryjnych
funkcjonalno-przestrzennej elementów opisanych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w art. 10e
ust.3 i 4:
nie uwzględniono obszarów strategicznej interwencji określonych w strategii rozwoju
województwa, o której mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, 1571 i 1815 oraz z 2020 r. poz. 1378), wraz z
zakresem planowanych działań. Na podstawie art. 10g ust. 3 strategia rozwoju ponadlokalnego,
podobnie jak strategia rozwoju gminy, powinna określać OSI na poziomie regionalnym,
wyznaczone w strategii rozwoju województwa zarówno w formie tekstowej, jak i graficznej.
Gminy Stowarzyszenia Metropolii Krakowskiej, których dotyczy strategia rozwoju
ponadlokalnego należą do OSI: Miejski Obszar Funkcjonalny Krakowa, obszary cenne
przyrodniczo oraz miejscowości uzdrowiskowe, czego nie odnotowano w treści projektu
strategii.
Model struktury
W projekcie Strategii Metropolia Krakowska 2030 brakuje następujących obligatoryjnych

Uzasadnienie uwagi

Czy
uwzględniono
uwagę?

Uzasadnienie

Zgodnie z treścią pisma przekazanego w dniu 27.10.2021 r.

NIE

Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Krakowska z uznaniem odnosi się do zgłoszonej inicjatywy, która zauważa znaczenie
współpracy na rzecz rozwoju Metropolii Krakowskiej. Wytyczając ramy współpracy pomiędzy SMK a gminą Spytkowice,
należy jednak mieć na uwadze, iż nie jest możliwe w chwili obecnej pozytywne rozpatrzenie ww. wniosku. Aktualnie
trwają dwa równoległe procesy, które w istotny sposób będą determinowały przyszłe obszary współpracy pomiędzy SMK
a gminami wyrażającymi wolę współpracy z nim. Pierwszym z nich jest proces kształtowania zasad wydatkowania
funduszy europejskich w perspektywie 2021-2027, w tym mechanizmu ZIT. Drugim procesem jest finalizacja prac nad
strategią rozwoju ponadlokalnego pn. Strategia Metropolia Krakowska 2030. Dokument ten określi m.in. obszary
współpracy między Stowarzyszeniem a jednostkami samorządu terytorialnego wyrażającymi wolę współpracy. Dopiero
zakończenie ww. procesów, przewidywane na pierwszy kwartał 2022 r., umożliwi Zarządowi Stowarzyszenia podjęcie
działań mających na celu sformalizowanie współpracy na rzecz realizacji Strategii.

Zgodnie z treścią pisma przekazanego w dniu 26.10.2021 r.

NIE

Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Krakowska z uznaniem odnosi się do zgłoszonej inicjatywy, która zauważa znaczenie
współpracy na rzecz rozwoju Metropolii Krakowskiej. Wytyczając ramy współpracy pomiędzy SMK a gminą Brzeźnica,
należy jednak mieć na uwadze, iż nie jest możliwe w chwili obecnej pozytywne rozpatrzenie ww. wniosku. Aktualnie
trwają dwa równoległe procesy, które w istotny sposób będą determinowały przyszłe obszary współpracy pomiędzy SMK
a gminami wyrażającymi wolę współpracy z nim. Pierwszym z nich jest proces kształtowania zasad wydatkowania
funduszy europejskich w perspektywie 2021-2027, w tym mechanizmu ZIT. Drugim procesem jest finalizacja prac nad
strategią rozwoju ponadlokalnego pn. Strategia Metropolia Krakowska 2030. Dokument ten określi m.in. obszary
współpracy między Stowarzyszeniem a jednostkami samorządu terytorialnego wyrażającymi wolę współpracy. Dopiero
zakończenie ww. procesów, przewidywane na pierwszy kwartał 2022 r., umożliwi Zarządowi Stowarzyszenia podjęcie
działań mających na celu sformalizowanie współpracy na rzecz realizacji Strategii.

CZĘŚCIOWO

Zgodnie z ustaleniami ewaluacji ex-ante, w przypadku sporej części celów zidentyfikowanych w projekcie Strategii nie
wpisano klasycznych kierunków działań, lecz zapowiedziano stworzenie instrumentów, w których zostaną one dokładnie
określone (Plany Działania). Zdaniem autorów ewaluacji, przyjęcie takiego modelu realizacji Strategii nie powinno być
jednak traktowane jako błąd w sztuce, który z góry uniemożliwia realizację celów określonych w Strategii. Niemniej
jednak, powodzenie takiego właśnie sposobu wdrażania Strategii w znacznej mierze uzależnione jest od skuteczności i
konsekwencji w stosowaniu procedur operacjonalizacji Strategii.

TAK

W dokumencie Strategii zostaną uwzględnione wskazane w uwadze obszary strategicznej interwencji.

NIE

Należy podkreślić, że wszystkie gminy planowane do objęcia strategią rozwoju ponadlokalnego mieszczą się w delimitacji
MOF Krakowa przedstawionej w strategii rozwoju województwa. Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z zapisami strategii
regionalnej przedstawiona w niej delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych jest „propozycją optymalnych zasięgów
MOF”, która stanowi „punkt wyjścia do rozmów dotyczących ewentualnej realizacji instrumentu ZIT na obszarze
wybranych MOF". Nie należy więc traktować tych obszarów, jako katalogu zamkniętego, a wręcz przeciwnie – w
przypadku podjęcia oddolnej inicjatywy przez gminy, które zechcą podjąć formalną współpracę (gminy te zobowiązane
będą do zawiązania formalnej współpracy, np. w formie związku lub stowarzyszenia) i realizować projekty w ramach ZIT,
takie rozmowy będą prowadzone, a ostateczna decyzja co do zakresu i zasięgu terytorialnego danego ZIT zostanie
określona na poziomie RPO WM 2021–2027 i w dokumentach uszczegóławiających.” Jednocześnie w strategii regionalnej
podkreślono, że współpraca w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych „powinna narodzić się oddolnie”. Tym samym,
uznać należy, że Samorząd Województwa zdecydował się przenieść (zdecentralizować) część spośród przysługujących
mu uprawnień na gminy, czyniąc je tym samym współtwórcami ostatecznej delimitacji MOF.
Mając na uwadze przytoczone zapisy Strategii Rozwoju Województwa „Małopolskiego 2030”, uznać należy, że zasięg
terytorialny przygotowywanej przez Stowarzyszenie Metropolia Krakowska strategii rozwoju ponadlokalnego nie jest
sprzeczny z delimitacją MOF zawartą w Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”. O sformułowaniu takiej
oceny przesądziły:
- indykatywny charakter delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych wyznaczonych w strategii regionalnej;
- uwzględnienie wszystkich gmin Stowarzyszenia Metropolia Krakowska w ramach MOF Krakowa wyznaczonego w
strategii regionalnej;
- przypisanie w strategii rozwoju województwa priorytetowego znaczenia oddolnemu sposobowi tworzenia się partnerstw
w ramach poszczególnych MOF (co miało miejsce w przypadku Stowarzyszenia Metropolia Krakowska).

funkcjonalno-przestrzennej elementów opisanych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w art. 10e
ust.3 i 4:
w sposób niepoprawny zdefiniowano obszar Metropolii Krakowskiej, jako obszar strategicznej
interwencji. Obszar Metropolii Krakowskiej nie pokrywa się zasięgiem z wyznaczonym na
poziomie regionalnym Miejskim Obszarem Funkcjonalnym Krakowa, ponieważ zasięg MOF jest
większy i obejmuje dodatkowe 10 gmin. Brak w projekcie Strategii Metropolia Krakowska 2030
uzasadnienia dotyczącego objęcia strategią ponadlokalną obszaru mniejszego, niż wyznaczone
w strategii wojewódzkiej OSI związane z MOF Krakowa. Nie ma odwołania do inicjatywy
oddolnej gmin, wykazujących chęć przystąpienia do Stowarzyszenia Metropolia Krakowska i
sposobu odniesienia się do tych wniosków.

Strona 1 z 23

Załącznik do sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii Metropolia Krakowska 2030: Zbiorcze zestawienie wszystkich uwag do Strategii, wraz ze sposobem rozstrzygnięcia.

6

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Małopolskiego

Model struktury
W graficznej części Modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej Metropolii Krakowskiej do 2030
funkcjonalno-przestrzennej roku nie wszystkie tereny Metropolii zostały określone, jako obszary współpracy w zakresie
przeciwdziałania intensywnej suburbanizacji i rozpraszaniu zabudowy. Tego typu działania
powinny obejmować wszystkie gminy, uwzględniając zapisy Strategii Rozwoju Województwa
„Małopolska 2030” dotyczące kształtowania ładu przestrzennego, poprzez szczególne zwrócenie
uwagi na:
· potrzebę prowadzenia zrównoważonej polityki przestrzennej;
· przeciwdziałanie niekontrolowanej suburbanizacji i rozpraszaniu zabudowy, w tym realizacje
koncepcji osadnictwa zwartego i koncepcji zrównoważonego rozwoju miast i obszarów
wiejskich, w celu ograniczenia niekontrolowanego osadnictwa na terenach wiejskich;
· spójną politykę przestrzenną;
· tworzenie parków kulturowych, w szczególności na terenach zabytkowych układów
urbanistycznych.

CZĘŚCIOWO

W Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” określono, że "suburbanizacja jest zjawiskiem wielowymiarowym.
Oprócz procesów demograficznych, zjawisko suburbanizacji determinowane jest również procesami gospodarczymi,
funkcjonalnymi, czy infrastrukturalnymi (poprawą dostępności i jakości życia poza obszarem miejskim). Przyrost liczby
mieszkańców gmin podmiejskich wynika z jednej strony z siły przyciągania wielkich aglomeracji jako atrakcyjnych rynków
pracy, z drugiej jest formą ucieczki od miejskiego zgiełku. Zaawansowanie procesów suburbanizacji może wyrażać np.
saldo migracji na 1 tys. mieszkańców i jego zmiany. W latach 2017–2019 najwyższy średni wskaźnik występował w
gminach zlokalizowanych w obszarze oddziaływania Krakowa, wokół którego od wielu lat widoczne są zaawansowane
procesy suburbanizacji". Obszar Metropolii Krakowskiej (MK) w całości jest poddany silnej suburbanizacji, a saldo
migracji w całym obszarze MK jest dodatnie. Wyznaczenie obszarów współpracy w zakresie wypracowania metod
przeciwdziałania suburbanizacji dotyczy gmin, w których dodatnie saldo migracji jest znacząco powyżej dodatniej
średniej obszaru MK oraz jest trwałe (tj. dotyczy okresu ostatnich 5 lat). Wyznaczenie takiego obszaru ma charakter
pragmatyczny, gdyż w tak wyznaczonym obszarze do 2030 mogą zostać przeanalizowane przyczyny, określone zasady
przeciwdziałania oraz wpracowane rekomendacje. Tak przygotowany i przetestowany zestaw działań na wielu
płaszczyznach może zostać przeniesiony na cały obszar SMK.
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Urząd
Marszałkowski
Województwa
Małopolskiego

Uwaga ogólna

NIE

Zapisy Strategii odnoszą się w całości do wszystkich gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska, w tym
gmin miejsko-wiejskich tj.: Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne oraz Wieliczka. Tym samym, cele i kierunki działania,
które realizowane w związku z wdrażaniem wspólnej strategii w sposób naturalny będą budować potencjał małych miast
znajdujących się na tym obszarze. O wykorzystaniu endogenicznych potencjałów i lokalnych specjalizacji mówi cel 4
Strategii, który również obejmuje wszystkie gminy, a zwłaszcza te dysponujące terenami inwestycyjnymi i
doświadczeniem w przyciąganiu inwestorów (jak np. miasta Niepołomice i Skawina). Tym samym, nie uznaje się za
zasadne szczególnego wyróżniania ww. miast w dokumencie Strategii.

8

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Małopolskiego

Uwaga ogólna

CZĘŚCIOWO

Działania dotyczące rolnictwa mogą zostać zapisane w Planie Działania dot. rozwoju współpracy i inwestycji w zakresie
rozwoju gospodarczego Metropolii Krakowskiej oraz rozwoju działań na rzecz adaptacji kadr do rynku pracy. Dodatkowo,
projekt strategii zostanie uzupełniony o zapisy dot. rolnictwa miejskiego.
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Urząd
Marszałkowski
Województwa
Małopolskiego

Model struktury
Ponadto sugeruje się, aby model struktury funkcjonalno-przestrzennej był częścią strategii, a nie
funkcjonalno-przestrzennej załącznikiem do niej, ponieważ stanowi element obligatoryjny dla dokumentu i jest jego
integralną częścią.

TAK

Model struktury funkcjonalno-przestrzennej zostanie przeniesiony do części głównej Strategii.
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Urząd
Marszałkowski
Województwa
Małopolskiego

Model struktury
Wskazuje się na brak spójności pomiędzy częścią diagnostyczną projektu Strategii Metropolia
funkcjonalno-przestrzennej Krakowska 2030 a częścią strategiczną dokumentu, np. w odniesieniu do planowania
przestrzennego. Przykładem jest zapis w diagnozie: „W pierwszej kolejności działania rozwojowe
wynikające ze strategii powinny służyć zapobieganiu dalszemu rozwojowi niekontrolowanej
zabudowy oraz planowaniu policentrycznej, wielofunkcyjnej zabudowy, a następnie dopiero
dostosowaniu systemu transportowego”, a w części strategicznej: „wyznaczenie terenów
mieszkaniowych z uwzględnieniem, iż nowa zabudowa: (…) realizowana poza obszarami o dużej
intensywności powinna dążyć do rozgęszczania zabudowy: zapewnienie niższej intensywności i
zwiększenia powierzchni biologicznie czynnych, mających na celu podwyższenie warunków
zamieszkania i uwzględnienia walorów środowiskowych, kulturowych i krajobrazowych
Metropolii Krakowskiej”.

CZĘŚCIOWO

Zacytowane zapisy dotyczące wyznaczania terenów mieszkaniowych są niepełne. Pierwsza część zapisu brzmi: „nowa
zabudowa mieszkaniowa powinna w pierwszej kolejności być realizowana w zasięgu dostępu systemu transportu
zbiorowego i tworzyć strukturę wielofunkcyjną, to jest zabudowę mieszkaniową zintegrowaną z nieuciążliwymi usługami,
z łatwo dostępnymi miejscami rekreacji i wypoczynku oraz z obszarem przestrzeni publicznych, tworząc tak zwane zwarte
miasto”. Kolejna część: „realizowana poza obszarami o dużej intensywności powinna dążyć do rozgęszczania zabudowy
mającej na celu podwyższanie warunków zamieszkania i uwzględniania walorów środowiskowych, kulturowych i
krajobrazowych metropolii"; została uzupełniona o punkt: „powinna być lokalizowana w oparciu o zasięg wynikający z
bilansów terenów przeznaczonych pod zabudowę (opracowanych na potrzeby studiów uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gmin), lub wynikający z obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego – co zapobiegnie niekorzystnemu zjawisku eksurbanizacji i fragmentacji obszarów niezurbanizowanych".

Brak w projekcie Strategii Metropolia Krakowska 2030 odniesienia do ośrodków miejskich III
rzędu, czyli mniejszych miast. Małe ośrodki miejskie nie pozostają bez wpływu na możliwości
rozwojowe szerszego obszaru, dlatego rekomenduje się uwzględnienie zapisów Strategii
Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” dotyczących wsparcia miast, poprzez szczególne
zwrócenie uwagi na:
· budowanie potencjału małych miast jako lokalnych centrów wzrostu;
· wykorzystanie endogenicznych potencjałów gospodarczych miast, w tym tworzenie warunków
do pełniejszego wykorzystania stref aktywności gospodarczej oraz zachęcenia do poszerzenia
oferty instytucji wspierających biznes w miastach.
Brak w projekcie Strategii Metropolia Krakowska 2030 zaplanowanych działań odnoszących się
do obszarów o funkcjach rolniczych.

Tak sformułowane warunki wyznaczania nowej zabudowy mieszkaniowej są zgodne z zapisem w diagnozie. W toku prac
nad modelem, po analizie dokumentów planistycznych gmin Metropolii Krakowskiej, która była przedmiotem diagnozy,
oraz po konsultacjach warsztatowych z przedstawicielami gmin, przyjęto taki model kształtowania nowej zabudowy, który
z jednej strony odpowie na problem zabudowywania obszarów położonych poza obszarem zurbanizowanym a
jednocześnie będzie zgodny z obowiązującymi dokumentami planistycznymi gmin.
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Gmina IgołomiaWawrzeńczyce

Model struktury
Mało czytelne mapy obrazujące poszczególne warstwy tematyczne
funkcjonalno-przestrzennej
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Gmina IgołomiaWawrzeńczyce

Model struktury
Mają być pokazane obiekty typu oczyszczalnie
funkcjonalno-przestrzennej,
plansza środowisko

Brak oczyszczalni ścieków w Igołomi
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Gmina IgołomiaWawrzeńczyce

Model struktury
Obszary szczególnego zagrożenia powodzią
funkcjonalno-przestrzennej,
plansza środowisko

Czy tylko międzywale rzeki Wisły obejmuje obszar szczególnego zagrożenia powodzią, TAK
według nas nie. Obszary te pokazują mapy ryzyka powodziowego. Do weryfikacji czy
wprowadzone zostały materiały od wód polskich.

Cyfrowe mapy zagrożenia powodziowego dla gmin Metropolii Krakowskiej zostały pozyskane z Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie i w niezmienionej postaci
geometrycznej zostały zastosowane na planszach modelu.
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Gmina IgołomiaWawrzeńczyce

Model struktury
Brak Klubu seniora w Koźlicy
funkcjonalno-przestrzennej,
plansza nr 7

NIE

Zgodnie z ustaleniami podjętymi w toku prac nad modelem, obiekty tej skali nie są reprezentowane w ramach opisu
stanu istniejącego.
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Gmina IgołomiaWawrzeńczyce

Model struktury
Brak Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w Pobiedniku Małym
funkcjonalno-przestrzennej,
plansza nr 7

NIE

Zgodnie z ustaleniami podjętymi w toku prac nad modelem, obiekty tej skali nie są reprezentowane w ramach opisu
stanu istniejącego.
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CZĘŚCIOWO

Praca nad czytelnością kompozycji mapowych trwa nieprzerwanie od samego początku opracowania, jednak ilość treści
będzie wpływała na relacje pomiędzy poszczególnymi warstwami tematycznymi i tym samym czytelność odczytu.
Jednocześnie należy wskazać, że kompozycje mapowe przygotowywane są w skali 1:50000 co przekłada się na mapy o
wymiarach 300 cm na 160 cm i w tej skali dokonywana jest ocena czytelności kompozycji mapowych.

CZĘŚCIOWO

Podstawowe żródło informacji o terenie stanowi cyfrowa Baza Danych Obiektów Topograficznych - 10k. Tym samym
jeżeli dany obiekt nie znajduje swojej przestrezennej reprezentacji w BDOT10k nie zostaje ujęty na planszach
dziedzinowych. Wskazana baza danych zostanie ponownie przeszukana pod kątem wskazanych brakujących obiektów.

Załącznik do sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii Metropolia Krakowska 2030: Zbiorcze zestawienie wszystkich uwag do Strategii, wraz ze sposobem rozstrzygnięcia.
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Rozdział 2, str. 7

Proponuje się doprecyzowanie zapisów uzasadnienia celu - propozycja w kolumnie obok

Cel 2.2 poświęcony jest podnoszeniu efektywności zarządzania energią przy
uwzględnieniu oddziaływania na środowisko, a także realizacji działań na rzecz
zarówno poprawy efektywności energetycznej budynków i instalacji, jak i
podnoszenia stopnia wykorzystania odnawialnych źródeł energii zapewniającej
bezpieczeństwo energetyczne. Jakość powietrza występującego na terenie
Metropolii Krakowskiej wciąż nie spełnia standardów określonych przez Światową
Organizację Zdrowia. Dlatego cel 2.2 poświęcony został dalszej realizacji wspólnych
działań na rzecz osiągnięcia standardów jakości powietrza - od likwidacji
emisyjnych źródeł ciepła i zachęcanie do zmiany zachowań komunikacyjnych, po
świadczenie szeroko zakrojonego doradztwa dla mieszkańców, aktywizację
społeczeństwa czy lobbowanie zmian w legislacji krajowej. Istotnym wymiarem tego
celu jest gromadzenie i analiza potrzebnych danych oraz pogłębianie współpracy, w
celu podnoszenia jakości zarządzania na poziomie ponadlokalnym.

TAK

Dokument Strategii zostanie poprawiony zgodnie z uwagą.
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Str. 24

Proponuje się zamianę słowa “nieekologicznych” na “emisyjnych”

Z uwagi na wejście w życie uchwały antysmogowej to od przyszłego roku wszystkie
TAK
kotły powinny być “ekologiczne” co będzie problematyczne przy uzasadnianiu
realizacji np. projektów związanych z likwidacją kotłów na węgiel spełniających normy
“ekoprojektu”. Polityka energetyczna będzie mocno związana z emisyjnością CO2 i
pozostałych gazów cieplarnianych dlatego uzasadnione jest ujęcie problemu w sposób
ogólny aby łatwiej podporządkować szczegółowe cele projektów do wyznaczonych
celów w strategii.

Dokument Strategii zostanie poprawiony zgodnie z uwagą.
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Str. 24

Proponuje się zastąpienie zdania: “Wiązka projektów dotyczących adaptacji do zmian klimatu”
zdaniem “Wiązka projektów dotyczących adaptacji/mitygacji do zmian klimatu”

W zakresie podejmowanych działaniach w problemie zmian klimatu należy
podejmować nie tylko adaptacyjne ale również mitygacyjne działania”.

TAK

Dokument Strategii zostanie poprawiony zgodnie z uwagą.
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Str. 25

Proponuje się zmniejszenie ilości dokumentów wdrożeniowych do 3 tematów (mp. klimat i
jakość powietrza, odpady, zielone i wody).

W zakresie dokumentów wdrożeniowych nie jest istotna ilość lecz ich jakość i cel.
Tworzenie dokumentów wiąże się z dużym zaangażowaniem czasowym pracowników
gmin dlatego ograniczenie jej do wskazanych obszarów mniej obciąży i poprawi
efektywność przygotowania dokumentów.

CZĘŚCIOWO

Należy zaznaczyć, że lista Planów Działania była wypracowywana i konsultowana w szerokim gronie pracowników gmin
Metropolii Krakowskiej. Już w obecnej formie jest ona mniejsza niż pierwotnie. W większości dziedzin wskazanych zostało
1-2 Planów Działania, natomiast wydzielenie tematyczne zostało zastosowane w dziedzinach kluczowych - INTELIGENTNE
ZARZĄDZANIE oraz ŚRODOWISKO I PRZESTRZEŃ. W tworzenie i realizację dokumentów wdrożeniowych zaangażowani
będą różni pracownicy gmin - w każdej z nich powołany został zespół ds. współpracy metropolitalnej, który liczy
minimum 10 osób. Tym samym, zaangażowanie czasowe, o którym mowa w uwadze zostanie rozłożone pomiędzy różne
Fora tematyczne. Co więcej, zaangażowanie to zostanie rozłożone w czasie - nie jest intencją autorów Strategii, aby
przygotowywać i uruchamiać wszystkie Plany Działania w tym samym momencie - będą one tworzone i wdrażane według
ustalonych przez gminy członkowskie priorytetów.
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Str. 35

Liczba mieszkań oddanych do użytkowania /10 tys. mieszkańców [szt.]

Wskaźnik nieadekwatny do celu - proponuje się:
Liczba systemów informacji przestrzennych agregujących dane w ramach Metropolii
Krakowskiej
Odsetek terenów z ograniczeniami w zakresie oddziaływania człowieka (tereny w
MPZP nie przeznaczone pod zabudowę)
Odsetek powierzchni z uchwałami krajobrazowymi

CZĘŚCIOWO

Przywołany wskaźnik został uzgodniony w szerokim gronie podczas prac nad Strategią, stąd niezasadne wydaje się
usuwanie go ze Strategii. Wskaźnik zostanie uzupełniony wskaźnikiem zaproponowanym w uwadze tj. Liczba systemów
informacji przestrzennych agregujących dane w ramach Metropolii Krakowskiej [szt].
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Str. 36

Udział % mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej [%]

Proponuje dodać iż odsetek będzie dotyczył również mieszkańców korzystających z
przydomowych oczyszczalni ścieków

TAK

Dokument Strategii zostanie poprawiony zgodnie z uwagą.
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Str. 36

Udział % mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej [%]
Wskaźnik powinien być obiektywny a nie opierać się na deklaracjach - bardzo
% mieszkańców deklarujących transport publiczny jako główny środek transportu w dniu
subiektywnych ocenach
roboczym [%]
% mieszkańców deklarujących samochód jako główny środek transportu w dniu roboczym [%]
% mieszkańców deklarujących rower jako główny środek transportu w dniu roboczym [%]
% mieszkańców deklarujących przemieszczanie się pieszo jako główny środek transportu w dniu
roboczym [%]
% mieszkańców deklarujących przemieszczanie się UTO jako główny środek transportu w dniu
roboczym [%]

NIE

Z uwagi na brak możliwości prowadzenia corocznych badań ruchu na terenie całej Metropolii Krakowskiej, zdecydowano
się na zastosowanie wskaźnika deklaratywnego. Zaproponowane wskaźniki są również tożsame ze wskaźnikami, jakie
mierzone są w dziedzinie mobilności w Mieście Kraków. Mając na uwadze powyższe i potrzebę zapewnienia spójności
między systemem monitorowania rozwoju miasta centralnego oraz całej Metropolii Krakowskiej, zdecydowano o
pozostawieniu wskaźnika w pierwotnym kształcie.
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Str. 37

Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych [ha]

Wskaźnik nieprecyzyjny - co oznacza przygotowany teren? czy teren zdegradowany
poprzemysłowy do którego doprowadzono drogę jest terenem przygotowanym? Czy
gdy jest sieć wodociągowa ale nie ma kanalizacji to już teren przygotowany?

NIE

Szczegółowy opis wskaźnika zostanie sporządzony w dokumentach operacyjnych Strategii, nie uznaje się za zasadne
wprowadzanie definicji i sposobu pomiaru każdego wskaźnika do dokumentu kierunkowego i strategicznego jakim jest
Strategia Metropolia Krakowska 2030.
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Str. 38

Poziom zadowolenia mieszkańców gmin Metropolii Krakowskiej z oferty czasu wolnego [%]

Wskaźnik subiektywny - zbyt duży ma wpływ charakter, czas, sposób zbierania
danych niż realne oddziaływanie

NIE

W toku prac nad Strategią, mimo dyskusji nad wieloma różnymi możliwościami, nie zidentyfikowano obiektywnego
wskaźnika, który mógłby mierzyć realną jakość i dostępność usług czasu wolnego. Dlatego też założono, że ostatecznym
celem interwencji w omawianym obszarze jest poziom zadowolenia mieszkańców obszaru Metropolii Krakowskiej z
jakości i dostępności oferty czasu wolnego.
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str. 14

proponuję uzupełnienie siatki celów i kierunków działania - treść w kolumnie obok

5.1.3. budowanie sieci współpracy i partnerstw ponadlokalnych wśród instytucji
kultury i podmiotowów działających w tym sektorze dla wzmocnienia potencjału i
konsolidacji działań

TAK

Dokument Strategii zostanie poprawiony zgodnie z uwagą.
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str. 27

proponuję zastąpienie lub uzupełnienie zapisu dot. renowacji

Wiązka projektów dot. renowacji oraz rewitalizacji obiektów materialnego dziedzictwa TAK
kulturowego

Dokument Strategii zostanie poprawiony zgodnie z uwagą.
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str. 27

proponuję scalenie zapisów

Projekt wspólny - Stworzenie i rozbudowa ponadlokalnego informatora w zakresie
oferty czasu wolnego i atrakcjach oraz bogactwie przyrodniczym Metropolii
Krakowskiej pod kątem turystyki jednodniowej i weekendowej

NIE
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str. 27

proponuję uzupełnienie zapisów

Projekt wspólny - Stworzenie programu na rzecz budowania sieci współpracy i
partnerstw ponadlokalnych wśród instytucji kultury i podmiotowów działających w
tym sektorze dla wzmocnienia potencjału i konsolidacji ich działań.

TAK

Dokument Strategii zostanie poprawiony zgodnie z uwagą.
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str. 38

proponuję nieznaczną korektę treści zapisu

Wysokość wydatków bieżących z budżetu na kulturę i sport na 1 mieszkańca [zł]

TAK

Dokument Strategii zostanie poprawiony zgodnie z uwagą.
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str. 38

w związku z sugestią opisaną w pkt. 10 niniejszego zestawienia uwag, proponuję dodanie celu
szczegółowego 5.3 oraz dedykowanego wskaźnika

cel: 5.3. budowanie sieci współpracy i partnerstw ponadlokalnych wśród instytucji
kultury i podmiotowów działających w tym sektorze dla wzmocnienia potencjału i
konsolidacji działań | wskaźnik: ilość spotkań / warsztatów / szkoleń / innych
działań zrealizowanych w tym obszarze
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str.23

Propozycja uzupełnienia zapisu
Należałoby doprecyzować o dodanie informacji o kreowanie czyjego wizerunku chodzi TAK
“1.3 Plan rozwoju współpracy Metropolii Krakowskiej z otoczeniem zewnętrznym, w tym z w zapisie: np. Metropoliii Krakowskiej / czy zapis przez kreowanie jej wizerunku”?
gminami MOF, oraz kreowania wizerunku”

Dokument Strategii zostanie poprawiony zgodnie z uwagą.
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str.24

dopisanie do projektów z obszaru Środowisko i Przestrzeń projektów wiązki projektów
dotyczących usuwania azbestu z budynków prywatnych

Problem istniejących pokryć dachowych wydaje powszechny i istotny dla wielu gmin
wchodzących w skład SMK. należałoby więc podkreślić problem i wskazać zadania
związane ze wsparciem mieszkańców w usuwaniu niebezpiecznych odpadów
zawierających azbest. Wsparcie takie jest szczególnie potrzebne dla osób o niskim
statusie materialnym.

TAK

Dokument Strategii zostanie uzupełniony o wiązkę projektów dot. gospodarowania odpadami niebezpiecznymi oraz
odpadami zawierającymi azbest.
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str. 27

dopisanie do projektów z obszaru wiązki projektów dotyczących tworzenia inkubatorów
przedsiębiorczości celem stworzenia warunków do rozwoju działalności lokalnych MMŚP oraz
projektów związanych z rozwojem kadr urzędów odpowiedzialnych z współpracę z
przedsiębiorcami

Wprowadzenie tych zadań ma na celu ułatwienie tworzenia warunków do
aktywniejszej roli gmin w kreowaniu współpracy z przedsiębiorcami jak również do
moderowania współpracy pomiędzy przedsiębiorcami (sieciowanie)

TAK

Dokument Strategii zostanie poprawiony zgodnie z uwagą.
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str. 38-39

Wskaźniki
Sugeruje się określenie wartości wskaźników bazowych i docelowych obrazujących realizację
założeń Strategii.
Sugeruje się również określenie źródła danych z których dane wskaźniki będą pozyskiwane
(BDL, dane gmin czy też badania ankietowe/jakościowe prowadzone cyklicznie wśród
mieszkańców terenu Metropolii.

Brak określenia wartości wskaźników utrudni monitoring strategii i uniemożliwi
określenie stopnia jej realizacji. Uniemożliwia też odpowiedź na pytanie czy i w
którym momencie osiągnięte zostaną założenia Strategii.

CZĘŚCIOWO

Dokument Strategii zostanie uzupełniony o wskazanie źródeł danych, z których będą one pozyskiwane. Jednocześnie na
ten moment nie jest możliwe oszacowanie wartości bazowych wszystkich wskaźników ujętych w Strategii, również z
uwagi na fakt, że część z nich opiera się na danych, które pozyskiwane będą w toku prowadzonych w ustalonych cyklach
badań społecznych (pierwsze takie badanie zaplanowano na 2022 rok). Tabela wskaźników zostanie uzupełniona o
wartości bazowe tam, gdzie dane te będą dostępne.

35

Miasto i Gmina
Skawina

Model struktury
Brak oznaczenia otuliny Kanału Łączańskiego
funkcjonalno-przestrzennej
“środowisko i przestrzeń”

Kanał Łączański, choć jest tworem antropogenicznym zapewnia ciągłość terenów
zieleni podobnie jak dolina rzeczna.

TAK

Model struktury funkcjonalno-przestrzennej został poprawiony zgodnie z uwagą.
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Model struktury
"Samotny" krótki ciek wraz z otuliną na terenie Skawiny w rejonie Lasu Garcowiec
funkcjonalno-przestrzennej
“środowisko i przestrzeń”

Nie potrafimy zidentyfikować cieku w tym rejonie. Czy chodzi o jakieś źródło (dopływu TAK
Mogiłki?)
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Model struktury
Brak oznaczenia doliny Skawinki oraz Cedronu jako terenów szczególnie zagrożonych powodzią. Tylko fragment doliny Skawinki oznaczono jako tereny szczególnie zagrożone
funkcjonalno-przestrzennej
powodzią na podstawie aktualnych danych ISOK. Jednak podobnie południowa część
“środowisko i przestrzeń”
doliny jest narażona na powodzie. UMiG w Skawinie dysponuje również mapami
powodziowymi obejmującymi południowy odcinek doliny Skawinki oraz Cedronu.

NIE

Cyfrowe mapy zagrożenia powodziowego dla gmin Metropolii Krakowskiej zostały pozyskane z Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie i w niezmienionej postaci
geometrycznej zostały zastosowane na planszach modelu.
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Model struktury
Brak legendy dla Planu zagospodarowania województwa
funkcjonalno-przestrzennej
“środowisko i przestrzeń”

Na planszy umieszczono schemat pochodzący z Planu zagospodarowania
województwa jednak bez legendy

TAK

Model struktury funkcjonalno-przestrzennej został poprawiony zgodnie z uwagą - Plan zagospodarowania województwa
uzupełniono o legendę.
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Model struktury
Brak włączenia obwodnicy Skawiny do węzła na autostradzie A4 oraz brak rozbudowy węzła na
funkcjonalno-przestrzennej autostradzie
“mobilność”

Są to inwestycje planowane i istotne z punktu widzenia strategicznego.

NIE

Kwestia bezpośredniego włączenia obwodnicy Skawiny do węzła autostradowego choć niewątpliwie istotna może jak
większość inwestycji drogowych być realizowana na bieżąco. W ramach modelu odstąpiono do wskazywania elementów
drogowych do przebudowy, skupiając uwagę wyłącznie na uzyskaniu spójnego i docelowego na perspektywę 2030
systemu transportowego obejmującego komunikację kolejową, tramwajową, samochodową i rowerową.
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Model struktury
Brak uwzględnienia rozwoju linii tramwajowej na południe do granic Skawiny
funkcjonalno-przestrzennej
“mobilność”

Planuje się budowę linii tramwajowej na południowy zachód do granic Skawiny, a być NIE
może (w perspektywie 20 lat) do samej Skawiny.

Rozwój linii tramwajowej jest determinowany rozwojem linii w Krakowie. Na obecnym etapie opracowania modelu plany
inwestycyjne Krakowa do 2030 nie przewidują rozwoju linii w tym kierunku. Należy też zaznaczyć, że brak oznaczenia
wskazanej w uwadze linii nie oznacza uniemożliwienia jej realizacji. Zgodnie z ustaleniami poczynionymi w trakcie prac
nad modelem, został on przygotowany pod kątem uzyskania spójnego, realnego i docelowego na perspektywę 2030
systemu transportowego obejmującego komunikację kolejową, tramwajową, samochodową i rowerową.
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Model struktury
Brak powstającej trasy rowerowej wzdłuż Kanału Łączańskiego
funkcjonalno-przestrzennej
“mobilność”

Trasa ta jest niezwykle istotna ze względu na potencjał połączenia Łączan z centrum
Krakowa nieprzerwanym ciągiem rowerowym (przez Skotniki lub Tyniec) - w
przeciwieństwie do WTR, która prowadzona jest również w ruchu ogólnym.

TAK

Model struktury funkcjonalno-przestrzennej został poprawiony zgodnie z uwagą.
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Model struktury
Brak przystanków kolejowych
funkcjonalno-przestrzennej
“mobilność”

Należy uzupełnić przystanki kolejowe Rzozów Centrum, Wola Radziszowska Lipki,

CZĘŚCIOWO

Przystanki kolejowe zostały oznaczone na mapie, jednak z uwagi na potrzebę zapewnienia czytelności nie
przyporządkowno do nich nazw własnych.
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Model struktury
Oznaczenie ul. Wytrzyszczek jako drogi zbiorczej
funkcjonalno-przestrzennej
“mobilność”

Ulica Wytrzyszczek jako fragment drogi zbiorczej łączącej Radziszów z Mogilanami
"nie rokuje". Wytrzyszczek jest bardzo wąską i niezwykle stromą ulicą pomiędzy
domami, bez możliwości poszerzenia. Główną trasą pomiędzy Skawiną a Mogilanami
jest trasa autobusu linii 245 przez ul. Bukowską przez Buków na ul. Widokową. Ul.
Wytrzyszczek pojawia się również na innych mapach, co zupełnie nie oddaje jej
lokalnego charakteru.

TAK

Model struktury funkcjonalno-przestrzennej został poprawiony zgodnie z uwagą.
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Model struktury
Pominięcie połączenia w kierunku Przytkowic/Kalwarii Zebrzydowskiej i DK52
funkcjonalno-przestrzennej
“mobilność”

Jeśli pokazuje się ul. Podlesie w kierunku Krzywaczki to tym bardziej należy
przedstawić połączenie ul. Mickiewicza/JPII/Kalwaryjską w kierunku
Przytkowic/Kalwarii Zebrzydowskiej - wzdłuż linii kolejowej. Podobnie brak tego
kluczowego połączenia na pozostałych mapach.

TAK

Połączenie ul. Mickiewicza/JPII/Kalwaryjską w kierunku Przytkowic/Kalwarii Zebrzydowskiej - wzdłuż linii kolejowej znajduje się na mapach.
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Model struktury
Brak konsekwencji w opisie przystanków kolejowych
funkcjonalno-przestrzennej
“mobilność”

Niektóre przystanki są opisane np. Opatkowice (Kraków - Opatkowice?), Skawina
NIE
Jagielnia a inne nie, np. Skawina Zachodnia, Podbory Skawińskie, Radziszów Centrum
itd.
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CZĘŚCIOWO

Jednym z głównych narzędzi realizacji zapisów Strategii Metropolia Krakowska 2030 będzie funkcjonowanie Forów
tematycznych, w tym Forum Oferty Czasu Wolnego, które ma potencjał aby stać się miejscem sieciowania partnerów
ponadlokalnych (zarówno instytucji kultury jak i innych podmiotów działających w tym sektorze). Ocenę działalności
Forów mierzyć będzie wskaźnik "Liczba spotkań Forów tematycznych w danym roku [szt.]". Tym samym, nie uznaje się
za zasadne wprowadzanie dodatkowego wskaźnika mierzącego liczbę spotkań, wyłącznie dla dziedziny Kultura czasu
wolnego - w myśl tej logiki wskaźnik musiałby zostać powtórzony w każdej dziedzinie współpracy.

Model struktury funkcjonalno-przestrzennej został poprawiony zgodnie z uwagą - krótkie odcinki nie zapewniające
ciągłości przyrodniczej zostały wykreślone z planszy.

Przystanki kolejowe zostały oznaczone na mapie jednak, z uwagi na potrzebę zapewnienia czytelności, nie
przyporządkowno do nich nazw własnych. Brak wskazania nazw własnych nie uniemozliwia ich nadanie w przyszłości.

Załącznik do sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii Metropolia Krakowska 2030: Zbiorcze zestawienie wszystkich uwag do Strategii, wraz ze sposobem rozstrzygnięcia.
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Miasto i Gmina
Skawina

Model struktury
Nieprawidłowe oznaczenie obwodnicy Skawiny
funkcjonalno-przestrzennej
“mobilność”

Obwodnica Skawiny oznaczona jest nadal jako projektowana, tymczasem jest w
całości oddana do użytkowania (wraz z częścią południową)

TAK

Model struktury funkcjonalno-przestrzennej został poprawiony zgodnie z uwagą.
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Miasto i Gmina
Skawina

Model struktury
Niepełny przebieg ścieżki rowerowej wzdłuż obwodnicy Skawiny
funkcjonalno-przestrzennej
“mobilność”

Ścieżka rowerowa (ciąg pieszo-rowerowy) wzdłuż obwodnicy Skawiny kontynuuje
przebieg na południe od DK44 w stronę Rzozowa.

NIE

Na planszy zaznaczono pełny przebieg ścieżki rowerowej - z uwagi na przyjętą grafikę mógł on nie zostać prawidłowo
odczytany.
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Miasto i Gmina
Skawina

Model struktury
Niekompletny przebieg ścieżki rowerowej wzdłuż obwodnicy Skawiny oraz brak ścieżki
funkcjonalno-przestrzennej rowerowej wzdłuż Kanału Łączańskiego
“mobilność”

Trasa rowerowa wzdłuż obwodnicy już jest przedłużona do ronda w Rzozowie.
Powstaje nowa trasa rowerowa wzdłuż Kanału Łączańskiego, a obie te trasy
połączone są z WTR przez CPR wzdłuż ul. Tynieckiej oraz wzdłuż tzw. Popielników w
Kopance, Ochodzy i Facimiechu. Inną istotną trasą rowerową w perspektywie 2030
roku będzie trasa przebiegająca od kładki w Kopance przez ul. Tyniecką, centrum
Skawiny do Radziszowa (zarówno wzdłuż ul. Podlesie jak i Zawodzie). Podobnie trasa
rowerowa z ul. Spacerowej/ Petrażyckiego w Krakowie będzie miała przedłużenie w
Skawinie na ul. Korabnickiej (fragment już istnieje).

TAK

Model struktury funkcjonalno-przestrzennej został poprawiony zgodnie z uwagą.
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Miasto i Gmina
Skawina

Model struktury
Lokalizacja metropolitalnych generatorów kultury
funkcjonalno-przestrzennej
“Kultura czasu wolnego”

Wątpliwości budzi przedstawienie metropolitalnego generatora kultury w Woli
CZĘŚCIOWO
Rusieckiej. Miejsce to przedstawiono analogicznie do centrum Krakowa oraz Wieliczki,
choć Nowa Huta Przyszłości, przynajmniej do 2030 roku, będzie miała raczej lokalny
charakter. Jednocześnie brak np. klasztoru w Tyńcu, parku w Skawinie.
Weryfikacja generatorów kultury i oparcie się nie tylko i wyłącznie na materiałach
wojewódzkich ale też uwagach zgłaszanych przez gminy.

Wskazanie Nowej Huty Przyszłości jako generatora kultury o znaczeniu metropolitalnym ma charakter perspektywy,
której skala uzupełni ofertę metropolitalną. Obiekty takie jak klasztor w Tyńcu, park w Skawinie, choć niewątpliwie ważne
i cenne, nie generują lub nie będą generować w przyszłości tak dużego ruchu turystycznego jak ma to miejsce w
przypadku wskazanych w modelu "generatorów".
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Miasto i Gmina
Skawina

Model struktury
Wskazanie obiektów kultury i sportu o znaczeniu metropolitalnym
funkcjonalno-przestrzennej
“Kultura czasu wolnego”

Jakie przyjęto kryteria umieszczenia niektórych obiektów na mapie a innych nie? Np.
brak ICE, Zamku Królewskiego na Wawelu, Zamku w Pieskowej Skale. Zoo
zaznaczono w legendzie cyfrą natomiast Zakrzówek ikoną. Dlaczego?

TAK

Odstąpiono od przeniesienia z Planu Zagospodarowania Województwa Małopolskiego punktowych obiektów o znaczeniu
metropolitalnym.
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Miasto i Gmina
Skawina

Model struktury
Zaznaczenie terenów zabudowy wielofunkcyjnej
funkcjonalno-przestrzennej
“Kultura czasu wolnego”

Nie do końca jasny jest powód zaznaczenia terenów zabudowy wielofunkcyjnej
zwłaszcza w sytuacji gdy mamy ją oznaczoną w centrum Krakowa a np. w centrum
Skawiny już nie.

TAK

Model struktury funkcjonalno-przestrzennej został poprawiony zgodnie z uwagą.
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Miasto i Gmina
Skawina

Brak oznaczenia kampusu UJ na Ruczaju, UR na Balickiej itd

TAK

Model struktury funkcjonalno-przestrzennej został uzupełniony o Kampus UJ. Pozostałe uczelnie zostały oznaczone
poprzez siedziby główne bez wydziałów terenowych lub zamiejscowych.
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Miasto i Gmina
Skawina

W Skawinie od lat funkcjonuje Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach. Oddział
Metali Lekkich. Jest to placówka naukowo-badawcza.

TAK

Model struktury funkcjonalno-przestrzennej został poprawiony zgodnie z uwagą.
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Miasto i Gmina
Skawina

Model struktury
Lokalizacja uczelni wyższych
funkcjonalno-przestrzennej
“edukacja”
Model struktury
Brak oznaczenia ośrodka naukowo-doświadczalnego w Skawinie na Hucie
funkcjonalno-przestrzennej
“edukacja”
Model struktury
Lokalizacja “domów seniora” w Skawinie
funkcjonalno-przestrzennej
“usługi społeczne”

Brak oznaczenia domu wsparcia dziennego dla seniorów w centrum Skawiny oraz w
Radziszowie

NIE

Zgodnie z ustaleniami podjętymi w toku prac nad modelem, obiekty tej skali nie są reprezentowane w ramach opisu
stanu istniejącego.
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Miasto i Gmina
Skawina

Model struktury
Brak odniesienia w legendzie do numerków z mapy
funkcjonalno-przestrzennej

Legenda zawiera odniesienia wyłącznie do niektórych oznaczeń na mapie
(numerków)

TAK

Model struktury funkcjonalno-przestrzennej został poprawiony zgodnie z uwagą.
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Miasto i Gmina
Skawina

str. 27

dodanie projektu wspólnego

stworzenie na terenie każdej gminy partnerskiej tablicy informacyjnej (w
CZĘŚCIOWO
najprostszym wariancie) lub innego elementu informacyjnego o przynależności do MK
i atrakcyjności wynikającej z tej przynależności

Działania dążące do spójnego systemu komunikacji i budowania wizerunku Metropolii Krakowskiej będą realizowane w
ramach celu 1.2 Sprawny system koordynacji zewnętrznych sieci współpracy, w ramach kierunku działania 1.2.3
kreowanie wizerunku Metropolii Krakowskiej na zewnątrz. Projekt wskazany w uwadze może być częścią Strategii
Komunikacji Metropolii Krakowskiej, która opracowywana jest obecnie w ramach Planu Działania dot. rozwoju współpracy
z otoczeniem zewnętrznym oraz kreowania wizerunku Metropolii Krakowskiej.
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Miasto i Gmina
Skawina

str. 23

dodanie w ramach:

Wiązka projektów związanych z nawiązywaniem relacji i współpracy z otoczeniem
zewnętrznym, w tym z gminami Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krakowa oraz
kreowaniem wizerunku Metropolii Krakowskiej wewnątrz gmin członkowskich i na
zewnątrz

Dokument Strategii zostanie poprawiony zgodnie z uwagą.
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Miasto i Gmina
Skawina

str. 23

budowanie marki Metropolii Krakowskie

Poprawa identyfikacja mieszkańców obszaru MK z MK przez: stworzenie tabliczek
NIE
znamionowych zewnętrznych zainstalowanych na urzędach gmin informujących o ich
przynależności
flagi promocyjne obecne w każdej gminie wspólne z MK logotypy dla każdego członka
do wykorzystania na własny użytek MK|Miasto i Gmina Skawina itd.

Obecny poziom ogólności, przyjęty dla całego dokumentu Strategii, nie pozwala na wprowadzenie tak precyzyjnych
działań. Ponadto, jego zasadność i zakres należy skonsultować z wszystkimi gminami Stowarzyszenia. Działaność
informacyjno-promocyjna Metropolii Krakowskiej zostanie sprecyzowana w Strategii Komunikacji Stowarzyszenia
Metropolia Krakowska, która jest obecnie opracowywana przez przedstawicieli gmin Metropolii Krakowskiej.
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Miasto i Gmina
Skawina

str. 28

projekt wspólny

inteligentne miasta - program edukacyjny dla szkół MK + konkurs
nagrody naukowe dla uczniów obszaru MK

NIE

Obecny poziom ogólności, przyjęty dla całego dokumentu Strategii, nie pozwala na wprowadzenie tak precyzyjnych
działań. Konkretne działania i projekty do realizacji w ramach Metropolii Krakowskie jw. Dziedzinie Edukacja określone
zostaną w Planie podnoszenia jakości kształcenia i zarządzania oświatą, który wypracowany zostanie w sposób
partycypacyjny jako dokument wdrożeniowy Strategii.
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Miasto i Gmina
Skawina

str. 28

uzupełnienie:

Wiązka projektów dot. budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury oświatowej
oraz doposażenia szkół, przedszkoli i żłobków
tych ostatnich jest najmniej, nakłady mogą być najmniejsze a przemyślane
modernizacje w duchy “smart city” mogą dać fajne efekty

CZĘŚCIOWO

Zgodnie z podziałem tematycznym Strategii, działania związane z opieką nad dziećmi do lat 3, realizowane będą w
ramach dziedziny Usługi społeczne. Tam też znalazła się wiązka projektów dot. tworzenia i rozwoju miejsc opieki nad
dziećmi do lat 3.
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Miasto i Gmina
Skawina

str. 7

uzupełnienie cel 2.3
komunalnymi

Budowa wspólnej polityki gospodarowania odpadami komunalnymi w obrębie
Metropolii Krakowskiej

TAK

Dokument Strategii zostanie poprawiony zgodnie z uwagą.
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Miasto i Gmina
Skawina

str. 8

uzupełnienie cel 3.2
Transport zbiorowy dostępny dla osób niepełnosprawnych oraz osób podróżujących z dziećmi

Transport zbiorowy dostępny dla osób niepełnosprawnych oraz osób podróżujących z
dziećmi.
Zapobieganie wykluczeniu.

NIE

W obecnym kształcie cel odnosi się do dostępności infrastruktury zrównoważonej mobilności, stąd nie uznaje się za
zasadne wymienianie szczegółowo konkretnych grup użytkowników do których działania powinny być skierowane.
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Miasto i Gmina
Skawina
Miasto i Gmina
Skawina

str. 24

powtórzona wiązka projektów

dot, wymiany nieekologicznych źródeł ciepła w budynkach prywatnych

TAK

Dokument Strategii zostanie poprawiony zgodnie z uwagą.

str, 24 i 25

doprecyzowanie zapisów
inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi
w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi
Plan rozwoju i współpracy i inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami
komunalnymi
Zadania gmin dotyczą tylko odpadów komunalnych

TAK

Dokument Strategii zostanie poprawiony zgodnie z uwagą.
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TAK

Załącznik do sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii Metropolia Krakowska 2030: Zbiorcze zestawienie wszystkich uwag do Strategii, wraz ze sposobem rozstrzygnięcia.
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Miasto i Gmina
Skawina

str. 25

doprecyzowanie zapisu
na środowisku oraz cennych walorach przyrodniczych

Plan wdrożenia rozwiązań opartych na środowisku oraz cennych walorach
przyrodniczych i rozwoju błękitno-zielonej infrastruktury

TAK

Dokument Strategii zostanie poprawiony zgodnie z uwagą.
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Miasto i Gmina
Skawina

str. 24

uzupełnienie
Wiązka projektów dot. gospodarowania niebezpiecznymi odpadami komunalnymi oraz TAK
Wiązka projektów dot. gospodarowania niebezpiecznymi odpadami komunalnymi oraz odpadów odpadów zaw, azbest. Pominięto w Strategii niebezpieczne odpady oraz odpady z
zaw, azbest

Dokument Strategii zostanie poprawiony zgodnie z uwagą.
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Miasto i Gmina
Skawina

str. 35

uzupełnienie
ilość odpadów zaw. azbest, wskaźnik kierunek referencyjny spadek

ilość odpadów zaw. azbest, wskaźnik kierunek referencyjny spadek
Pominięto w Strategii wskaźnik dla odpadów zaw. azbest

NIE

Usuwanie odpadów zawierających azbest nie stanowi strategicznego działania w myśl konsultowanej Strategii. Dlatego
też, wskaźnik mierzący skuteczność pojedynczego działania nie powinien znaleźć się w wykazie wskaźników
strategicznych, jednak będzie mógł być uwzględniony w dokumentach wykonawczych.
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Miasto i Gmina
Skawina

Zał. 3 Model struktury
funkcjonalno przestrzennej
Obszar środowisko i
przestrzeń

Weryfikacja poprawności naniesionych na mapie obszarów cmentarzy, ogródków
działkowych , form pomnikowych, obszarów otuliny zapewniający przyrodniczą
ciągłość powiązań

CZĘŚCIOWO

Obszary cmentarzy i ogródów działkowych, są wynikem przneisienia obowiązujacych ustaleń SUiKZP. Wskazane w
uwadze Mogiłka, Włosanka Pasieka oraz Brzozówka maja charakter lokalny, a ich ochrona oraz utrzymanie ciągłości
powinno stanowić zadanie gminne. Obszar Natura 2000 Cedron jest oznaczony na mapie.
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Miasto i Gmina
Skawina

str. 5

1. zweryfikować naniesione na mapie ogródki działkowe
2. zweryfikować cmentarze Jaśkowice i Krzęcin
3. nanieść obszar Natura 2000 Cedron
4. nanieść cieki wraz obszarami otuliny zapewniający przyrodniczą ciągłość powiązań dla
cieków Mogiłka, Włosanka Pasieka, Brzozówka
5. skorygować naniesiony obszar na granicy Grabia i Jurczyc otuliny zapewniający przyrodniczą
ciągłość powiązań (dz. nr 307/27)
skrócenie zapisu celu 1.1

proponuje się skrócenie zapisu celu 1.1 do wersji: “Cel 1.1 skoncentrowany jest na
tworzeniu coraz silniejszych sieci relacji i płaszczyzn współpracy między członkami
SMK”.

TAK

Dokument Strategii zostanie poprawiony zgodnie z uwagą.
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Miasto i Gmina
Skawina

j.w

cel ukierunkowano ponadto na rozwój banku wiedzy o mieście i Metropolii, stanowiącego
teoretyczną podstawę do projektowania polityk i interwencji publicznych”

proponuje się wykreślenie i niewyróżnianie banku wiedzy z podziałem na miasto i
pozostałych członków SMK.

NIE

Zastosowana nazwa wynika z dążenia jakim jest rozwinięcie systemu bazo-danowego, który jest już tworzony w mieście
Krakowie, a dla którego przyjęto wskazaną nazwę.
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Miasto i Gmina
Skawina

str. 34

ogólna uwaga - wskaźniki oceny/subiektywne, brak skali/wartości bazowej. Ponadto brakuje
wskaźnika do projektów “Budowa wielofunkcyjnych, inteligentnych obiektów
administracji publicznej”

CZĘŚCIOWO

Tabela wskaźników zostanie uzupełniona o wartości bazowe tam, gdzie dane te będą dostępne. Przyjęto założenie, które
spotkało się z aprobatą członków Stowarzyszenia, wedle którego nie należy rozbudowywać nadmiernie wykazu
wskaźników. Dlatego też, ograniczono się do tych, które członkowie SMK uznali za miarodajne i strategiczne.
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Miasto i Gmina
Skawina

str. 26

Mobilność - dotyczy wiązki projektów - proponuje uwzględnić temat standardów budowanej i
rozbudowywanej infrastruktury transportowej np. (Standardy wykonawcze jakim powinna
odpowiadać infrastruktura rowerowa na terenie Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego)

TAK

Wypracowanie mechanizmów kontroli przestrzegania opracowanych i przyjętych standardów powinno dotyczyć
wszystkich dziedzin współpracy metropolitalnej, dlatego działania realizowane w tym zakresie będą realizowana w
ramach procesu ewaluacji i monitoringu wdrażania strategii - dokument Strategii uzupełniono w powyższym zakresie.
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Miasto i Gmina
Skawina

Model struktury
Błędnie zaznaczona stacja kolejowa w Wielkich Drogach, przez to zasięg 1000 m nie jest zgodny Stacja jest zlokalizowana bardziej na wschód
funkcjonalno-przestrzennej z rzeczywistością
“mobilność”

TAK

Model struktury funkcjonalno-przestrzennej został poprawiony zgodnie z uwagą.
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Miasto i Gmina
Skawina

Model struktury
Nie uwzględniono istniejącej stacji kolejowej Radziszów Centrum
funkcjonalno-przestrzennej
“mobilność”

NIE

Wnioskowana stacja kolejowa została oznaczona jako węzeł lokalny, ponieważ integruje wiele środków transportu, w tym
również kolejowego. Z uwagi na konieczność zachowania czytelności na rysunku modelu pozostawia się takie oznaczenie.
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Miasto i Gmina
Skawina

Środowisko i przestrzeń s.
24

Dopisanie do wiązki projektów również budynków w ramach których są mieszkania oddane w
W gminach budynki socjalne będące w zasobie mieszkaniowym gminy wymagają
najem socjalny. Wiązka projektów dot. głębokiej termomodernizacji budynków publicznych oraz również termomodernizacji i zmiany źródeł ciepła.
budynków stanowiących mieszkaniowy zasób gminy

TAK

Dokument Strategii zostanie poprawiony zgodnie z uwagą.
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Miasto i Gmina
Skawina

Gospodarka s. 27

Wiązka projektów dotycząca podnoszenia kwalifikacji kadr (z uwzględnieniem osób starszych ale Kształcenie dotychczasowych kadr ale również aktywizacja osób niepełnosprawnych
aktywnych zawodowo tak aby zatrzymać ich na rynku pracy) jak również aktywizacja
poprzez adekwatne przygotowanie zawodowe (ukierunkowane na osoby ze
zawodowa osób z niepełnosprawnościami
szczególnymi potrzebami)

CZĘŚCIOWO

Działania przywołane w uwadze mogą stanowić element kierunku działania 4.2.4 podnoszenie jakości i dostępności
kapitału ludzkiego na potrzeby rynku pracy. Wpisanie projektu może nastąpić przy przygotowaniu Planie Działania dot.
rozwoju współpracy i inwestycji w zakresie rozwoju gospodarczego Metropolii Krakowskiej oraz rozwoju działań na rzecz
adaptacji kadr do rynku pracy.
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Miasto i Gmina
Skawina

Usługi społeczne s. 29

Wiązka projektów dotycząca wdrażania programów/projektów profilaktycznych w zakresie
zdrowia

Działania o charakterze profilaktycznym tzn. wdrażanie programów, które przyczynią
się do ogólnej poprawy stanu zdrowia a które będą realizowane na terenach gmin
tym samym będą odpowiadać na potrzeby mieszkańców.

TAK

Dokument Strategii zostanie poprawiony zgodnie z uwagą.
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Miasto i Gmina
Skawina

Usługi społeczne s. 29

Wiązka projektów dot. Budowy i rozbudowy mieszkań komunalnych - proponuję również
uwzględnić: modernizację/remont oraz uwzględnić mieszkania w najem socjalny lub zapis:
„Wiązka projektów dot. budowy, rozbudowy i modernizacji mieszkaniowego zasoby gmin”

Nie wszystkie gminy dysponują mieszkaniowym zasobem a już istniejący zasób jest
często w niezbyt dobrym stanie technicznym (np. brak termomodernizacji, nie
ekologiczne źródła ciepła). Brak zasobu dot. nie tylko mieszkań w najem na czas
nieokreślony tzw. „komunalnych” ale również mieszkań w najem socjalny.
W obrocie prawnym nie ma sformułowania „mieszkanie komunalne” - jest to
określenie potoczne. Mamy mieszkania w najem socjalny lub mieszkania w najem na
czas nieokreślony.

TAK

Dokument Strategii zostanie poprawiony zgodnie z uwagą.
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Miasto i Gmina
Skawina

Usługi społeczne s. 13

Brak z pkt. 7.1 zaopiekowania tematem dobrostanu psychicznego i psychologicznego
mieszkańców w szczególności dzieci i młodzieży, seniorów, rodziców i nauczycieli.

Okres pandemii bardzo negatywnie wpłynął na zdrowie psychiczne różnych grup
społecznych ale w szczególności są to dzieci, młodzież i seniorzy. Proponuję
uwzględnienie w Strategii realizacji działań, wsparcia w formie programów
profilaktycznych, usług wsparcia psychologicznego. Wiązka projektów dot. realizacji
działań profilaktycznych, psychologicznych dla dzieci i młodzieży oraz Seniorów.
Wskaźnik; liczba zrealizowanych form wsparcia dla dzieci i młodzieży oraz seniorów

TAK

Dokument Strategii zostanie poprawiony zgodnie z uwagą.

80

Miasto i Gmina
Skawina

Usługi Społeczne

Rozwój całodziennych usług opiekuńczych dla seniorów świadczonych w miejscu zamieszkania

Uwzględnienie takiego rodzaju usług całodziennych świadczonych w miejscu
zamieszkania seniora umożliwi realizację zadań zawodowych opiekunów.

TAK

Dokument Strategii zostanie poprawiony zgodnie z uwagą.

81

Miasto i Gmina
Niepołomice

Model struktury
Błędy dotyczące powtórzeń - często w tekście powtarza się błąd dotyczący nazwy metropolii,
funkcjonalno-przestrzennej - która pisana jest „Metropolii Krakowskiej Krakowskie” lub podobnie. Błąd występuje m.in. na
część tekstowa
stronach 4, 14, 23, 24 i często różni się w sposobie zapisu, natomiast polega na powtórzeniu
słowa „Krakowskiej”

TAK

Dokument Strategii zostanie poprawiony zgodnie z uwagą.

W kontekście rekomendacji w modelu utworzenia wspólnych dla gmin Metropolii
Krakowskiej standardów. Znany jest nam problem nie uwzględniania wytycznych
opracowanych standardów w zakresie planowanej i realizowanej infrastruktury na
terenie MK. W związku z tym postuluje wprowadzenie do treści strategii tego
problemu celem podniesienie jego istotności, i równocześnie wypracowanie
mechanizmów kontroli przestrzegania opracowanych i przyjętych standardów.

Jest zaznaczony jedynie węzeł lokalny, nie ma oznaczenia stacji
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Miasto i Gmina
Niepołomice

Model struktury
Na stronie 15 zamieszczono mapę przedstawiającą obszary współpracy w dziedzinie Środowisko
funkcjonalno-przestrzennej - i Przestrzeń, na której oznaczono jako „obszary współpracy w zakresie zachowania ciągłości
część tekstowa
przyrodniczej rzek oraz wzmacniania połączeń związanych z kulturą czasu wolnego”, ciek wodny
na południe od rzeki Wisły (w miejscowości Wola Batorska), który to nie jest ciekiem mającym
takie znaczenie dla układu hydrologicznego obszaru, które wskazywało by go do ujęcia tym
oznaczeniem. Błąd wynika z mapy zamieszczonej ma planszy 02 - Środowisko i Przestrzeń, która
jest podobna. Tak więc, ze względu na małą istotność tego cieku wnoszę o usunięcie
omawianego oznaczenia na jego obszarze. Podobne oznaczenie występuje również na stronie 17
oraz na planszach 02 i 05

TAK

Model struktury funkcjonalno-przestrzennej został poprawiony zgodnie z uwagą.
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Miasto i Gmina
Niepołomice

TAK

Dokument Strategii zostanie poprawiony zgodnie z uwagą.
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Miasto i Gmina
Niepołomice

Model struktury
Na stronie 22 w opisie przeznaczenia „PU” widnieje zapis: „przeznaczenie dopuszczone: tereny
funkcjonalno-przestrzennej - produkcji energii ze źródeł odnawialnych powyżej 100 kW wraz ze strefami ochronnymi”. W
część tekstowa
ostatnim czasie zmienił swoje brzmienie artykuł 10 ust. 2a ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, w którym podwyższono tą wartość do poziomu 500kW
(Dz.U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.). Na tej podstawie wskazaną powyżej wartość również
można podwyższyć, zgodnie z zapisami przytoczonej ustawy.
Model struktury
Brak oznaczonej oczyszczalni ścieków w miejscowości Podłęże. Obszar został potraktowany
funkcjonalno-przestrzennej - zbiorczo jako „zakład utylizacji”, natomiast znajduje się tam PSZOK, oraz za nim nowa
część graficzna Plansza 02 - oczyszczalnia ścieków (działka 129/4 w Podłężu). Z tego powodu proszę o rozróżnienie tych
środowisko przestrzeńdwóch obiektów i oznaczenie ich osobnymi symbolami.
infrastruktura:

CZĘŚCIOWO

Zgodnie z ustaleniami podjętymi w toku prac nad modelem, odstąpiono od różnicowania obiektów, wskazując je
wyłącznie jako obszary w których prowadzona jest gospodarka komunalna, w tym związana z oczyszczaniem ścieków lub
gospodarką odpadami.
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Miasto i Gmina
Niepołomice

Model struktury
Korekta granic oznaczenia „oczyszczalnia ścieków” na terenie oczyszczalni ścieków w
funkcjonalno-przestrzennej - Niepołomicach. Obecnie przeznaczenie to wchodzi na teren przedsiębiorstwa „Technobud”, z
część graficzna Plansza 02 - tego względu omawiany symbol powinien obejmować wyłącznie granice działki 1515 w
środowisko przestrzeńNiepołomicach. Na tej podstawie proszę o korektę zasięgu symbolu.
infrastruktura:

CZĘŚCIOWO

Podstawowe źródło informacji o terenie stanowi cyfrowa Baza Danych Obiektów Topograficznych - 10k. Tym samym
jeżeli dany obiekt znajduje swoją przestrzenną reprezentację w BDOT10k to w niezmienionej wersji zostaje ujęty na
planszach dziedzinowych.
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Miasto i Gmina
Niepołomice

Model struktury
Po raz kolejny składamy uwagę o wykreślenie przebiegu oznaczenia „otuliny rzek zapewniające
funkcjonalno-przestrzennej - ciągłość powiązań przyrodniczych” rzeki Drwinki, które przebiega przez obszar Niepołomickiej
część graficzna Plansza 02 - Strefy Inwestycyjnej, oraz oznaczenie tym przeznaczeniem przebiegu rzeki Podłężanki.
środowisko przestrzeńOmawiana uwaga została już uwzględniona na mapie „Schemat nr 1 Obszary współpracy w
infrastruktura:
dziedzinie środowisko i przestrzeń”, natomiast nie zastosowano ich na planszy główniej. Z tego
względu proszę o korektę tego oznaczenia w tym zakresie oraz o uwzględnienie uwagi opisanej
w punkcie 1.2. tj. 1.2. Na stronie 15 zamieszczono mapę przedstawiającą obszary współpracy w
dziedzinie Środowisko i Przestrzeń, na której oznaczono jako „obszary współpracy w zakresie
zachowania ciągłości przyrodniczej rzek oraz wzmacniania połączeń związanych z kulturą czasu
wolnego”, ciek wodny na południe od rzeki Wisły (w miejscowości Wola Batorska), który to nie
jest ciekiem mającym takie znaczenie dla układu hydrologicznego obszaru, które wskazywało by
go do ujęcia tym oznaczeniem. Błąd wynika z mapy zamieszczonej ma planszy 02 - Środowisko i
Przestrzeń, która jest podobna. Tak więc, ze względu na małą istotność tego cieku wnoszę o
usunięcie omawianego oznaczenia na jego obszarze. Podobne oznaczenie występuje również na
stronie 17 oraz na planszach 02 i 05

TAK

Model struktury funkcjonalno-przestrzennej został poprawiony zgodnie z uwagą.
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Miasto i Gmina
Niepołomice

Model struktury
Na planszy 06 szkoły w Zabierzowie Bocheńskim, Staniątkach i Podłężu oznaczono symbolem:
funkcjonalno-przestrzennej - „ponadpodstawowe szkoły ogólnokształcące”, natomiast są to szkoły podstawowe. Proszę o
część graficzna 2.3.
korektę tego błędu i usunięcie tego oznaczenia
Plansza 06 - Edukacja

TAK

Model struktury funkcjonalno-przestrzennej został poprawiony zgodnie z uwagą.
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Miasto i Gmina
Niepołomice

Model struktury
funkcjonalno-przestrzennej
część graficzna 2.3.
Plansza 06 - Edukacja

TAK

Model struktury funkcjonalno-przestrzennej został poprawiony zgodnie z uwagą.

89

Miasto i Gmina
Niepołomice

Model struktury
funkcjonalno-przestrzennej
część graficzna 2.3.
Plansza 06 - Edukacja

TAK

Model struktury funkcjonalno-przestrzennej został poprawiony zgodnie z uwagą.
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Miasto i Gmina
Niepołomice

TAK

Model struktury funkcjonalno-przestrzennej został poprawiony zgodnie z uwagą.

91

Miasto Kraków

BP UMK Wizja, misja i cele, str 3

Wizja Metropolii Krakowskiej powinna zostać rozwinięta w powiązaniu z założonymi celami.

Wizja została określona w sposób skrótowy i nie uwzględnia wielu głównych wyzwań,
takich jak adaptacja do zmian klimatu.

TAK

Dokument Strategii zostanie poprawiony zgodnie z uwagą.
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Miasto Kraków

BP UMK Schemat relacji pomiędzy
strategiami, str. 21

Wskazanie, iż Projekty i inicjatywy lokalne z kontekstem ponadlokalnym będą realizowane i
finansowane w ramach SMK 2030 winno być jedną z dwóch możliwości – przy zachowaniu
możliwości realizacji i finansowania takich zadań poza SMK 2030.

Schemat relacji pomiędzy strategiami nie powinien wykluczać współpracy
międzygminnej na poziomie lokalnym odbywającej się poza ramami SMK 2030.

TAK

Dokument Strategii zostanie poprawiony zgodnie z uwagą.
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Miasto Kraków

BP UMK Matryca operacyjna –
siatka celów i kierunków
działania, str. 14

Cel 2.4 określony jako” Powszechny dostęp do wysokiej jakości wody pitnej i użytkowej oraz
dostępne i wielofunkcyjne tereny zieleni” proponuje się zapisać w sposób bardziej ogólny,
związany ze strategią klimatyczną, przy jednoczesnym określeniu większej liczby zakładanych
działań, w tym ochrony przed powodzią, zwiększeniem powierzchni biologicznie czynnych.

Zakładana w SMK 2030 neutralność klimatyczna powinna mieć wyraźne
odzwierciedlenie w celach i kierunkach działania.

TAK

Dokument Strategii zostanie poprawiony zgodnie z uwagą.
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Miasto Kraków

BP UMK Matryca operacyjna - siatka Cel 5.1 Zintegrowana i atrakcyjna oferta, odpowiadająca na potrzeby odbiorców proponuje się
celów i kierunków
uściślić: Zintegrowana i atrakcyjna oferta czasu wolnego, odpowiadająca na potrzeby odbiorców
działania, str. 14

TAK

Dokument Strategii zostanie poprawiony zgodnie z uwagą.

Na planszy w centrum Niepołomic znalazło się błędne oznaczenie „ponadpodstawowe szkoły
- zawodowe”, które to zlokalizowane zostało w okolicy skrzyżowania ul. Bocheńskiej i ul. Pięknej.
W tym miejscu nie istnieje szkoła zawodowa, przez co oznaczenie to jest błędne i proszę o jego
usunięcie

Na planszy oznaczono szkołę na terenie osiedla Boryczów (przy ul. Komandosów w
- Niepołomicach), natomiast nie zastosowano tam buforu 800 metrów od szkoły. Jest to obecnie
szkoła planowana która ma dopiero powstać, natomiast powinna zostać oznaczona dodatkowo
wspominanym powyżej buforem, za względu na sąsiedztwo dużej ilości terenów mieszkaniowych
w najbliższej okolicy.
Bardzo prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na te błędy.
Model struktury
Plansze modelu w swoich legendach zawierają bardzo dużą ilość błędów np. literówki,
funkcjonalno-przestrzennej powtórzenia, niepożądane znaki. Z tego względu jako uwagę ogólną zgłaszam potrzebę
ponownego przejrzenia każdej z legend i poprawę występujących tam błędów
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Miasto Kraków

BP UMK Model struktury
Tereny położone w rejonie Ronda Ofiar Katynia – w szczególności tereny handlowo-usługowe,
funkcjonalno-przestrzennej na modelu oznaczone jako obszary perspektywiczne, powinny zostać zakwalifikowane do
Metropolii Krakowskiej,
obszaru współpracy w zakresie wzmacniania potencjału gospodarczego Metropolii.
plansza 1

96

Miasto Kraków
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Miasto Kraków

98

Miasto Kraków

99

Miasto Kraków

100

Obszar ten jest w dużym stopniu zainwestowany.

TAK

Model struktury funkcjonalno-przestrzennej został poprawiony zgodnie z uwagą.

BP UMK Model struktury
Nie do końca zrozumiałe są rozbieżności w przebiegu granicy pomiędzy obszarami współpracy a W rejonie dawnego Kombinatu Metalurgicznego w Nowej Hucie, gdzie granice obu
funkcjonalno-przestrzennej obszarami perspektywicznymi w zakresie wzmacniania potencjału gospodarczego Metropolii.
obszarów na przemian przenikają się lub następuje zmniejszenie zasięgu obszaru
Metropolii Krakowskiej,
współpracy w zakresie wzmacniania potencjału gospodarczego.
plansza 1

TAK

Model struktury funkcjonalno-przestrzennej został poprawiony zgodnie z uwagą.

BP UMK Model struktury
funkcjonalno-przestrzennej
Metropolii Krakowskiej,
plansza 1
BP UMK Model struktury
funkcjonalno-przestrzennej
Metropolii Krakowskiej,
plansza 1
BP UMK Model struktury
funkcjonalno-przestrzennej
Metropolii Krakowskiej,
plansza 1

Wątpliwości budzi wyznaczenie w modelu, w rejonie ulicy Kolnej, niewielkiego obszaru
współpracy w zakresie przeciwdziałania skutkom starzenia się społeczeństwa

TAK

Model struktury funkcjonalno-przestrzennej został poprawiony zgodnie z uwagą - obszar usunięto.

CZĘŚCIOWO

Identyfikacja przestrzenna nastąpi poprzez pobranie warstwy cyfrowych. W modelu przyjęto obszar stanowiący pas ok.
200 metrów w każdą stronę od danej granicy administracyjnej.

Obszary współpracy w zakresie przeciwdziałania zaburzaniu intensywną zabudową głównych
rynien spływu powietrza należy zweryfikować w zakresie ul. Pasternik i doliny potoku Sudół.

Główne rynny spływu powietrza wyznaczone na rysunku stoją w sprzeczności z
wynikami analizy: Wstępne opracowanie warunków anemologicznych Krakowa w
kontekście modyfikacji naturalnego przewietrzania miasta przez zabudowę
(przekazana w załączeniu), w której określono dwa główne obszary pozwalające na
stosunkowo niezaburzony przepływ w głównej osi wiatru: tereny doliny Wisły i
Rudawy od strony zachodniej oraz tereny doliny Wisły od strony wschodniej.

TAK

Model struktury funkcjonalno-przestrzennej został poprawiony zgodnie z uwagą - ujednolicono zapis i skorelowano
zarówno z opracowaniem miejskim jak też wojewódzkim.

Miasto Kraków

BP UMK Model struktury
funkcjonalno-przestrzennej
Metropolii Krakowskiej,
plansza 4

Dotyczy przebiegu granicy oznaczonego na rysunku obszaru współpracy w zakresie wzmacniania
potencjału gospodarczego Metropolii. W opinii tut. wydziału, tereny położone w rejonie Ronda
Ofiar Katynia – w szczególności tereny handlowo-usługowe, na modelu oznaczone jako obszary
perspektywiczne, powinny zostać zakwalifikowane do obszaru współpracy w zakresie
wzmacniania potencjału gospodarczego Metropolii. Ponadto nie do końca zrozumiałe są
rozbieżności w przebiegu granicy pomiędzy obszarami współpracy a obszarami
perspektywicznymi w zakresie wzmacniania potencjału gospodarczego Metropolii. Dobrze to
widać na przykładzie w rejonie dawnego Kombinatu Metalurgicznego w Nowej Hucie, gdzie
granice obu obszarów na przemian przenikają się lub następuje zmniejszenie zasięgu obszaru
współpracy w zakresie wzmacniania potencjału gospodarczego.

Tutejszy wydział, co do zasady, pozytywnie ocenia zaprezentowany Model struktury
funkcjonalno-przestrzennej Metropolii Krakowskiej do 2030 r. Model ten uwzględnia
wyszczególnione w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta Krakowa i w Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków
2030 trzy projekty strategiczne: „Balice”, „Płaszów-Rybitwy” oraz „Nowa Huta
Przyszłości”. Ponadto model zawiera w sobie szereg planowanych przez Miasto
inwestycji strategicznych.

TAK

Model struktury funkcjonalno-przestrzennej został poprawiony zgodnie z uwagą.

101

Miasto Kraków

BP UMK Model struktury
Drugą wątpliwość budzi wyznaczenie w modelu, w rejonie ulicy Kolnej, niewielkiego obszaru
funkcjonalno-przestrzennej współpracy w zakresie przeciwdziałania skutkom starzenia się społeczeństwa.
Metropolii Krakowskiej,
plansza 7

102

Miasto Kraków

GK UMK ZAL 3. Plansza_02_model_ Na planszy w obrębie Gminy Miejskiej Kraków zobrazowano rozmieszczenie 20 oczyszczalni
srodowisko_przestrzeńścieków. Brak rozróżnienia w legendzie (oznaczeniach) na oczyszczalnie ścieków komunalnych,
infrastruktura
oczyszczalnie ścieków przemysłowych, indywidualne systemy oczyszczania etc. Takie
uszczegółowienie zaprezentowanych na planszy danych w zakresie oczyszczalni ścieków należy
wykonać dla jednoznaczności przedstawionych informacji.

103

Miasto Kraków

GK UMK Strategia Metropolia
Krakowska 2030 Str. 35.

Nieaktualna nazwa wskaźnika „Uzyskany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego
użycia odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło [%]”Proszę o zmianę na: „Uzyskany
poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych [%]”

104

Miasto Kraków

GK UMK DIAGNOZA
str. 50 (Podstawą
usprawnienie planowania
przestrzennego):

Nie do końca jasne. Należy wskazać że planowanie przestrzenne powinno uwzględniać
skoordynowany rozwój zabudowy i systemu transportowego. System transportowy, zwłaszcza
planowane rozwiązania z zakresu transportu publicznego, powinny odpowiadać na
zapotrzebowanie jakie będzie wynikać z ruchu generowanego przez planowane
zagospodarowanie.

Obszar ten jest jedynie w niewielkiej części zamieszkały.

Obszary współpracy w zakresie planowania przestrzennego proponuje się wyznaczyć w sposób
umożliwiający ich jednoznaczną identyfikację

Należy zauważyć, że z uwagi na okoliczność, że model został stworzony w oparciu o
dane wynikające ze studiów gminnych i innych dokumentów gminnych, posiada w
TAK
głównej mierze charakter inwentaryzacji zamierzeń poszczególnych gmin. W efekcie
czego, w niewielkim zakresie stanowi narzędzie do koordynowania działań
podejmowanych i realizowanych w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego
rozwoju Metropolii Krakowskiej. Niemniej zaproponowany model funkcjonalnoprzestrzenny wydaje się być wystarczającym narzędziem, umożliwiającym aplikowanie
o środki finansowe na działania, które będą realizowane na obszarze metropolii
Na terenie Krakowa zlokalizowane są dwie centralne oczyszczalnie ścieków
CZĘŚCIOWO
komunalnych:
- Płaszów (ul. Kosiarzy 3),
- Kujawy (ul. Dymarek 9),
oraz pięć lokalnych oczyszczalni ścieków komunalnych:
- Wadów (ul. Organki 6),
- Sidzina (dz. nr 60/14 obręb P-80, Podgórze),
- Kostrze (dz. nr 206/7 obręb P-2, Podgórze),
- Tyniec (dz. nr 1/6 i 1/4 obręb P-74, Podgórze),
- Bielany (dz. nr 280 obręb K-21, Krowodrza).
Konieczne jest dostosowanie nazwy wskaźnika do aktualnie obowiązujących przepisów TAK
prawa.

TAK

W pierwszej kolejności
działania rozwojowe
wynikające ze strategii
powinny służyć
zapobieganiu dalszemu
rozwojowi
niekontrolowanej
zabudowy oraz planowaniu
policentrycznej,
wielofunkcyjnej zabudowy,
a następnie dopiero
dostosowywaniu systemu
transportowego.
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Model struktury funkcjonalno-przestrzennej został poprawiony zgodnie z uwagą - obszar usunięto.

Zgodnie z ustaleniami podjętymi w toku prac nad modelem, odstąpiono od różnicowania obiektów, wskazując je
wyłącznie jako obszary w których prowadzona jest gospodarka komunalna, w tym związana z oczyszczaniem ścieków lub
gospodarką odpadami.

Dokument Strategii zostanie poprawiony zgodnie z uwagą.

Dokument Strategii zostanie poprawiony zgodnie z uwagą.
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Miasto Kraków

GK UMK Str. 51 (Potrzebny wspólny To jest działanie do podjęcia, a nie diagnoza. Nie podano jaki jest skutek rozproszenia
SUMP i model danych):
kompetencji w zakresie zarządzania i organizacji transportu itp. utrudniona koordynacja,
odmiennie prowadzona polityka itp.
Istniejąca konstrukcja
systemu planowania
sprawia, że niezbędna jest
koordynacja działań tych
podmiotów oraz
wypracowanie jednolitej
wizji funkcjonowania
systemu planowania
transportu na tym terenie
jako całości.

TAK

Dokument Strategii zostanie poprawiony zgodnie z uwagą.

106

Miasto Kraków

GK UMK Str. 52 (W kierunku
Czy na terenie SMK funkcjonalność MaaS już funkcjonuje? Jeżeli nie, to nie powinno to stanowić
integracji systemów
elementu diagnozy (chyba że brak takiego elementu). Niemniej zintegrowana platforma dla
transportu): W kontekście MaaS jest jak najbardziej słusznym kierunkiem działań.
planowania rozwiązań
mobilnościowych w
perspektywie kolejnych 10
lat należy pamiętać o
koncepcji mobilności jako
usługi (MaaS - Mobility as a
Service). MaaS jest
zintegrowaną platformą
łączącą publiczne,
prywatne i współdzielone
środki transportu.

TAK

Dokument Strategii zostanie poprawiony zgodnie z uwagą.

107

Miasto Kraków

Zasadnym jest także poruszenie w tym punkcie kwestii węzłów przesiadkowych.

TAK

Dokument Strategii zostanie poprawiony zgodnie z uwagą.

108

Miasto Kraków

GK UMK Str. 52 (W kierunku
integracji systemów
transportu): Zauważalna
jest też potrzeba
dostosowania oferty linii
aglomeracyjnych
Komunikacji Miejskiej w
Krakowie do systemu
Szybkiej Kolei
Aglomeracyjnej, zwłaszcza
po jego pełnym
uruchomieniu, pod kątem
zapewnienia
bezpośredniego połączenia
z przystankami i stacjami
kolejowymi.
GK UMK Str. 53 (Konieczne
efektywne i ekologiczne
inwestycje w rozwój
transportu zbiorowego):
Planowane na kolejne lata
duże inwestycje
infrastrukturalne, takie jak
budowa północnej i
wschodniej obwodnicy
miasta Krakowa, wpłyną
pozytywnie na natężenie
ruchu w aglomeracji. Nie
zmienia to jednak faktu, że
nacisk w polityce
transportowej powinien
zostać położony na rozwój
transportu zbiorowego.

Niezbyt fortunne sformułowanie „wpłyną pozytywnie na natężenie ruchu w aglomeracji”. Należy
wskazać, że nowe połączenia o charakterze obwodnicowym pozwolą na dogodne
przeprowadzenie ruchu tranzytowego, a także dadzą możliwość wprowadzenia usprawnień
systemu transportu publicznego na odciążanych odcinkach sieci.

TAK

Dokument Strategii zostanie poprawiony zgodnie z uwagą.
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GK UMK Str. 53 (Konieczne
efektywne i ekologiczne
inwestycje w rozwój
transportu zbiorowego):
Jesienią 2018 roku, miasto
Kraków podpisało umowę z
wykonawcą studium, które
ma określić techniczne
możliwości i finansowe
ramy przedsięwzięcia,
jakim jest budowa metra.
Obecnie koncepcja metra
zasadza się na budowie 15kilometrowej linii,
biegnącej z Nowej Huty do
Bronowic, przez tunel
biegnący pod Starym
Miastem. Studium dla
metra mazostać
przygotowane w 2021
roku.

Studium wykonalności budowy szybkiego bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie
miało na celu przeanalizowanie jaka forma szynowego transportu będzie odpowiadać na
przyszłościowe potrzeby Krakowa. Metro było jednym z rozważanych podsystemów, niemniej nie
jedynym. Oprócz tego Wykonawca przeanalizował wariant funkcjonowania „wahadła”
obsługującego wyłącznie tunel pod centrum Krakowa, a także wariant premetra szybkiego
tramwaju m.in. o bezkolizyjnym przebiegu w centrum Krakowa, a także pełnym priorytecie
poza odcinkami bezkolizyjnymi. Opracowanie zostało ukończone w czerwcu 2021 r. Wariantem
rekomendowanym jest premetro szybki tramwaj pomiędzy ul. Jasnogórską a Wzgórzami
Krzesławickimi (przez: Armii Krajowej, Piastowską, Reymonta-centrum-Pilotów-Dobrego
Pasterza (odcinek tunelowy), Andersa, M.in. Solidarności, Ujastek) . Obecnie prowadzone są
dalsze działania zmierzające do realizacji inwestycji m.in. pozyskania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach.

110

Miasto Kraków

111

Miasto Kraków

GK UMK Str. 54 (Potrzeba dalszej
Należy zweryfikować z aktualnymi planami GMK w tym zakresie.
integracji systemów
transportowych) W
najbliższych latach
planowana jest realizacji
kolejnych 25 parkingów (9
w Krakowie i 16 w gminach
ościennych).
Str. 54 (Potrzeba dalszej
integracji systemów
transportowych)

TAK

Dokument Strategii zostanie poprawiony zgodnie z uwagą.

NIE

Brak możliwości uwzględnienia uwagi ze względu na zbyt ogólny zapis, który nie pozwala na wprowadzenie adekwatnej, i
oczekiwanej przez autora uwagi, zmiany w dokumencie Strategii.

NIE

Brak możliwości uwzględnienia uwagi ze względu na zbyt ogólny zapis, który nie pozwala na wprowadzenie adekwatnej, i
oczekiwanej przez autora uwagi, zmiany w dokumencie Strategii.

Nie wyczerpuje to jednak
potrzeb w tym zakresie –
szczególnie istotne w
przyszłości będą inwestycje
w parkingi budowane w
otoczeniu stacji i
przystanków kolejowych,
jak również przystanków i
pętli tramwajowych.
112

Miasto Kraków

GK UMK Nie wyczerpuje to jednak
Tego typu parkingi (P+R) co do zasady buduje się w takich lokalizacjach. Więc to zdanie jest
potrzeb w tym zakresie zbędne.
szczególnie istotne w
przyszłości będą inwestycje
w parkingi budowane w
otoczeniu stacji i
przystanków kolejowych,
jak również przystanków i
pętli tramwajowych.

TAK

Dokument Strategii zostanie poprawiony zgodnie z uwagą.

113

Miasto Kraków

GK UMK W przypadku gmin
ościennych bez dostępu do
komunikacji szynowej
należy postawić na rozwój
szybkiej komunikacji
autobusowej (BRT).

TAK

Dokument Strategii zostanie poprawiony zgodnie z uwagą.

114

Miasto Kraków

GK UMK W kontekście podnoszenia Należy wyjaśnić co autor rozumie pod pojęciem „standardy rozmieszczenia”. Czy chodzi o
atrakcyjności i
rozwiązania projektowe/geometryczne, czy planistyczne w zakresie lokalizacji przystanków?
bezpieczeństwa transportu
zbiorowego, widoczna jest
także potrzeba
modernizacji przystanków
autobusowych oraz
wypracowania standardów
ich rozmieszczenia. W
wielu miejscach jakość
otoczenia przystanków jest
zbyt niska, zwłaszcza pod
kątem zapewnienia
bezpiecznego dotarcia
pieszego i rowerowego
zarówno do przystanków
jak i do węzłów
przesiadkowych.

TAK

Dokument Strategii zostanie poprawiony zgodnie z uwagą.

Czy jest to element wniosku z diagnozy, czy działanie do podjęcia? Wnioskiem z diagnozy może
być położenie części gmin poza korytarzami obsługiwanymi koleją, co powoduje że mogą oni
wykorzystywać jedynie autobus, który np. kursuje opóźniony w wyniku kongestii. Ponadto
kursuje tylko do pętli tramwajowej położonej przy granicy Krakowa, a nie do centrum jak
pociąg, co wpływa np. na zwiększenie liczby przesiadek.
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GK UMK Str. 55 (Potrzeba dalszej
integracji systemów
transportowych)
Pozytywnym efektem
inwestycji poczynionych
ostatnio przez miasto
Kraków jest wzrost liczby
autobusów komunikacji
miejskiej przystosowanych
do przewozu osób z
niepełnosprawnościami
(84,4% w 2017 r. do
89,2% w 2018 r.).

Należy wskazać, że wszystkie autobusy komunikacji miejskiej w Krakowie są niskowejściowe lub
niskopodłogowe. Należy rozszerzyć opis w zakresie wyjaśnienia określenia „autobusy
komunikacji miejskiej przystosowane do przewozu osób z niepełnosprawnościami” (czy chodzi o
inne wyposażenie np. zapowiedzi przystanków, komunikaty podane Braille’em).

TAK

Dokument Strategii zostanie poprawiony zgodnie z uwagą.

116

Miasto Kraków

GK UMK Analiza SWOT – mobilność
„rozwinięta sieć współpracy
międzygminnej i
międzyinstytucjonalnej w
zakresie operatorów
transportu”

W Metropolii Krakowskiej panuje rozproszenie kompetencji w zakresie organizacji systemu
transportu publicznego – jest to raczej słaba strona, a nie silna. Należy zwrócić uwagę na
stosowanie właściwych pojęć: „organizator” (organ zajmujący się organizacją publicznego
transportu zbiorowego) i „operator” (przedsiębiorstwo zajmujące się realizacją przewozów w
publicznym transporcie zbiorowym).

TAK

Dokument Strategii zostanie poprawiony zgodnie z uwagą.
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Miasto Kraków

GK UMK STRATEGIA METROPOLIA Należy uwzględnić uprzywilejowanie wszystkich środków alternatywnych względem komunikacji
KRAKOWSKA str. 9
indywidualnej, nie tylko komunikacji zbiorowej.
(Wysoka dostępność
infrastruktury
zrównoważonej mobilności
i integracja różnych form
transportu) Celem
podejmowanych działań,
powinno być zdecydowane
uprzywilejowanie
komunikacji zbiorowej w
ruchu miejskim oraz jej
lepsza dostępność i
odpowiednia częstotliwość
kursów

TAK

Dokument Strategii zostanie poprawiony zgodnie z uwagą.
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Miasto Kraków

MOPS

Dokument Strategii zostanie poprawiony zgodnie z uwagą.

119

Miasto Kraków

GK UMK Diagnoza strategiczna,
wnioski, str. 29

Proponowana treść podpunktu: "wiązka projektów dotyczących modernizacji istniejących,
tworzenia nowych miejsc opieki oraz podnoszenia dostępności usług dla osób starszych i
niesamodzielnych".

Uwaga zgłaszana dwukrotnie, w konsultacjach powadzonych w sierpniu i we wrześniu, TAK
nadal nieuwzględniona. Proponowana zmiana uwzględnia szerszy zakres wsparcia
osób o specjalnych potrzebach i wykluczonych społecznie, ponadto zwraca uwagę na
konieczność współdziałania poszczególnych gmin, w zakresie wspólnego
rozwiązywania istniejących problemów społecznych.
Uwaga zgłaszana dwukrotnie, w konsultacjach powadzonych w sierpniu i we wrześniu, TAK
nadal nieuwzględniona. Oprócz tworzenia nowych miejsc, istotne jest również
utrzymanie już istniejącej infrastruktury w stanie dającym możliwość realizacji usług
na odpowiednim standardzie.

120

Miasto Kraków

PI UMK 1.4 Skuteczne wsparcie
gmin w budowaniu
wspólnoty lokalnej (str. 6)

„Dlatego, zamierzeniem celu 1.4 jest wzmacnianie tego obszaru oraz umacnianie w
mieszkańcach postawy troski o dobro wspólne. W celu zawiera się także wspieranie gmin w
tworzeniu warunków do współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi liderami
społeczności lokalnych oraz form, w których mieszkańcy zrzeszają się, by wspólnie wpływać na
otaczającą ich rzeczywistość

Wiele działań realizowanych przez organizacje pozarządowe, czy to z obszaru kultury i TAK
edukacji czy rekreacji, miałyby najlepsze efekty, jeżeli mogłyby być realizowane na
całym obszarze interwencji, który obejmuje niejednokrotnie więcej niż jedną
jednostkę samorządową.

Dokument Strategii zostanie poprawiony zgodnie z uwagą.

Krakowski Ośrodek Naukowo-Akademicki ma ogromny potencjał doradczy,
edukacyjny, konsultacyjny dla naszego regionu. Należałoby włączyć krakowskie
uczelnie przy realizacji programów i projektów powiązanych z SRMK, jak również w
pomoc przy rozwiązywaniu problemów środowiskowych, infrastrukturalnych czy
nawet społecznych Aglomeracji.
Na koniec I kwartału 2021 roku działało tu 247 firm z sektora usług biznesowych,
zatrudniające 82,1 tys. Osób, z których niecałe 10% stanowili obcokrajowcy.

TAK

Dokument Strategii zostanie poprawiony zgodnie z uwagą - potencjał Krakowskiego Ośrodka Naukowo-Akademickiego
zostanie uwzględniony w rozdziale "System realizacji i wdrażania".

TAK

Dokument Strategii zostanie poprawiony zgodnie z uwagą.

Biorąc pod uwagę opis celu oraz poszczególnych działań, zasadnym wydaje się
mocniejsze zaakcentowanie roli budowania / organizowania oferty czasu wolnego w
poddziałaniu 5.1.1.

TAK

Dokument Strategii zostanie poprawiony zgodnie z uwagą.

Proponuje się dodanie wskaźnika mierzącego dynamikę realizowanych przez
samorządy programów polityki zdrowotnej. Jest to wskaźnik miarodajny i łatwo
mierzalny.

TAK

Dokument Strategii zostanie poprawiony zgodnie z uwagą.

121

Miasto Kraków

122

Miasto Kraków

123

Miasto Kraków

str. 29

PI UMK 6. Metropolia Krakowska
sprzyjająca skutecznej,
włączającej edukacji,
opartej na twórczych
relacjach (str. 12)
PI UMK Diagnoza strategiczna
wnioski s. 67

SP UMK Matryca operacyjna –
siatka celów i kierunków
działania – strona 14

Proponowana treść podpunktu 7.1: Plan podnoszenia jakości i dostępności usług społecznych,
opiekuńczych i zdrowotnych, w tym wspierania profilaktyki, przy uwzględnieniu współpracy
międzygminnej.

Brak informacji o możliwościach realizacji wspólnych projektów, np. z małych grantów czy
funduszy obywatelskich na terenie całej metropolii. Obecnie jest bardzo silne ograniczenie
terytorialne.
Niestety nie ma w strategii żadnego pomysłu, jak wykorzystać potencjał krakowskiego ośrodka
naukowo-akademickiego z korzyścią dla całej aglomeracji.

„W 2019 roku działało tu 234 firmy z sektora usług biznesowych, zatrudniające 78 tys. Osób, z
których niecałe 10% stanowili obcokrajowcy.”
Na koniec I kwartału 2021 roku działało tu 247 firm z sektora usług biznesowych, zatrudniające
82,1 tys. Osób, z których niecałe 10% stanowili obcokrajowcy.
Cel 5 „Metropolia Krakowska inspirująca, czerpiąca z różnorodności i lokalnych potencjałów,
bazująca na sieciach współpracy Działanie 5.1, poddziałanie 5.1.1

Dokument Strategii zostanie poprawiony zgodnie z uwagą.

„tworzenie oferty czasu wolnego oraz prowadzenie wspólnej bazy wiedzy oraz działań
informacyjno-promocyjnych (kultura, rekreacja, turystyka, sport) oraz edukacji kulturalnej”
124

Miasto Kraków

SZ UMK Strategia Metropolia
Krakowska 2030
Metropolia Możliwości
Wskaźniki Strategii
Metropolii Krakowskiej
2030 Usługi społeczne Cel
szczegółowy 7.1. s. 39

Proponuje się dodać wskaźnik pn. „Liczba osób objętych świadczeniami w ramach programów
polityki zdrowotnej [os.]”. Kierunek referencyjny: wzrost. Wskaźnik mierzony będzie na
podstawie danych ilościowych pochodzących z rejestrów prowadzonych przez Gminy Metropolii
Krakowskiej.
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Miasto Kraków

SZ UMK Strategia Metropolia
Krakowska 2030 Metropolia
Możliwości Wskaźniki
Strategii Metropolii
Krakowskiej 2030 Usługi
społeczne Cel szczegółowy
7.1. s. 39

Proponuje się przeformułowanie wskaźnika ”Liczba inwestycji w podmiotach leczniczych
skutkujących zwiększeniem jakości lub dostępności do świadczeń zdrowotnych [szt.]” w
następujący sposób: „Roczna liczba pacjentów nowych lub zmodernizowanych podmiotów
leczniczych (os.,). Kierunek referencyjny: wzrost. Wskaźnik mierzony będzie na podstawie
danych ilościowych pochodzących z rejestrów prowadzonych przez Gminy Metropolii
Krakowskiej.

Proponuje się określenie wskaźnika w taki sposób, aby był on spójny ze wskaźnikami
Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

TAK

Dokument Strategii zostanie poprawiony zgodnie z uwagą.

126

Miasto Kraków

SZ UMK Załącznik 1
Diagnoza Strategiczna –
wnioski
Analiza SWOT – Usługi
społeczne
s. 105

Proponuje się dodanie do części „Silne strony” punktu: Potencjał wyspecjalizowanych
podmiotów leczniczych oraz kadr medycznych w mieście centralnym.

Baza podmiotów leczniczych i wysokowyspecjalizowanego personelu medycznego w
mieście centralnym – w Krakowie – jest mocną stroną dziedziny Usługi społeczne w
kontekście Strategii Metropolii Krakowskiej 2030

TAK

Dokument Strategii zostanie poprawiony zgodnie z uwagą.
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Miasto Kraków

SZ UMK Baza podmiotów
Proponuje się dodanie do części „Silne strony” punktu: Potencjał wyspecjalizowanych
leczniczych i
podmiotów leczniczych oraz kadr medycznych w mieście centralnym.
wysokowyspecjalizowanego
personelu medycznego w
mieście centralnym – w
Krakowie – jest mocną
stroną dziedziny Usługi
społeczne w kontekście
Strategii Metropolii
Krakowskiej 2030

Sugerowana zmiana dotyczy włączenia do analizowanych rodzajów usług odległości
od miejsca zamieszkania do szpitala, zarówno dla Krakowa jak i dla gmin Metropolii
Krakowskiej

TAK

Dokument Strategii zostanie poprawiony zgodnie z uwagą.
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SZ UMK Uwaga ogólna

Proponuje się, aby ppkt 7.1 tiret 3 otrzymało następujące brzmienie: Wiązki projektów dot.
budowy, rozbudowy, modernizacji i doposażenia podmiotów leczniczych , w tym szpitali i
placówek podstawowej opieki zdrowotnej”.

Ujęcie zakresu planowanych projektów wyłącznie w odniesieniu do szpitali ogranicza
możliwość realizacji zadań w innych podmiotach leczniczych (przykład Miejskie
Centrum Opieki). Proszę o rozszerzenie ww. zakresu.:

TAK

Dokument Strategii zostanie poprawiony zgodnie z uwagą.
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SI UMK Str. 4 Wizja

Proponuję usunąć fragment: „wyróżniający się na tle europejskim”

Z dokumentu nie wynika, że mamy się wyróżniać…przytoczone cele, są z znacznym
TAK
stopniu analogiczne z celami Unii Europejskiej. Wizja wymaga przeredagowania,
usługi publiczne są zawsze dostępne, a może chodzi o ich lepszą jakość, bo itd. więcej
spraw będzie można załatwić on-line itd.

Dokument Strategii zostanie poprawiony zgodnie z uwagą.
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SI UMK Str. 13 „7.1. Dostępne i
wysokiej jakości usługi
społeczne..” oraz Zał.1
Wnioski z diagnozy str. 96

Zamieszczono tezę o rosnącym zapotrzebowaniu na miejsca opieki nad dziećmi do lat 3. Warto
doprecyzować skąd ta potrzeba wynika (dane liczbowe – dane demograficzne, opracowania
naukowe, ankiety wśród rodziców/pracodawców itp.)

Z dokumentów nie można wyczytać na jakiej podstawie przewidywany jest rosnący
wzrost zapotrzebowania

TAK

Dokument Strategii zostanie poprawiony zgodnie z uwagą.
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SI UMK Str. 15 Schemat zależności Brak „instrukcji” jak czytać schemat schematu
pomiędzy celami SMK2030

Nie wiadomo jak interpretować zależności na podstawie samego schematu.

TAK

Schemat zależności zostanie usunięty z dokumentu Strategii.
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SI UMK Str. 3 Wstęp
Str. 17 System realizacji i
wdrażania

Niespójność nazwy:
Str. 3: Strategia Metropolia Krakowska 2030
Str. 17: Strategia ponadlokalna Metropolia Krakowska 2030

Tytuł dokumentu powinien być jednoznaczny. Czy Strategia pełni rolę Strategii
TAK
ponadlokalnej w myśl ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków
europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027?
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SI UMK Ogólnie do całego
dokumentu

Dokument cechuje ogromny stopień ogólności i oderwanie od specyfiki tego obszaru. Brakuje
wskazania kierunków rozwoju konkretnie dla tej części Małopolski. Wydaje się, że ten dokument
mógłby swobodnie zostać przeniesiony w każdy inny region Polski czy nawet Europy. Brak
powiązań pomiędzy dziedzinami wsparcia, brak realizacji zasady zintegrowanego podejścia na
rzecz planowania silosowego.
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SI UMK Wskaźniki

W kilku przypadkach należy rozważyć czy wskaźniki faktycznie są w stanie wykazać iż dany cel
został osiągnięty. Wydają się być nietrafnie wybrane. Np. cel 6.1.Twórcze relacje pracowników
oświaty a jako wskaźniki: „wyniki z egzaminów 8-klasisty” albo cel 2.1 Sprawny system
gospodarowania przestrzenią, uwzględniający ograniczenia środowiskowe, a jako wskaźnik
wybrano „Liczbę mieszkań oddanych do użytkowania”. Albo 6.2 Atrakcyjna oferta kształcenia,
dostosowana do oczekiwań rynku pracy, a jako wskaźnik wybrano „Liczba dzieci zgłoszonych w
ramach rekrutacji na 1 miejsce w przedszkolu”
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Dokument Strategii zostanie poprawiony zgodnie z uwagą. Tytuł dokumentu to "Strategia Metropolia Krakowska 2030" i
tak - pełni ona rolę strategii ponadlokalnej w myśl przytoczonej ustawy.

CZĘŚCIOWO

Należy zaznaczyć, że w zamyśle autorów projektu Strategii, co potwierdzone zostało podczas licznych spotkań z
przedstawicielami gmin, które będą ją wdrażać, ma ona stanowić dokument kierunkowy, który określi obszary
współpracy gmin w ramach Metropolii Krakowskiej. Dlatego też, w Strategii określono cele, kierunki działania, Plany
działania oraz typy projektów do realizacji. Natomiast konkretne przedsięwzięcia i projekty do realizacji w ramach danego
kierunku działania określać będą Plany Działania, które stanowić będą dokument wdrożeniowy Strategii. Jednocześnie
warto zauważyć, że rolą działań podejmowanych w dziedzinie INTELIGENTNE ZARZĄDZANIE jest zapewnienie
zintegrowanego podejścia o którym mowa w uwadze. To właśnie przekrojowe działania zaplanowane w ramach celów z
tej dziedziny, mają zapobiegać silosowości planowania.
Co więcej, zgodnie z ustaleniami ewaluacji ex-ante, w przypadku sporej części celów zidentyfikowanych w projekcie
Strategii nie wpisano klasycznych kierunków działań, lecz zapowiedziano stworzenie instrumentów, w których zostaną
one dokładnie określone (Plany Działania). Zdaniem autorów ewaluacji, przyjęcie takiego modelu realizacji Strategii nie
powinno być jednak traktowane jako błąd w sztuce, który z góry uniemożliwia realizację celów określonych w Strategii.
Niemniej jednak, powodzenie takiego właśnie sposobu wdrażania Strategii w znacznej mierze uzależnione jest od
skuteczności i konsekwencji w stosowaniu procedur operacjonalizacji Strategii.

Należy dopasować wskaźniki do celu

TAK

Dokument Strategii zostanie poprawiony zgodnie z uwagą.

SI UMK Cel 7. Str 13

Niezbędna korekta zapisów

TAK

Dokument Strategii zostanie poprawiony zgodnie z uwagą.

SI UMK Str. 13 cel 7.3

Należy doprecyzować zapisy.

TAK

Dokument Strategii zostanie poprawiony zgodnie z uwagą.

Błędy redakcyjne wynikające zapewne z usunięcia celu 7.2 (w opisie obecnego celu 7.2 jest
przywoływany cel 7.3, a w opisie celu 7.3 jest mowa o celu 7.4)
Czy „rewitalizacja” jest tu rozumiana w znaczeniu ustawy o rewitalizacji czy chodzi raczej o
rehabilitację (skoro mowa o niej wyłącznie w kontekście mieszkalnictwa i budowy mieszkań
komunalnych?). Ponadto należy zwrócić uwagę, że opis celu 7.3 dotyczy głównie polityki
mieszkaniowej, a „rewitalizacja” jest tu definiowana bardzo lokalnie. Czy takie zapisy i projekty
mają rację bytu w strategii ponadlokalnej?
SI UMK Str. 39 wskaźnik dotyczący Co oznacza w tym kontekście „Program Rewitalizacji”, do którego będą wpisywane gminne
rewitalizacji
projekty rewitalizacyjne?

Należy doprecyzować czym jest Program Rewitalizacji. Czy chodzi o gminne programy CZĘŚCIOWO
zgodnie z ustawą o rewitalizacji?
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Szczegółowy opis wskaźnika zostanie sporządzony w dokumentach operacyjnych Strategii, nie uznaje się za zasadne
wprowadzanie definicji i sposobu pomiaru każdego wskaźnika do dokumentu kierunkowego i strategicznego jakim jest
Strategia Metropolia Krakowska 2030.

Załącznik do sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii Metropolia Krakowska 2030: Zbiorcze zestawienie wszystkich uwag do Strategii, wraz ze sposobem rozstrzygnięcia.
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SI UMK Str. 8 2.4 Powszechny
Należy wziąć pod uwagę rozdzielenie tego celu, jak również fakt, że konieczne są pracę nad
Wydaje się, że w pkt 2.4 zawarto dwa cele; biorąc pod uwagę zmiany klimatu należy
dostęp do wysokiej jakości wdrożeniem skutecznych systemów antypowodziowych, czy np. budowy kanalizacji deszczowej wziąć pod uwagę budowę kanalizacji deszczowej
wody pitnej i użytkowej
oraz dostępne i
wielofunkcyjne tereny
zieleni

TAK

Dokument Strategii zostanie poprawiony zgodnie z uwagą.
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SI UMK Str. 39
Należałoby doprecyzować o konkretne działania, które mają wynikać z realizacji tego celu m.in.
Str. 9 3.1 Trwała
realizacji badań, jaki ma być efekt przeprowadzenia badań. Na czym mają polegać działania
współpraca i skuteczna
edukacyjne dla mieszkańców tj. czego dotyczyć?
koordynacja relacji między
samorządami oraz
zarządcami i
organizatorami transportu

Współpraca powinna głównie polegać na wymianie informacji i doświadczeń i
podejmowaniu działań zaradczych.

NIE

Należy zaznaczyć, że w zamyśle autorów projektu Strategii, co potwierdzone zostało podczas licznych spotkań z
przedstawicielami gmin, które będą ją wdrażać, ma ona stanowić dokument kierunkowy, który określi obszary
współpracy gmin w ramach Metropolii Krakowskiej. Dlatego też, w Strategii określono cele, kierunki działania, Plany
działania oraz typy projektów do realizacji. Natomiast konkretne przedsięwzięcia i projekty do realizacji w ramach danego
kierunku działania określać będą Plany Działania, które stanowić będą dokument wdrożeniowy Strategii.
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SI UMK Str. 9 3.2 Wysoka
Należy zwrócić uwagę na poszerzenie zakresu tego celu o lepszą informację dla pasażerów i
dostępność infrastruktury większe składy pociągów na niektórych trasach.
zrównoważonej mobilności
i integracja różnych form
transportu

Obecny system informacji pasażerów pozostawia wiele do życzenia, jak również
jakość transportu np. kolejowego, jeżdżą nowe składy ale często za małe w stosunku
do ilości pasażerów i jest bardzo duży tłok, pociągi są opóźnione i często albo nie ma
informacji albo jest przekazywana nieprecyzyjnie i z bardzo dużym opóźnieniem.
Należy też zwrócić uwagę na fakt, że należałoby wziąć pod uwagę budowanie
zadaszanych parkingów z uwagi na częste opady gradu.

TAK

Dokument Strategii zostanie poprawiony zgodnie z uwagą.
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Warto byłoby podać chociaż priorytetowe obszary współpracy

Zapis jest na zbyt dużym poziomie ogólności.

TAK

Dokument Strategii zostanie poprawiony zgodnie z uwagą.
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SI UMK Str. 10 4.1 Skuteczna
współpraca
międzysektorowa
SI UMK Str. 10 4.2 Wysoka
konkurencyjność
gospodarcza

Należałoby wskazać narzędzia realizacji tego celu.

W jakiś sposób zostanie zapewniony dostępny kapitału ludzkiego?

CZĘŚCIOWO

Należy zaznaczyć, że w zamyśle autorów projektu Strategii, co potwierdzone zostało podczas licznych spotkań z
przedstawicielami gmin, które będą ją wdrażać, ma ona stanowić dokument kierunkowy, który określi obszary
współpracy gmin w ramach Metropolii Krakowskiej. Dlatego też, w Strategii określono cele, kierunki działania, Plany
działania oraz typy projektów do realizacji. Konkretne przedsięwzięcia i projekty do realizacji w ramach danego kierunku
działania określać będą Plany Działania, które stanowić będą dokument wdrożeniowy Strategii. Narzedzia realizacji celów
zapisanych w Strategii opisuje system realizacji i wdrażania, który stanowi osobny rozdział dokumentu.
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SI UMK Str. 11 Metropolia
Należy uzupełnić obszar merytoryczny, którego ma dotyczyć współpraca
Krakowska inspirująca,
czerpiąca
z różnorodności i lokalnych
potencjałów, bazująca na
sieciach współpracy

Nie wiadomo o jakie sieci współpracy chodzi.

TAK

Dokument Strategii zostanie uzupełniony o kierunek działania 5.1.3. budowanie sieci współpracy i partnerstw
ponadlokalnych wśród instytucji kultury i podmiotowów działających w tym sektorze, dla wzmocnienia potencjału i
konsolidacji działań
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Z treści celu nie wynika o jaką ofertę chodzi.

TAK

Dokument Strategii zostanie poprawiony zgodnie z uwagą.
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Str. 11 5.1 Zintegrowana i
atrakcyjna oferta,
odpowiadająca na potrzeby
odbiorców
SI UMK Str. 11 5.2 Wysoka jakość i
dostępność wielofunkcyjnej
infrastruktury

TAK

Dokument Strategii zostanie poprawiony zgodnie z uwagą.
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SI UMK Str. 3. Wstęp.
Należało by zastąpić słowa “ciekawy i trudnym” na słowa o bardziej doniosłym charakterze np.
“Dokument powstaje w
innowacyjny, wymagający itp.
niezwykle ciekawym i
trudnym momencie czasie, w którym globalnie i
lokalnie mierzymy się ze
światową pandemią
koronawirusa.”

Strategia stanowi kluczowy dokument, stąd należy zadbać o jej bogate słownictwo,
stylistykę oraz poprawność zapisu treści.

TAK

Dokument Strategii zostanie poprawiony zgodnie z uwagą.
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SI UMK S. 5 “banku wiedzy o
mieście i Metropolii”

Nazwa używana w materiałach Wydziału Strategii, Planowania i Monitorowania
Inwestycji UMK, który prowadzi Bank

TAK

Dokument Strategii zostanie poprawiony zgodnie z uwagą.
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SI UMK Str.7. 2.2 Efektywna
Do zadań realizowanych w ramach celu możliwe jest włączenie działań związanych np. z
gospodarka energetyczna i promowaniem czystego powietrza.
wysoka jakość powietrza
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SI UMK Str. 14. Efektywna
W ramach celu wymienione zostały działania takie jak: “(…) świadczenie szeroko zakrojonego
gospodarka energetyczna i doradztwa, zaangażowanie społeczeństwa czy lobbowanie zmian w legislacji krajowej”. W
wysoka jakość powietrza
ramach kierunków działania omawianego celu nie ma jednak wyszczególnionego kierunku
odpowiadającego tym działaniom.
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SI UMK Str. 9. „Dlatego tez, cel
3.2 nastawiony jest m.in.
na poprawę dostępności
bezpiecznej i spójnej
infrastruktury pieszej i
rowerowej.

Po słowie „oferta” należałoby dodać
„kulturalna i turystyczna”

Należy doprecyzować o jaką infrastrukturę chodzi np. sportową, kulturalną i turystyczną (w tym Należy doprecyzować o jaką infrastrukturę dokładnie chodzi.
konferencyjną i kongresową) i podobnie uporządkować opis np.
„Tworzenie i upowszechnianie wysokiej jakościowo oferty nie będzie możliwe w przypadku braku
odpowiedniej, wielofunkcyjnej infrastruktury, pozwalającej na organizację wydarzeń różnego
typu, w tym w formule hybrydowej, bądź w ramach relacji internetowej (streaming).

Prosimy zmienić na “Banku Informacji o Mieście i Metropolii”, a już na pewno ujednolicić z
zapisami tej nazwy na s. 23

Należy poprawić oczywisty błąd pisarski.

Zachęcenie do zmian zachowań komunikacyjnych, które ujęte jest w celu 2.2. jest
CZĘŚCIOWO
niewystarczające z punktu widzenia długofalowego. Konieczne jest promowanie
odpowiednich zachowań oraz ich nauka, w szczególności wśród najmłodszych grup
społecznych.
Dokument “Strategia Metropolia Krakowska 2030” powinien być spójny pod względem TAK
celów, działań i wskaźników. W działaniach celu 2.2. brakuje działania, które będzie
realizować zadania doradcze, które opisywane są w ramach zadań realizowanych
poprzez cel 2.2. na str. 7.

W ramach realizacji celu 2, planowane jest wdrożenie Planu rozwoju edukacji ekologicznej - dokumentu wdrożeniowego
do Strategii, który będzie zawierał działania przywołane w uwadze.

Strategia stanowi kluczowy dokument, stąd należy zadbać o jej bogate słownictwo,
stylistykę oraz poprawność zapisu treści.

Dokument Strategii zostanie poprawiony zgodnie z uwagą.
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TAK

Działania opisane w uwadze zawierają się w kierunku działania 2.2.3 wdrażanie wspólnych działań i narzędzi służących
poprawie jakości powietrza.

Załącznik do sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii Metropolia Krakowska 2030: Zbiorcze zestawienie wszystkich uwag do Strategii, wraz ze sposobem rozstrzygnięcia.
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SI UMK Str. 11. „Dlatego w celu
Należy poprawić powtórzenia widoczne w treści zdania.
5.1 postawiono na
efektywną współpracę
animatorów kultury,
rekreacji i sportu, w tym
NGO oraz branży
turystycznej, oraz
tworzenie zintegrowanej
bazy wiedzy, skierowanej
do wszystkich mieszkańców
obszaru - bez względu na
miejsce zamieszkania.”

Strategia stanowi kluczowy dokument, stąd należy zadbać o jej bogate słownictwo,
stylistykę oraz poprawność zapisu treści.

TAK

Dokument Strategii zostanie poprawiony zgodnie z uwagą.
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SI UMK Str.13. “Cel 7.4
W omawianym fragmencie wymieniony jest cel 7.4, który nie występuje w Strategii. Należy
skoncentrowany jest na
poprawić błąd i dostosować treść zapisów.
współpracy gmin Metropolii
Krakowskiej w zakresie
wypracowania i wdrożenia
standardów, czy
rekomendacji w zakresie
polityki mieszkaniowej.”

Konieczne jest sprawdzenie zapisu celu, tak aby treść Strategii była poprawna.

TAK

Dokument Strategii zostanie poprawiony zgodnie z uwagą.
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SI UMK Str.14. Kierunki działania
celu 7.1. Dostępne i
wysokiej jakości usługi
społeczne oraz
skoordynowana i aktywna
współpraca w obszarze
ochrony zdrowia

Dokument “Strategia Metropolia Krakowska 2030” powinien być spójny pod względem TAK
celów, działań i wskaźników. W działaniach celu 7.1. brakuje działania, które będzie
realizować zadania skierowane do najstarszych grup wiekowych, które wymienione są
w ramach opisu celu na stronie 13.

Dokument Strategii zostanie poprawiony zgodnie z uwagą.
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SI UMK Str. 15. Schemat zależności Konieczne jest przedstawienie krótkiej charakterystyki schematu zależności pomiędzy celami
pomiędzy celami SMK2030 2030 opisującej jak na jakiej podstawie cele zależne są pomiędzy sobą

Schemat przedstawia zachodzące zależności pomiędzy celami, jednakże brakuje
TAK
komentarza/wyjaśnienia do wyszczególnionego schematu. Należy scharakteryzować
najważniejsze zależności jakie zachodzą pomiędzy celami, jak również wskazać powód
ich występowania.

Schemat zależności zostanie usunięty z dokumentu Strategii.
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SI UMK Str. 16. Spójność z celami Możliwe jest włączenie do zapisu omawianego punktu celu 5. Metropolia Krakowska inspirująca, W cel SRWM 2030 wpisuje się cel 5 Strategii SMK 2030, który bazuje na lokalnych
Strategii Rozwoju
czerpiąca z różnorodności i lokalnych potencjałów, bazująca na sieciach współpracy.
potencjałach. Możliwe jest włączenie tego celu do analizy spójności pomiędzy
Województwa „Małopolska
celami Strategii Rozwoju Województwa 2030.
2030”. Rozwój
zrównoważony terytorialnie
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W kierunkach działania 7.1 nie uwzględniono zapisów działań wymienionych na stronie 12, tj.:
“opieki dziennej czy całodobowej dla osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych
oraz usług wytchnieniowych”

TAK

Dokument Strategii zostanie poprawiony zgodnie z uwagą.

SI UMK Str.23. “*1.6 Strategia
Należy odnieść się do występującego w treści odnośnika *.
Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych – dokument
przekrojowy dla wybranych
w toku negocjacji dziedzin”

W treści opisywanych planów działania na str.23 znajduje się odnośnik *, który jest
TAK
niejasny i wprowadza czytelnika w błąd, gdyż w dalszej treści dokumentu nie znajduje
się jego wyjaśnienie. Należy poprawić i zastosować poprawny zapis odnośnika, aby
nie wprowadzać w błąd czytelników.

Dokument Strategii zostanie poprawiony zgodnie z uwagą.

SI UMK Str. 23 „Banku danych o
mieście Metropolii
Krakowskiej”
SI UMK Str. 23 „Banku Danych o
Mieście i Metropolii
Krakowskiej”
SI UMK Str. 34 – 39 Wskaźniki
Strategii Metropolia
Krakowska 2030

Prosimy zmienić na „Banku Informacji o Mieście i Metropolii”, a już na pewno ujednolicić z
zapisem tej nazwy na s. 5 i dalej na s. 23

Nazwa używana w materiałach Wydziału Strategii, Planowania i Monitorowania
Inwestycji UMK, który prowadzi Bank

TAK

Dokument Strategii zostanie poprawiony zgodnie z uwagą.

Prosimy zmienić na „Banku Informacji o Mieście i Metropolii”, a już na pewno ujednolicić z
zapisem tej nazwy na s. 5 i wcześniej na s. 23

Nazwa używana w materiałach Wydziału Strategii, Planowania i Monitorowania
Inwestycji UMK, który prowadzi Bank

TAK

Dokument Strategii zostanie poprawiony zgodnie z uwagą.

Należy wskazać poziom wskaźnika w roku referencyjnym wraz z poziomem pomiarowego w roku Oszacowanie skali realizacji celów szczegółowych SMK2030 nie jest możliwe bez
2030, tak aby możliwe było określenie, czy dany wskaźnik uległ poprawie pod względem
poznania poziomu wskaźnika w roku referencyjnym oraz poziomu wskaźnika do
kierunku referencyjnego itp.
jakiego chcemy dążyć. Konieczne jest uwzględnienie tych informacji w rozdziale
poruszającym wskaźniki SMK2030.

CZĘŚCIOWO

Dokument Strategii zostanie uzupełniony o wskazanie źródeł danych, z których będą one pozyskiwane. Jednocześnie na
ten moment nie jest możliwe oszacowanie wartości bazowych wszystkich wskaźników ujętych w Strategii, również z
uwagi na fakt, że część z nich opiera się na danych, które pozyskiwane będą w toku prowadzonych w ustalonych cyklach
badań społecznych (pierwsze takie badanie zaplanowano na 2022 rok). Tabela wskaźników zostanie uzupełniona o
wartości bazowe tam, gdzie dane te będą dostępne.

SI UMK Załącznik nr 1. Diagnoza
strategiczna - wnioski.
Załącznik nr 2. Diagnoza
strategiczna - część
graficzna.
SI UMK Str. 38, Tabela wskaźników
cel 6

Należy dodać odnośniki do poszczególnych treści tekstu zawartego w zał. 1., a materiałami
widocznymi w zał.2., pozwalające na szybsze i bardziej przejrzyste zrozumienie i wyszukiwanie
informacji. Np. „W większości gmin należących do Metropolii Krakowskiej, można zaobserwować
trend wzrostowy gęstości zaludnienia.” (Załącznik nr 2. str. 4).

CZĘŚCIOWO

Załącznik nr 2 zostanie usunięty z dokumentu Strategii, a zaprezentowane w nim mapy zostaną przeniesione do
załącznika nr 1.

Wskaźnik: „Liczba dzieci zgłoszonych na 1 miejsce w przedszkolu” powinien być wskaźnikiem dla
celu 6.3 a nie 6.2. Ma on związek z infrastrukturą, a nie systemem kształcenia.

TAK

Dokument Strategii zostanie poprawiony zgodnie z uwagą.

ZTP

„3.1 Trwała współpraca i skuteczna koordynacja relacji między samorządami oraz zarządcami i
organizatorami transportu”

TAK

Dokument Strategii zostanie poprawiony zgodnie z uwagą.

TAK

Dokument Strategii zostanie poprawiony zgodnie z uwagą.

ZTP

Str. 9, 14

Str. 9

Zmiana:
3.1 Trwała współpraca i skuteczna koordynacja relacji między samorządami oraz zarządcami
infrastruktury transportowej i organizatorami transportu
„Celem podejmowanych działań, powinno być zdecydowane uprzywilejowanie komunikacji
zbiorowej w ruchu miejskim oraz jej lepsza dostępność i odpowiednia częstotliwość kursów.”

Wyszukiwanie odpowiedniej grafiki zawartej w załączniki 2, dla zapisów treści
załącznika 1 jest utrudnione poprzez brak spójności. Wprowadzenie odnośników w
tekście pozwoli na szybsze wyszukiwanie informacji i lepsze odnajdywanie się w
dokumentach.

O częstotliwości kursowania poszczególnych linii decyduje organizator komunikacji
zbiorowej mając na względzie potrzeby przewozowe jak również dostępność taboru
oraz środków finansowych.

Celem podejmowanych działań, powinno być zdecydowane uprzywilejowanie komunikacji
zbiorowej w ruchu miejskim oraz jej lepsza dostępność i odpowiednia częstotliwość
kursów
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s. 14

„3.1.2 optymalizowanie siatki połączeń i integracja taryfowa na terenie Metropolii Krakowskiej”

Optymalizowaniem siatki połączeń w poszczególnych systemach transportowych
zajmują się organizatorzy transportu.

TAK

Dokument Strategii zostanie poprawiony zgodnie z uwagą.

Cel 3.1 obejmuje podejmowanie działań dotyczących zbierania odpowiedniej jakości
danych transportowych, aby móc lepiej planować zmiany w transporcie

TAK

Dokument Strategii zostanie poprawiony zgodnie z uwagą.

3.1.2 optymalizowanie siatki połączeń i integracja taryfowa na terenie Metropolii Krakowskiej
165
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ZTP

Str. 26
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ZTP

Str. 36
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ZTP

Zał.1 str. 51

Mobilność
Szacowana wartość inwestycji:
2 200 mln zł
Wiązka projektów inwestycyjnych, wynikających z Planu Zrównoważonej Mobilności Metropolii
Krakowskiej, w tym: (…)
Wiązka projektów dotyczących spójnej komunikacji w zakresie mobilności skierowanej do
mieszkańców Metropolii Krakowskiej”

Należy wykazać również przeznaczenie środków finansowych na badania transportu zbiorowego,
w tym badania napełnień w pojazdach komunikacji zbiorowej oraz badania w zakresie
preferencji i potrzeb transportowych mieszkańców, o których wspomniano na str. 9
opracowania.
Tabela wskaźników:
Skąd będą pozyskiwane takie dane? Należy zapewnić odpowiednie środki na potrzeby TAK
„Udział transportu zbiorowego w podziale zadań przewozowych [%]”
badań określających wskazane wskaźniki.
„% mieszkańców deklarujących transport publiczny jako główny środek transportu w dniu
roboczym [%]”
„Proces planowania transportu oparty jest na roli krakowskiego Zarządu Transportu Publicznego
jako podmiotu odpowiedzialnego za organizowanie i zarządzanie publicznym transportem
zbiorowym na liniach komunikacyjnych w obszarze Miasta Krakowa i aglomeracji
krakowskiej.”„Proces planowania transportu oparty jest na roli krakowskiego Zarządu
Transportu Publicznego jako podmiotu odpowiedzialnego za organizowanie i zarządzanie
publicznym transportem zbiorowym na liniach komunikacyjnych w obszarze Miasta Krakowa i
aglomeracji krakowskiej.”

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie jest organizatorem Komunikacji Miejskiej
w Krakowie na terenie Gminy Miejskiej Kraków i gmin ościennych, które zawarły z
Gminą Miejską Kraków Porozumienia Międzygminne w sprawie wspólnej realizacji
zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. W zakresie linii aglomeracyjnych
zgodnie z podpisanymi porozumieniami wszelkie zmiany w siatce połączeń są
uzgadniane z gminami ościennymi i wprowadzane na wniosek gmin ościennych.

Dokument Strategii zostanie uzupełniony o wskazanie źródeł danych, z których będą one pozyskiwane.

TAK

Dokument Strategii zostanie poprawiony zgodnie z uwagą.

TAK

Dokument Strategii zostanie poprawiony zgodnie z uwagą.

Miasto Kraków zawarła Porozumienia Międzygminne w sprawie wspólnej realizacji
TAK
zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego z 17 gminami ościennymi (ostatnie
z Gminą Krzeszowice z dnia 27.07.2021 r.)

Dokument Strategii zostanie poprawiony zgodnie z uwagą.

TAK

Dokument Strategii zostanie poprawiony zgodnie z uwagą.

TAK

Dokument Strategii zostanie poprawiony zgodnie z uwagą.

TAK

Dokument Strategii zostanie poprawiony zgodnie z uwagą.

Zmiana:
Proces planowania transportu w zakresie linii aglomeracyjnych Komunikacji Miejskiej
w Krakowie oparty jest na współpracy gmin ościennych oraz Zarządu Transportu Publicznego
w Krakowie jako podmiotu odpowiedzialnego za organizowanie i zarządzanie publicznym
transportem zbiorowym na liniach komunikacyjnych w obszarze Miasta Krakowa i Gmin
ościennych, które zawarły z Gminą Miejską Kraków Porozumienia Międzygminne w
sprawie wspólnej realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
168
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ZTP

ZTP

ZTP

Zał. 1 str. 51

Zał.1 str. 51

Zał.1 str. 52

„Miasto Kraków na mocy zawartych porozumień posiada kompetencje w zakresie regulacji
taryfowych oraz organizacji gminnych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności
publicznej w ramach systemu Komunikacji Miejskiej w Krakowie.”
Zmiana:
Miasto Kraków na mocy zawartych porozumień posiada możliwość regulacji taryfowych oraz
organizuje gminne przewozy pasażerskie o charakterze użyteczności publicznej w ramach
systemu Komunikacji Miejskiej w Krakowie.”
„W ramach zawartych porozumień międzygminnych, przewozy wykonywane są na terenie 16
gmin aglomeracji krakowskiej, w tym 13 gmin ościennych Krakowa, należących do Metropolii
Krakowskiej.”
Zmiana:
W ramach zawartych porozumień międzygminnych, przewozy wykonywane są na terenie 17
gmin aglomeracji krakowskiej, w tym 13 gmin ościennych Krakowa, należących do Metropolii
Krakowskiej.
„Ponadto często występuje niewystarczająca koordynacja rozkładów jazdy Komunikacji Miejskiej
w Krakowie z godzinami odjazdu/przyjazdu pociągów ze stacji i przystanków kolejowych na
terenie gmin ościennych.”
Zmiana:
Ponadto często występuje brak koordynacji pomiędzy systemami transportowymi
organizowanymi przez poszczególnych organizatorów transportu.
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ZTP

Zał.1 str. 53

„Jest to istotne również w kontekście danych, z których wynika, że w ostatnich latach rośnie
liczba pasażerów przewiezionych komunikacją miejską (z 403 mln w 2016 roku do 416 mln w
2019 roku). W 2019 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie oraz Mobilis
sp. z o.o. świadczyło usługi przewozowe na 66 miejskich oraz 80 aglomeracyjnych dziennych
liniach autobusowych oraz 26 liniach tramwajowych.”
Zmiana:
Jest to istotne również w kontekście danych, z których wynika, że w ostatnich latach rośnie
liczba pasażerów przewiezionych Komunikacją Miejską w Krakowie (z 375 mln w 2016 roku do
416 mln w 2019 roku). W 2019 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie
oraz Mobilis sp. z o.o. świadczyło usługi przewozowe na 94 miejskich oraz 80 aglomeracyjnych
liniach autobusowych oraz 26 liniach tramwajowych (linie dzienne i nocne).”
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ZTP

Zał.1 str. 61

Liczba pasażerów przewiezionych Komunikacją Miejską w Krakowie w 2016 r.
wynosiła 375 mln (dane szacunkowe); 403 mln pasażerów przewieziono szacunkowo
w 2017 r.
Liczba linii Komunikacji Miejskiej w Krakowie wg stanu na koniec 2019 r. (stały układ
linii):
- linie autobusowe miejskie: 82;
- linie autobusowe miejskie nocne: 12;
- linie autobusowe aglomeracyjne dzienne: 72;
- linie autobusowe aglomeracyjne nocne: 8;
- linie tramwajowe dzienne: 23;
- linie tramwajowe nocne: 3.

„rozwinięta sieć współpracy międzygminnej i międzyinstytucjonalnej w zakresie operatorów
transportu”
zmiana:
rozwinięta sieć współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie
operatorów transportu
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Powiat krakowski

Ogólna uwaga do całego
dokumentu

W dokumencie nie uwzględnia się współpracy między Stowarzyszeniem Metropolia Krakowska a
samorządami powiatowymi. Bardzo często podkreśla się podejmowanie różnorodnych działań
tylko na poziomie gminy, np. szkolenie pracowników na poziomie gminnym, wsparcie gmin w
budowaniu wspólnoty lokalnej, wsparcie gmin w procesie świadczenia opieki nad inwestorami
przez pracowników urzędów gminnych, współpracę gmin w dziedzinie podnoszenia jakości i
dostępności usług zdrowotnych oraz zapewnieniu odpowiedniej infrastruktury ochrony zdrowia i
wiele innych. Proponuje się uzupełnienie dokumentu o zapisy związane z podejmowaniem
działań we współpracy z samorządami powiatowymi. W dokumencie należy także przedstawić
informację o możliwości przystąpienia samorządów powiatowych do Stowarzyszenia.

Uwzględnienie w swoich działaniach współpracy z samorządami powiatowymi
TAK
przyczyni się do wsparcia rozwoju społeczno-gospodarczego oraz lepszego i
kompleksowego rozwiązywania konkretnych problemów wspólnych dla miasta
Krakowa i jednostek samorządu terytorialnego sąsiadujących z Krakowem oraz
mieszkańców zamieszkujących obszar funkcjonalny Krakowa.
Dla Powiatu Krakowskiego jest to o tyle ważne, iż Zarząd Powiatu w Krakowie wyraził
wolę przystąpienia Powiatu Krakowskiego do współpracy w ramach Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Krakowa w charakterze
pełnoprawnego członka Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, w ramach przyszłej
zinstytucjonalizowanej formy współpracy jednostek samorządu terytorialnego
uczestniczących w realizacji tego instrumentu (pismo z dnia 12 sierpnia 2021 roku,
znak sprawy: BSR.033.19.2021).
Ścisła współpraca władz samorządowych Powiatu Krakowskiego oraz gmin
wchodzących w skład Powiatu Krakowskiego jest główną siłą prorozwojową tego
obszaru. Przystąpienie Powiatu Krakowskiego do współpracy w ramach
Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, realizującego instrument ZIT, stanowić będzie
kolejny krok w kierunku zacieśniania i sformalizowania współpracy Powiatu
Krakowskiego z gminami wchodzącymi w skład Powiatu Krakowskiego, miastem
Kraków oraz pozostałymi gminami leżącymi w sąsiedztwie Krakowa, wspólnie
tworzącymi Miejski Obszar Funkcjonalny Krakowa, o którym mowa w Strategii
Województwa „Małopolska 2030”.
Pismem z dnia 6 października 2021 roku (znak pisma: SMK.3_8/1/2021),
Stowarzyszenie przekazało informację, że Zarząd Stowarzyszenia z uznaniem odniósł
się do inicjatywy Powiatu Krakowskiego. Dalej wyraża głęboką nadzieję, że
dotychczasowe pozytywne doświadczenia współpracy oparte na porozumieniu,
pomiędzy Stowarzyszeniem a Samorządem Województwa Małopolskiego, będą mogły
zostać przełożone na współpracę w formule porozumień z samorządami powiatowymi,
w tym z Powiatem Krakowskim.
Zgodnie z powyższym, zasadne jest przedstawienie w dokumencie informacji o
współpracy z samorządami powiatowymi oraz o możliwości przystąpienia ich do
Stowarzyszenia
Metropoliasię
Krakowska.
W dokumencie podkreśla
fakt, że aktualnie Metropolia Krakowska tworzy
TAK
płaszczyznę współpracy dla
15 stowarzyszonych w niej gmin – Krakowa i otaczających go 14 gmin, a nie
wspomina się o możliwości procesu poszerzania obszaru Metropolii Krakowskiej.
Należy tu wspomnieć, że zasięg Metropolii Krakowskiej jest mniejszy od optymalnego
zasięgu Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krakowa wyznaczonego w Strategii
Rozwoju Województwa "Małopolska 2030" jako obszar strategicznej interwencji.
Zgodnie z zapisem Strategii Rozwoju Województwa "Małopolska 2030", „wskazane w
dokumencie optymalne zasięgi MOF stanowią punkt wyjścia do rozmów dotyczących
ewentualnej realizacji instrumentu ZIT na obszarze wybranych MOF. Nie należy więc
traktować tych obszarów, jako katalogu zamkniętego, a wręcz przeciwnie – w
przypadku podjęcia oddolnej inicjatywy przez gminy, które zechcą podjąć formalną
współpracę (gminy te zobowiązane będą do zawiązania formalnej współpracy, np. w
formie związku lub stowarzyszenia) i realizować projekty w ramach ZIT, takie
rozmowy będą prowadzone, a ostateczna decyzja co do
zakresu i zasięgu terytorialnego danego ZIT zostanie określona na poziomie RPO WM
2021–2027 i w dokumentach
uszczegóławiających”. Współpraca w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych,
która przekracza granice administracyjne, jest bardzo istotna z punktu widzenia
poprawy skuteczności koordynacji procesów rozwojowych i efektywności systemu
świadczenia usług publicznych. Dlatego właśnie ważne jest kierowanie szczególnego
wsparcia do obszarów zawiązujących taką współpracę, podejmowanie działań w
ramach już istniejącego obszaru Metropolii, ale także angażując kolejne gminy jako
pełnoprawnych członków Stowarzyszenia.
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Powiat krakowski

Ogólna uwaga do całego
dokumentu

W całym dokumencie nie uwzględnia się informacji o możliwości procesu
poszerzania obszaru Metropolii Krakowskiej. W dokumencie należy przedstawić informację na
temat powiększania obszaru Metropolii Krakowskiej, tj. o możliwości dołączenia kolejnych gmin
jako pełnoprawnych członków Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, w tym przede wszystkim
należących do optymalnego zasięgu Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krakowa.
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Powiat krakowski

Ogólna uwaga do całego
dokumentu oraz do
procedury jego tworzenia

Informacja o konsultacjach Projektu Strategii Metropolia Krakowska 2030 nie została przekazana Ścisła współpraca władz samorządowych Powiatu Krakowskiego oraz gmin
wszystkim gminom z obszaru Powiatu Krakowskiego. Projekt Strategii powinien podlegać
wchodzących w skład Powiatu Krakowskiego jest główną siłą prorozwojową tego
konsultacjom ze wszystkimi gminami znajdującymi się na obszarze Powiatu Krakowskiego.
obszaru. Uwagi, wnioski i opinie przekazane w toku konsultacji przez gminy Powiatu
Krakowskiego stanowić będą cenny wkład w budowę przedmiotowego dokumentu –
będą szansą wypowiedzi zarówno dla gmin będących pełnoprawnymi członkami
Stowarzyszenia Metropolia Krakowska jak i dla jednostek będącymi potencjalnymi
członkami Stowarzyszenia.

TAK

Co do zasady, działania zaplanowane w ramach Strategii, realizowane będą przez gminy zrzeszone w Stowarzyszeniu
Metropolita Krakowska. Niemniej, dokument Strategii zostanie uzupełniony o sposoby zaangażowania partnerów jednostek, instytucji, władz nie wchodzących w sklad Stowarzyszenia Metropolia Krakowska.

Dokument Strategii zostanie uzupełniony o zasady dotyczące powiększania obszaru Metropolii Krakowskiej, wynikające ze
Statutu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska.

Projekt Strategii Metropolia Krakowska 2030 został upubliczniony i poddany otwartym konsultacjom. Uwagi do Strategii
w ramach konsultacji mógł zgłosić każdy, a każda uwaga została poddana weryfikacji i - w razie stwierdzenia jej
zasadności - wprowadzono do poprawionego dokumentu Strategii. Dodatkowo, 10 listopada 2021 r. przeprowadzono
webinar, podczas ktorego każdy uczestnik mógł zgłaszać swoje uwagi do dokumentu.
Ponadto, należy nadmienić, że zgodnie z ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Art. 6 pkt. 3) "Projekt
strategii rozwoju ponadlokalnego oraz strategii rozwoju gminy podlega konsultacjom w szczególności z: sąsiednimi
gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami gmin – w przypadku strategii
rozwoju ponadlokalnego albo gminy – w przypadku strategii rozwoju gminy, oraz z właściwym dyrektorem regionalnego
zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie". Mając na uwadze powyższy przepis,
informację o konsultacjach przekazano do gmin sąsiadujących z terytorium Metropolii Krakowskiej.
Z kolei ustawa o samorządzie gminnym mówi, że (Art. 10g pkt. 1) "Strategia rozwoju ponadlokalnego 1) jest
opracowywana z udziałem powiatu, jeżeli w jej opracowywaniu uczestniczą wszystkie gminy z terytorium tego powiatu 2)
może być opracowywana z udziałem powiatu, jeżeli przynajmniej jedna gmina, o której mowa w ust. 1, znajduje się na
jego terytorium." W skład Stowarzyszenia Metropolia Krakowska nie wchodzą i nie uczestniczyły w opracowaniu strategii
wszystkie gminy z terytorium powiatu krakowskiego.
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Powiat krakowski

Ogólna uwaga do całego
dokumentu

Proponuje się uwzględnienie w dokumencie działań oraz wskazanie inwestycji wynikających z
inwentaryzacji przystanków przeprowadzonej przez Stowarzyszenie Metropolia Krakowska na
przełomie 2020 i 2021 roku – pismo z dnia 26 października 2021 roku w sprawie realizacji
inwestycji przy drogach powiatowych na terenie Metropolii Krakowskiej (znak sprawy:
SMK.90.2.7/6/2021).

Uwzględnienie w Strategii przedmiotowych inwestycji może być podstawą do
NIE
prowadzenia rozmów na temat mechanizmów przygotowania, finansowania i realizacji
w najbliższych latach zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa i komfortu
korzystania z przystanków komunikacji zbiorowej, budową chodników i ciągów pieszorowerowych oraz wyznaczeniem nowych przejść dla pieszych. Powiat Krakowski
deklaruje otwarcie na prowadzenie rozmów i współpracę w ww. zakresie.
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Dokument Strategii w ramach celu 3.2 Wysoka dostępność infrastrukturyzrównoważonej mobilności i integracja różnych
formtransportu uwzględnia projekty nastawione na realizację inwestycji wynikających z inwentaryzacji przystanków,
przeprowadzonej przez Stowarzyszenie Metropolia Krakowska.

Załącznik do sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii Metropolia Krakowska 2030: Zbiorcze zestawienie wszystkich uwag do Strategii, wraz ze sposobem rozstrzygnięcia.
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Powiat krakowski

Ogólna uwaga do całego
dokumentu

Zauważa się nieprawidłowość w procesie tworzenia Strategii oraz niespójność z dokumentem
W związku ze wskazaniem Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego "Małopolska NIE
Strategii Rozwoju Województwa "Małopolska 2030" - zgodnie z treścią dokumentu, w przypadku 2030" zasadne jest zachowanie spójności między ww. dokumentem, a opracowywaną
podjęcia oddolnej inicjatywy przez jednostki, które zechcą podjąć formalną współpracę by
Strategią.
realizować projekty w ramach ZIT, konieczne jest zawiązanie formalnej współpracy np. w formie
związku lub stowarzyszenia. Tymczasem prezentuje się już gotowe rozwiązanie w postaci
dokumentu jakim jest Strategia Metropolia Krakowska 2030.

Należy zaznaczyć, że Stowarzyszenie Metropolia Krakowska spełnia wszystkie kryteria wyrażone w przywoływanym
dokumencie. Wszystkie gminy planowane do objęcia strategią rozwoju ponadlokalnego mieszczą się w delimitacji MOF
Krakowa przedstawionej w strategii rozwoju województwa. Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z zapisami strategii
regionalnej przedstawiona w niej delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych jest „propozycją optymalnych zasięgów
MOF”, która stanowi „punkt wyjścia do rozmów dotyczących ewentualnej realizacji instrumentu ZIT na obszarze
wybranych MOF". Nie należy więc traktować tych obszarów, jako katalogu zamkniętego, a wręcz przeciwnie – w
przypadku podjęcia oddolnej inicjatywy przez gminy, które zechcą podjąć formalną współpracę i realizować projekty w
ramach ZIT, takie rozmowy będą prowadzone, a ostateczna decyzja co do zakresu i zasięgu terytorialnego danego ZIT
zostanie określona na poziomie RPO WM 2021–2027 i w dokumentach uszczegóławiających.” Jednocześnie w strategii
regionalnej podkreślono, że współpraca w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych „powinna narodzić się oddolnie”.
Tym samym, uznać należy, że Samorząd Województwa zdecydował się przenieść (zdecentralizować) część spośród
przysługujących mu uprawnień na gminy, czyniąc je tym samym współtwórcami ostatecznej delimitacji MOF. Należy przy
tym uściślić, że formalna współpraca między gminami Stowarzyszenia została zawiązana uchwałą z dnia 27 marca 2014
roku w sprawie utworzenia stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego pod nazwą Stowarzyszenie Metropolia
Krakowska.
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Powiat krakowski

Ogólna uwaga do całego
dokumentu

Proponuje się zamieszczenie w dokumencie podrozdziału z opisem procesu powstawania
Strategii i harmonogramu prac nad Strategią.

Informacje na temat etapów powstawania Strategii nadadzą jej spójności i
TAK
wprowadzą czytelnika w dokument oraz uczynią go bardziej zrozumiałym i czytelnym.

Dokument Strategii zostanie poprawiony zgodnie z uwagą.
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Powiat krakowski
Powiat krakowski

Ogólna uwaga do całego
dokumentu
Rozdział: Wizja, misja i
cele; Cele; 1. Metropolia
Krakowska inteligentnie
zarządzana, oparta na
partnerstwie i
zaangażowanej kadrze;
1.1. Wysoka jakość
strategicznego zarządzania
wzmacniającego relacje
wewnętrzne,
s.5

Proponuje się dodanie wykazu skrótów, które pojawiają się w całym dokumencie.

180

Wprowadzenie zmiany pozwoli na uczynienie dokumentu bardziej zrozumiałym dla
czytelnika.
Uwzględnienie w swoich działaniach współpracy z samorządami powiatowymi
przyczyni się do wsparcia rozwoju społeczno-gospodarczego oraz lepszego i
kompleksowego rozwiązywania konkretnych problemów wspólnych dla miasta
Krakowa i jednostek samorządu terytorialnego sąsiadujących z Krakowem oraz
mieszkańców zamieszkujących obszar funkcjonalny Krakowa.

Dokument Strategii zostanie zrewidowany pod kątem ilości stosowanych skrótów i - jeżeli zostanie uznane to za zasadne wykaz skrótów zostanie zamieszczony na początku dokumentu.
Dokument Strategii zostanie uzupełniony o sposoby zaangażowania partnerów - jednostek, instytucji, władz nie
wchodzących w sklad Stowarzyszenia Metropolia Krakowska.
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Powiat krakowski

Rozdział: Wizja, misja i
cele; Cele; 1. Metropolia
Krakowska inteligentnie
zarządzana, oparta na
partnerstwie i
zaangażowanej kadrze; 1.2
Sprawny system
koordynacji zewnętrznych
sieci współpracy, s. 5

Cel 1.2 poświęcony jest budowaniu nowych i wzmacnianiu dotychczasowych relacji gmin z
Uwaga jak wyżej.
otoczeniem zewnętrznym, zarówno z gminami sąsiadującymi, jak i na poziomie krajowym, oraz
międzynarodowym. W dokumencie nie wymienia się samorządów powiatowych jako podmiotów
znajdujących się w otoczeniu zewnętrznym Metropolii Krakowskiej. Proponuje się uzupełnienie
zapisu dotyczącego otoczenia zewnętrznego poprzez wskazanie także samorządów powiatowych
oraz samorządów wojewódzkich.

CZĘŚCIOWO

Dokument Strategii zostanie uzupełniony o sposoby zaangażowania partnerów - jednostek, instytucji, władz nie
wchodzących w sklad Stowarzyszenia Metropolia Krakowska.
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Powiat krakowski

Rozdział: Wizja, misja i
cele; Cele; 1. Metropolia
Krakowska inteligentnie
zarządzana, oparta na
partnerstwie i
zaangażowanej kadrze; 1.2
Sprawny system
koordynacji zewnętrznych
sieci współpracy, s. 5

W dokumencie podkreśla się, że istotnym zadaniem wpisanym w cel 1.2 jest kreowanie
wizerunku Metropolii Krakowskiej na zewnątrz. Proponuje się uszczegółowienie i
scharakteryzowanie wspomnianego w dokumencie wizerunku Metropolii Krakowskiej –
zaprezentowanie sposobu postrzegania Metropolii Krakowskiej.

CZĘŚCIOWO

Szczegółowe informacje odnoszące się do treści uwagi będzie zawierał Plan Działania dot. rozwoju współpracy z
otoczeniem zewnętrznym oraz kreowania wizerunku Metropolii Krakowskiej, który stanowić będzie Strategię komunikacji
Metropolii Krakowskiej. Wizerunek, do którego odnoszą się autorzy Strategii, rozumiany jest jako marka Metropolia
Krakowska, która zostanie szczegółowo scharakteryzowana w powyższym dokumencie.
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Powiat krakowski

Rozdział: Wizja, misja i
cele; Cele; 1. Metropolia
Krakowska inteligentnie
zarządzana, oparta na
partnerstwie i
zaangażowanej kadrze; 1.2
Sprawny system
koordynacji zewnętrznych
sieci współpracy, s. 5

W celu 1.2 wskazuje się, że „jednym z wymiarów celu jest dalsze zacieśnianie relacji
Sprawny system koordynacji zewnętrznych sieci współpracy opiera się nie tylko na
międzynarodowych, w tym w ramach projektów partnerskich”. Podkreśla się zatem wymiar celu zacieśnianiu relacji międzynarodowych. Równie ważna jest tutaj współpraca krajowa
na poziomie międzynarodowym, zapominając o wymiarze celu na poziomie krajowym czy
oraz lokalna, w tym w ramach projektów partnerskich.
lokalnym. Proponuje się uzupełnienie zapisu w tym zakresie.

TAK

Dokument Strategii zostanie poprawiony zgodnie z uwagą.
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Powiat krakowski

„W związku z tym, że jako ludzie najmocniej wzmacniamy się w relacjach, kluczowe jest
sieciowanie i szkolenie pracowników gminnych na poziomie ponadlokalnym.” Zgodnie ze
wskazanym zapisem, w dokumencie podkreśla się szkolenie pracowników gminnych, a nie
uwzględnia się pracowników szczebla powiatowego w ramach podejmowanej współpracy z
samorządami powiatowymi.

TAK

Dokument Strategii zostanie uzupełniony o sposoby zaangażowania partnerów - jednostek, instytucji, władz nie
wchodzących w sklad Stowarzyszenia Metropolia Krakowska.
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Powiat krakowski

Rozdział: Wizja, misja i
cele; Cele; 1. Metropolia
Krakowska inteligentnie
zarządzana, oparta na
partnerstwie i
zaangażowanej kadrze; 1.3
Wysoki poziom
kompetencji i
zaangażowania kadr, s.6
Rozdział: Wizja, misja i
cele; Cele; 1. Metropolia
Krakowska inteligentnie
zarządzana, oparta na
partnerstwie i
zaangażowanej kadrze; 1.4
Skuteczne wsparcie gmin w
budowaniu wspólnoty
lokalnej, s.6

W treści celu 1.4 wskazuje się na wsparcie gmin w budowaniu wspólnoty lokalnej. Proponuje się W budowaniu wspólnoty lokalnej niewystarczającym działaniem jest wsparcie gmin. W TAK
by w treści celu nie wskazywać konkretnie na wsparcie wyłącznie gmin, ale także innych
celu 1.4 należy uwzględnić inne podmioty, jak na przykład NGO, powiaty,
podmiotów, czy podejmowanie z nimi współpracy.
województwa. Współpraca z innymi podmiotami przyczyni się do zbudowania
wspólnoty lokalnej.

Dokument Strategii zostanie uzupełniony o sposoby zaangażowania partnerów - jednostek, instytucji, władz nie
wchodzących w sklad Stowarzyszenia Metropolia Krakowska.

„Kluczem do dalszego rozwoju partnerstwa gmin Metropolii Krakowskiej jest kreowanie
atmosfery współpracy i zaangażowania ze strony ich przedstawicieli.” – w miejsce „atmosfery
współpracy” proponuje się zapis – „platformy, miejsca współpracy”. Ponadto, cel 1.1.
koncentruje się na tworzeniu coraz silniejszych sieci relacji i płaszczyzn współpracy między
włodarzami gmin, pracownikami urzędów i jednostek gminnych, a także pracownikami Biura
SMK oraz podniesieniu dostępności usług administracji. Należy położyć nacisk nie tylko na
współpracę na poziomie gminy, ale także na poziomie powiatu.

Skoro w dokumencie wskazuje się jako jedno z istotnych zadań kreowanie wizerunku
Metropolii Krakowskiej na zewnątrz, zasadne jest opisanie i scharakteryzowanie tego
wizerunku.

Uwzględnienie w swoich działaniach współpracy z samorządami powiatowymi
przyczyni się do wsparcia rozwoju społeczno-gospodarczego oraz lepszego i
kompleksowego rozwiązywania konkretnych problemów wspólnych dla miasta
Krakowa i jednostek samorządu terytorialnego sąsiadujących z Krakowem oraz
mieszkańców zamieszkujących obszar funkcjonalny Krakowa.
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CZĘŚCIOWO

Załącznik do sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii Metropolia Krakowska 2030: Zbiorcze zestawienie wszystkich uwag do Strategii, wraz ze sposobem rozstrzygnięcia.
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Powiat krakowski

Rozdział: Wizja, misja i
„Zamierzeniem celu 1.4 jest wzmacnianie tego obszaru oraz umacnianie w mieszkańcach
cele; Cele; 1. Metropolia
postawy troski o dobro wspólne”. Proponuje się uzupełnienie zapisu o wzmocnienie poczucia
Krakowska inteligentnie
tożsamości terytorialnej, kulturowej i społecznej mieszkańców. Ponadto, proponuje się
zarządzana, oparta na
uwzględnienie w ww. celu działań wspierających inicjatywy lokalne, a także rozwój i promocję
partnerstwie i
wolontariatu w różnych dziedzinach życia społecznego.
zaangażowanej kadrze; 1.4
Skuteczne wsparcie gmin w
budowaniu wspólnoty
lokalnej, s.6
Rozdział: Wizja, misja i
Wśród wymienionych celów 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 brakuje informacji na temat działań prowadzących
cele; Cele; 1. Metropolia
do budowy i rozwoju wielofunkcyjnych, inteligentnych obiektów
Krakowska inteligentnie
administracji publicznej, poprawy dostępności i jakości e-usług świadczonych dla odbiorców
zarządzana, oparta na
usług publicznych (mieszkańców, przedsiębiorców, itp.) czy transformacji cyfrowej i wzrostu
partnerstwie i
wykorzystania innowacyjnych technologii w administracji.
zaangażowanej kadrze; s. 56
Rozdział: Wizja, misja i
Cel nie uwzględnia objęcia obszaru nowoczesną ewidencją geodezyjną, podejmowania działań
cele; Cele; 2. Metropolia
dotyczących kształtowania świadomości społecznej w zakresie ładu przestrzennego i ochrony
Krakowska przyjazna
krajobrazu.
środowisku, zorientowana
na neutralność
klimatyczną, zapewniająca
wysoką jakość życia 2.1
Sprawny system
gospodarowania
przestrzenią,
uwzględniający
ograniczenia
środowiskowe; s. 7

Zaproponowane zapisy stanowią uzupełnienie celu i zawierają aspekty, które nie
zostały uwzględnione w dokumencie, a służyć będą skutecznemu wsparciu w
budowaniu wspólnoty lokalnej.

TAK

Dokument Strategii zostanie poprawiony zgodnie z uwagą.
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Powiat krakowski

Dużym wyzwaniem dla administracji publicznej w kolejnych latach jest poprawa
dostępności i jakości e-usług, tworzenie wielofunkcyjnych obiektów administracji
publicznej. Należy zaznaczyć, że pokonywanie barier wdrażania e-usług powoduje
rozwój społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. Biorąc pod
uwagę powyższe, zasadne jest uwzględnienie tego obszaru w Strategii Metropolii
Krakowskiej.

TAK

Opis celów zostanie uzupełniony o elementy wskazane w uwadze.
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Powiat krakowski

Wskazane aspekty są niezbędne w stworzeniu sprawnego systemu gospodarowania
przestrzenią.

CZĘŚCIOWO

Konkretne przedsięwzięcia i projekty do realizacji w ramach danego kierunku działania określać będą Plany Działania,
które stanowić będą dokument wdrożeniowy Strategii.
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Powiat krakowski

Rozdział: Wizja, misja i
cele; Cele; 2. Metropolia
Krakowska przyjazna
środowisku, zorientowana
na neutralność
klimatyczną, zapewniająca
wysoką jakość życia
2.2 Efektywna gospodarka
energetyczna i wysoka
jakość powietrza, s. 7

Cel 2.2 nie uwzględnia edukacji ekologicznej skierowanej do mieszkańców Metropolii
Krakowskiej.

Edukacja ekologiczna jest formą kształcenia i wychowywania społeczeństwa w duchu
poszanowania środowiska przyrodniczego. Jest to aspekt niezbędny do stworzenia
Metropolii Krakowskiej, która będzie przyjazna środowisku, zorientowana na
neutralność klimatyczną, a także zapewni wysoką jakość życia mieszkańcom
Metropolii Krakowskiej.

CZĘŚCIOWO

Plan rozwoju edukacji ekologicznej stanowić będzie dokument wdrożeniowy Strategii - został on wymieniony w
dokumencie w części "Ramy finansowe".
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Powiat krakowski

Rozdział: Wizja, misja i
cele; Cele; 2. Metropolia
Krakowska przyjazna
środowisku, zorientowana
na neutralność
klimatyczną, zapewniająca
wysoką jakość życia
2.2 Efektywna gospodarka
energetyczna i wysoka
jakość powietrza, s. 7

W ramach celu 2 proponuje się uzupełnienie zapisu o wskazanie możliwości podejmowania
działań i współpracy w celu rozwoju społeczności energetycznych.

Należy podkreślić, że wdrożenie do krajowego prawa podmiotu określanego jako
TAK
obywatelskie społeczności energetyczne to wymóg unijnej dyrektywy w sprawie
wspólnotowych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej (2019/944). Z kolei w
ustawie o odnawialnych źródłach energii znaleźć już można dwa rodzaje podmiotów
mających grupować lokalnych wytwórców i odbiorców energii – klastry energii i
spółdzielnie energetyczne.
Samorządy mogą odgrywać znaczącą rolę w rozwoju społeczności energetycznych –
na przykład mogą pełnić rolę animatorów tworzących warunki dla powstawania
społeczności energetycznych, prowadzić działania edukacyjne i informacyjne w celu
podniesienia świadomości energetycznej mieszkańców. Jednym z kluczowych zadań
Metropolii jest podejmowanie współpracy w obszarze społeczności energetycznych. W
związku z powyższym, zasadne jest uwzględnienie propozycji zapisu w dokumencie.

Dokument Strategii zostanie poprawiony zgodnie z uwagą.
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Rozdział: Wizja, misja i
cele; Cele; 2. Metropolia
Krakowska przyjazna
środowisku, zorientowana
na neutralność
klimatyczną, zapewniająca
wysoką jakość życia 2.4
Powszechny dostęp do
wysokiej jakości wody
pitnej i użytkowej oraz
dostępne i wielofunkcyjne
tereny zieleni, s. 8

W celu 2.4 nie wspomina się o obszarach chronionych. Proponuje się uzupełnienie dokumentu w Obszary chronione mają olbrzymie znaczenie dla człowieka, gospodarki, a nawet TAK
tym zakresie, z uwzględnieniem ciągłej konieczności dbania i troski o obszary chronione,
całej planety. By pogodzić wymogi ochrony przyrody z możliwością eksploatacji jej
zwiększania udziału powierzchni tych obszarów, edukacji społeczeństwa (zwiększenie
zasobów, niezbędne jest stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju oraz dalszy
świadomości na temat konieczności dbania o obszary chronione).
rozwój obszarów chronionych, których obowiązek ochrony powinien być bezwzględnie
przestrzegany. Stąd należy uwzględnić ww. aspekt w dokumencie.

Dokument Strategii zostanie poprawiony zgodnie z uwagą.
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Rozdział: Wizja, misja i
Mówiąc o skutecznej współpracy międzysektorowej, należy położyć nacisk na współpracę z
cele; Cele; 4. Metropolia
podmiotami takimi jak: instytucje otoczenia biznesu, izby gospodarcze, start-upy, w zakresie
Krakowska innowacyjna i
wspierania rozwoju przedsiębiorczości i innowacji.
konkurencyjna, kreująca
trwałe relacje w sieci
wiodących ośrodków
gospodarczych Europy 4.1.
Skuteczna współpraca
Międzysektorowa, s. 10

Współpraca ze wskazanymi podmiotami jest niezbędna do osiągnięcia celu i
stworzenia Metropolii Krakowskiej, którą będzie cechować innowacyjność i
konkurencyjność.
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Rozdział: Wizja, misja i
cele; Cele; 4. Metropolia
Krakowska innowacyjna i
konkurencyjna, kreująca
trwałe relacje w sieci
wiodących ośrodków
gospodarczych Europy 4.3
Kompleksowo zarządzane
tereny inwestycyjne, s. 10

W dokumencie wspomina się, że „jednym z komponentów celu jest wsparcie gmin w procesie
Zaproponowana zmiana stanowi szersze ujęcie działań związanych z obsługą
świadczenia opieki nad inwestorami przez pracowników urzędów gminnych, w tym opieki
inwestora. Ponadto, w procesie świadczenia opieki nad inwestorami ważne jest
poinwestycyjnej.” Proponuje się wprowadzenie zmiany w następujący sposób: „jednym z
uwzględnienie pracowników wszystkich urzędów, nie tylko gmin.
komponentów celu jest sprawna obsługa inwestora w Metropolii Krakowskiej, m.in. poprzez
udzielenie wsparcia w procesie świadczenia opieki nad inwestorami przez pracowników urzędów,
w tym opieki poinwestycyjnej”.

TAK

Dokument Strategii zostanie poprawiony zgodnie z uwagą.
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Proponuje się by cel brzmiał następująco - Twórcze relacje pracowników
oświaty i sprawna organizacja edukacji (bez wskazania poziomu lokalnego).

TAK

Dokument Strategii zostanie poprawiony zgodnie z uwagą.
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Cel nie uwzględnia współpracy szkół i placówek oświatowych z lokalnym biznesem,
Wszystkie wskazane elementy są niezbędne do zapewnienia atrakcyjnej oferty
przedsiębiorcami, uczelniami i innymi jednostkami samorządowymi w celu dostosowania oferty kształcenia, która dostosowana będzie do oczekiwań rynku pracy.
edukacyjnej do potrzeb rynku pracy.
Warto zwrócić uwagę na rozwój nowoczesnych metod kształcenia m.in. różnych form edukacji
zdalnej.
Cel powinien również koncentrować się na zbieraniu i analizie danych niezbędnych do określenia
bieżącego zapotrzebowania rynku pracy, a w efekcie tworzenia nowych kierunków kształcenia
zgodnych ze zweryfikowanym zapotrzebowaniem.

TAK

Dokument Strategii zostanie poprawiony zgodnie z uwagą.
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Mówiąc o dostępnej przestrzeni, należy zwrócić uwagę na dostępność przestrzeni dla osób
niepełnosprawnych. Ponadto, proponuje się uwzględnienie zapisu dotyczącego podejmowania
działań na rzecz wsparcia dzieci i młodzieży o szczególnych
potrzebach. Warto także podkreślić, że niezbędnym do stworzenia dostępnej i przyjaznej
przestrzeni sprzyjającej edukacji jest podjęcie działań edukacyjno-profilaktycznych,
prowadzących do wzmocnienia wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży.

TAK

Dokument Strategii zostanie poprawiony zgodnie z uwagą.
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Wśród wskazanych celów 6.1, 6.2, 6.3 nie wspomina się o współpracy międzynarodowej, jak na Współpraca międzynarodowa niesie za sobą ogrom korzyści (zarówno w przypadku
TAK
przykład wymiany młodzieży czy pracowników oświaty.
młodzieży jak i pracowników oświaty): poznanie języka, kultury, obyczajów oraz ludzi,
dzielenie się doświadczeniem. Aspekty te pozwolą na zbudowanie Metropolii
Krakowskiej opartej na twórczych relacjach.

Dokument Strategii zostanie poprawiony zgodnie z uwagą.
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Proponuje się uzupełnienie celu 7 w następujący sposób: Metropolia Krakowska zapewniająca
mieszkańcom nowoczesne i dostępne usługi społeczne, ceniąca równość, bezpieczeństwo i
solidarność społeczną.

NIE

Bezpieczeństwo stanowi niewątpliwie bardzo ważny obszar, co zostało podkreślone w Strategii Rozwoju Powiatu
Krakowskiego. W kontekście strategii ponadlokalnej, nie stanowi ono jednak odrębnej i priorytetowej dziedziny, a jest
raczej elementem innych zadań zaplanowanych w Strategii. Kwestie bezpieczeństwa będą uwzględniane przy planowaniu
przedsięwzięć z zakresu usług społecznych, zdrowotnych, mobilności czy środowiska i przestrzeni.
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W celu 7 pominięto kwestie związane z bezpieczeństwem. Należy przez to rozumieć
Uzasadnienie jak w punkcie wyżej.
bezpieczeństwo na drogach, ale też prowadzenie działań edukacyjnych związanych z
podniesieniem poziomu bezpieczeństwa, monitorowanie i informowanie o zagrożeniach
(zbieranie i analiza danych), współpracę z innymi podmiotami w obszarze działań prewencyjnych
w przypadku wystąpienia zagrożeń (np. stanu zagrożenia epidemiologicznego) czy zapobiegania
ekstremalnym zjawiskom meteorologicznym.

NIE

Bezpieczeństwo stanowi niewątpliwie bardzo ważny obszar, co zostało podkreślone w Strategii Rozwoju Powiatu
Krakowskiego. W kontekście strategii ponadlokalnej, nie stanowi ono jednak odrębnej i priorytetowej dziedziny, a jest
raczej elementem innych zadań zaplanowanych w Strategii. Kwestie bezpieczeństwa będą uwzględniane przy planowaniu
przedsięwzięć z zakresu usług społecznych, zdrowotnych, mobilności czy środowiska i przestrzeni (w kontekście
przywołanych ekstremalnych zjawisk meteorologicznych).
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Rozdział: Wizja, misja i
cele; Cele; 6. Metropolia
Krakowska sprzyjająca
skutecznej, włączającej
edukacji, opartej na
twórczych relacjach 6.1
Twórcze relacje
pracowników oświaty i
sprawna organizacja
edukacji na poziomie
lokalnym s. 12
Rozdział: Wizja, misja i
cele; Cele; 6. Metropolia
Krakowska sprzyjająca
skutecznej, włączającej
edukacji, opartej na
twórczych relacjach 6.2
Atrakcyjna oferta
kształcenia, dostosowana
do oczekiwań rynku pracy
s. 12
Rozdział: Wizja, misja i
cele; Cele; 6. Metropolia
Krakowska sprzyjająca
skutecznej, włączającej
edukacji, opartej na
twórczych relacjach 6.3
Dostępna i przyjazna
przestrzeń sprzyjająca
edukacji,
s. 12
Rozdział: Wizja, misja i
cele; Cele; 6. Metropolia
Krakowska sprzyjająca
skutecznej, włączającej
edukacji, opartej na
twórczych relacjach
Rozdział: Wizja, misja i
cele; Cele; 7. Metropolia
Krakowska zapewniająca
mieszkańcom nowoczesne i
dostępne usługi społeczne,
ceniąca równość i
solidarność społeczną, s.
13
Rozdział: Wizja, misja i
cele; Cele; 7. Metropolia
Krakowska zapewniająca
mieszkańcom nowoczesne i
dostępne usługi społeczne,
ceniąca równość i
solidarność społeczną, s.
13
Rozdział: Wizja, misja i
cele; Cele; 7. Metropolia
Krakowska zapewniająca
mieszkańcom nowoczesne i
dostępne usługi społeczne,
ceniąca równość i
solidarność społeczną 7.1.
Dostępne i wysokiej jakości
usługi społeczne oraz
skoordynowana i aktywna
współpraca w obszarze
ochrony zdrowia s. 13

W dokumencie w ramach celu 7.1. przewiduje się współpracę gmin w dziedzinie podnoszenia
jakości i dostępności usług zdrowotnych oraz zapewnieniu odpowiedniej infrastruktury ochrony
zdrowia, która pozostaje m.in. w gestii samorządów. Należy uwzględnić tu także współpracę z
innymi podmiotami i jednostkami samorządu terytorialnego, np. powiatami.

Współpraca na szeroką skalę, nie tylko na poziomie gmin, pozwoli na zapewnienie
wysokiej jakości usług zdrowotnych oraz podniesie ich dostępność.

TAK

Dokument Strategii zostanie poprawiony zgodnie z uwagą.
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Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu wpisuje się w koncepcję Metropolii
Krakowskiej jako ceniącej równość i solidarność społeczną.

TAK

Dokument Strategii zostanie poprawiony zgodnie z uwagą - kierunki działania w celu 7 uzupełniono o przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu.

Rozdział: Wizja, misja i
W celu 7 proponuje się uwzględnienie zapisu: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
cele; Cele; 7. Metropolia
Krakowska zapewniająca
mieszkańcom nowoczesne i
dostępne usługi społeczne,
ceniąca równość i
solidarność społeczną, s.
13

Uwaga jest zasadna, czego potwierdzeniem jest dalsza część dokumentu, w której
stwierdza się, że „Cel 6.1 skoncentrowany jest na stworzeniu warunków do
inspirującej i efektywnej współpracy pracowników oświaty na poziomie
ponadlokalnym, w tym nauczycieli, dyrektorów szkół czy pracowników gminnych
zespołów ekonomiczno-administracyjnych
szkół.”

Poruszając kwestię dostępności, nie sposób nie wspomnieć tu o dostępności dla osób
niepełnosprawnych. Szczególnie, że kwestie związane z dostępnością dla osób
niepełnosprawnych reguluje prawo unijne, krajowe, czy też ogłoszona w 2021 roku
Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030.

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom jest niezbędne do podniesienia poziomu
ich jakości życia mieszkańców, toteż należy uwzględnić ten aspekt w dokumencie.
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Rozdział: Ramy finansowe, W dokumencie zaprezentowano grafikę z szacunkową wartością inwestycji w ramach
s. 22
poszczególnych obszarów. Należy wskazać, na jakiej podstawie w dokumencie zostały wskazane
oszacowane wartości (jakie jest źródło) oraz z czego wynika zaprezentowany podział na
poszczególne obszary.
Rozdział: Ramy finansowe, We wszystkich obszarach, we wskazanych wiązkach projektów, często podkreśla się
s. 22-29
podejmowanie działań na poziomie gminy np. Wiązka projektów związanych z nawiązywaniem
relacji i współpracy z otoczeniem zewnętrznym, w tym z gminami Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Krakowa oraz kreowaniem wizerunku Metropolii Krakowskiej na zewnątrz;
Wiązka projektów dotyczących partycypacji społecznej w procesach prowadzonych przez gminy
Metropolii Krakowskiej i wiele więcej. Proponuje się uwzględnienie również współpracy między
Stowarzyszeniem, a samorządami powiatowymi.

Wprowadzanie zmiany pozwoli na uczynienie dokumentu bardziej zrozumiałym i
czytelnym.

TAK

Dokument Strategii zostanie poprawiony zgodnie z uwagą.

203

Powiat krakowski

Uwzględnienie w swoich działaniach współpracy z samorządami powiatowymi
przyczyni się do wsparcia rozwoju społeczno-gospodarczego oraz lepszego i
kompleksowego rozwiązywania konkretnych problemów wspólnych dla miasta
Krakowa i jednostek samorządu terytorialnego sąsiadujących z Krakowem oraz
mieszkańców zamieszkujących obszar funkcjonalny Krakowa.

TAK

Dokument Strategii zostanie poprawiony zgodnie z uwagą.
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Rozdział: Ramy finansowe; Proponuje się zmianę zapisu – było: „Projekt wspólny - Stworzenie Obserwatorium
Poprawa omyłki.
Inteligentne zarządzanie,
metropolitalnego oraz współpraca na rzecz rozwoju Banku danych o mieście Metropolii
s. 23
Krakowskiej”, po zmianie: : „Projekt wspólny - Stworzenie Obserwatorium metropolitalnego oraz
współpraca na rzecz rozwoju Banku danych o Mieście i Metropolii Krakowskiej”.

TAK

Dokument Strategii zostanie poprawiony zgodnie z uwagą.
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Rozdział: Ramy finansowe, Należy uwzględnić wiązkę projektów dot. oferty kształcenia specjalnego dla osób
Usługi społeczne,
niepełnosprawnych, szczególnie dzieci i młodzieży, w tym wsparcie osób niepełnosprawnych na
s. 29
rynku pracy.

Należy stworzyć warunki do rozwoju i stworzenia możliwości dla dzieci i młodzieży
TAK
wymagających kształcenia specjalnego, co także przyczyni się do podniesienia jakości
i dostępności kapitału ludzkiego.

Dokument Strategii zostanie poprawiony zgodnie z uwagą.
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Rozdział: Ramy finansowe, Wśród projektów kluczowych przewidywanych do realizacji, należy uwzględnić projekt dot.
Usługi społeczne,
budowy Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolnos. 29
Wychowawczym w Skawinie.

Zgodnie z uwagą wyżej, konieczne jest stworzenie warunków do rozwoju dla dzieci i
młodzieży kształcenia specjalnego. Budowa Centrum stworzy możliwości nie tylko dla
dzieci i młodzieży z terenu powiatu krakowskiego, ale całego obszaru Metropolii
Krakowskiej.

W dokumencie Strategii nie wymienia się konkretnych, pojedynczych projektów, realizowanych przez jedną z gmin
Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, a raczej wskazuje na projekty ponadlokalne oraz wiązki projektów. Przytoczony
projekt, może zostać wpisany przez Gminę Skawina do wiązki projektów "Projekty innowacyjne i eksperymentalne w
zakresie usług społecznych".
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Powiat krakowski

Rozdział: Potencjalne
źródła finansowania s. 31

208

Powiat krakowski

Wskaźniki Strategii
Proponuje się dodanie w tabeli kolumny pn. Źródło danych, gdzie wskaże się źródło pozyskania
Metropolia Krakowska 2030 danych dla każdego wskaźnika.

Wskazanie źródła pozyskania danych dla każdego wskaźnika będzie z pewnością
ułatwieniem na etapie monitorowania postępów w realizacji zapisów dokumentu.
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Wskaźniki Strategii
W przypadku każdego wskaźnika należy doprecyzować czy dotyczy on
Metropolia Krakowska 2030 mieszkańców/pracowników/obszaru/środków finansowych Metropolii Krakowskiej.

Wskaźniki powinny być jednoznaczne i precyzyjne, stąd należy konkretnie wykazywać, NIE
czego/kogo dotyczą i jak będą mierzone.

Szczegółowy opis wskaźnika zostanie sporządzony w dokumentach operacyjnych Strategii, nie uznaje się za zasadne
wprowadzanie definicji i sposobu pomiaru każdego wskaźnika do dokumentu kierunkowego i strategicznego jakim jest
Strategia Metropolia Krakowska 2030.
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Wskaźniki Strategii
Proponuje się poprawę zapisu: „Liczba dzieci złogoszonych w ramach rekrutacji na 1 miejsce w
Metropolia Krakowska 2030 przedszkolu [os.]” w następujący sposób: „Liczba dzieci zgłoszonych w ramach rekrutacji na 1
6.2. Atrakcyjna oferta
miejsce w przedszkolu [os.]”
kształcenia, dostosowana
do oczekiwań rynku pracy

Poprawa omyłki.

TAK

Dokument Strategii zostanie poprawiony zgodnie z uwagą.
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Załącznik 1 Strategia
W dokumencie nie wspomina się o Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030.
Metropolia Krakowska 2030
Diagnoza strategiczna
wnioski; Dokumenty
horyzontalne, s. 4

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 stanowi podstawę kształtowania
polityki regionalnej, stąd zasadne jest przywołanie przedmiotowego dokumentu w
Strategii Metropolii Krakowskiej.

TAK

Dokument Strategii zostanie poprawiony zgodnie z uwagą.
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Załącznik 2 Strategia
Metropolia Krakowska 2030
Diagnoza strategiczna –
wnioski część graficzna

W związku z faktem, że Strategia Rozwoju Województwa przewiduje powiększenie obszaru
Metropolii Krakowskiej (dołączanie kolejnych gmin do Stowarzyszenia jako pełnoprawnych
członków) proponuje się zaprezentowanie w Diagnozie strategicznej także danych dotyczących
potencjalnych gmin, mogących dołączyć do Stowarzyszenia Metropolia Krakowska. Proponuje
się by oprócz danych dla obecnego obszaru Metropolii Krakowskiej (15 stowarzyszonych w niej
gmin – Krakowa i otaczających go 14 gmin) zaprezentować dane dotyczące wszystkich gmin,
które należą do optymalnego zasięgu MOF Krakowa.

Zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa, obszar Metropolii Krakowskiej będzie się NIE
poszerzał. Zebranie, analiza i zaprezentowanie danych dotyczących potencjalnych
gmin, mogących dołączyć do Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, będzie
pomocnym narzędziem przy nawiązywaniu z nimi współpracy, podejmowaniu
wspólnych działań. Ponadto, będzie stanowić bazę do porównania badanych
czynników w perspektywie czasu – ocena stanu obecnego oraz po podjęciu
współpracy w ramach Stowarzyszenia i efektów związanych z tym działań.
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Załącznik 2 Strategia
Metropolia Krakowska 2030
Diagnoza strategiczna –
wnioski część graficzna

W przypadku grafik ujętych w załączniku 2 do dokumentu, obserwuje się niespójność w postaci Należy ujednolicić dokument we wskazanym zakresie w celu możliwości porównania
zaprezentowania danych pochodzących z różnych przedziałów czasowych, np. grafika dotycząca danych w wybranym roku. Zaprezentowanie danych w jednym przedziale czasowym
zmiany liczby ludności w gminach Metropolii Krakowskiej (s. 4) prezentuje dane z lat 2013 –
nada dokumentowi czytelności i spójności.
2019, podczas gdy grafika dot. wymeldowania w ruchu wewnętrznym i za granicę – Metropolia
Krakowska (s.5) prezentuje dane z lat 2008 – 2019.

NIE

W dokumencie wśród potencjalnych źródeł finansowania wskazuje się środki pozyskane w
Należy zastosować nazwę zgodną z dostępnym projektem przedmiotowego Programu. TAK
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2021-2027.
Należy wskazać prawidłową nazwę programu tj.: środki pozyskane w ramach Programu
Regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 Małopolska Przyszłości.
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TAK

CZĘŚCIOWO

Dokument Strategii zostanie poprawiony zgodnie z uwagą.

Dokument Strategii zostanie poprawiony zgodnie z uwagą.

Dokument Strategii opracowany został na podstawie zapisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz
ustawy o samorządzie gminnym, przez gminy zrzeszone w Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska. Tym samym, nie jest
zasadne aby diagnoza strategiczna obejmowała szczegółowe dane dotyczące gmin nie wchodzących w skład terenu
Metropolii Krakowskiej. W dokumencie diagnostycznym uwzględniono niektóre dane dla województwa małopolskiego,
wskazując na trendy/wyzwania wspólne dla całego regionu i MOF Krakowa ujętego w obecnym kształcie w Strategii
Małopolska 2030.

Załącznik nr 2 zostanie usunięty z dokumentu Strategii, a zaprezentowane w nim mapy zostaną przeniesione do
załącznika nr 1. Dobór przedziału czasowego, w którym zaprezentowano poszczególne dane, opierał się na dostępności
jednolitych danych z badanego okresu oraz adekwatności danego okresu do analizowanego zjawiska.

Załącznik do sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii Metropolia Krakowska 2030: Zbiorcze zestawienie wszystkich uwag do Strategii, wraz ze sposobem rozstrzygnięcia.
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Trudno jednoznacznie ustalić jaki charakter ma przedkładana do konsultacji strategia. W
zależności od przyjętych założeń przedkładany dokument może stanowić:
a) strategię rozwoju Stowarzyszenia Metropolia Krakowska i jako taki stanowi wewnętrzny
dokument organizacji,
b) strategię Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krakowa, co oznaczałoby że obejmuje
wskazane w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego gminy, definiując obszary realizacji
zintegrowanych inwestycji terytorialnych (ZIT) w latach 2021-2027,
c) strategię rozwoju ponadlokalnego gmin tworzących Stowarzyszenie z udziałem z udziałem
Powiatu Krakowskiego (art. 10g ustawy o samorządzie terytorialnym).
Analiza podstaw prawnych wskazuje, że przedkładanej do opiniowania strategii nie można
przypisać w zasadzie do żadnej z wymienionych grup. Filozofia jej opracowania luźno wiąże
przedstawione typy dokumentów. Może to stanowić istotny problem na etapie jej opiniowania z
odpowiednimi organami. Istotnym błędem jest brak jednoznacznego określenia czym mam być
ten dokument, jakiego terytorium ma dotyczyć. W przypadku bowiem, gdyby miał stanowić
strategię Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krakowa powinien obejmować wszystkie gminy
wskazane w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego, nawet jeśli część z tych gmin
aktualnie nie jest formalnie powiązana ze Stowarzyszeniem. Strategię opracowuje się bowiem
dla określonego terytorium, a nie dla określonego podmiotu.
Nie jest to zdecydowanie również strategia rozwoju ponadlokalnego, która w myśl przepisów
stanowić powinna pomysł na rozwój gmin sąsiadujących ze sobą, powiązanych funkcjonalnie, a
w efekcie stanowiąca wspólną strategią rozwoju tych gmin w zakresie ich terytorium. Zgodnie z
przepisami powinna być również sporządzana przy współudziale powiatu krakowskiego.

CZĘŚCIOWO

Konsultowana Strategia stanowi strategię rozwoju ponadlokalnego w myśl ustawy o samorządzie gminnym. Należy
nadmienić, że zgodnie z Art. 10g przywołanej ustawy, "Gminy sąsiadujące, powiązane ze sobą funkcjonalnie, mogą

opracować strategię rozwoju ponadlokalnego będącą wspólną strategią rozwoju tych gmin w zakresie ich terytorium. 2.
Strategia rozwoju ponadlokalnego: 1) jest opracowywana z udziałem powiatu, jeżeli w jej opracowywaniu uczestniczą
wszystkie gminy z terytorium tego powiatu; 2) może być opracowywana z udziałem powiatu, jeżeli przynajmniej jedna
gmina, o której mowa w ust. 1, znajduje się na jego terytorium)" . W skład Stowarzyszenia Metropolia Krakowska nie
wchodzą i nie uczestniczyły w opracowaniu strategii wszystkie gminy z terytorium powiatu krakowskiego, stąd została
ona opracowana dla 15 gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia. Tym samym, spełnione zostały wymagania opisane
w ust. 4 i 5 Art. 10g przywołanej ustawy.
Co więcej, w lutym 2020 roku, Stowarzyszenie Metropolia Krakowska zorganizowało spotkanie informacyjne, które
dotyczyło prac nad Strategią, a w którym udział wzięli m.in. przedstawiciele powiatu krakowskiego oraz wielickiego.
Podczas spotkania omówiono kontekst i cel opracowania Strategii, przeprowadzone prace analityczne oraz wnioski z tych
prac oraz plan dalszego działania. Wersje robocze poszczególnych części dokumentu były oczywiście konsultowane
wewnętrznie, jednak należy zaznaczyć, że projekt Strategii został poddany publicznym, otwartym konsultacjom.
Stowarzyszenie Metropolia Krakowska wzięło również udział w konsultacjach Strategii Rozwoju Powiatu Krakowskiego
„Powiat Krakowski 2030”, w których zasugerowano uwzględnienie w katalogu partnerów powiatu Metropolii Krakowskiej
jako związku 15 gmin, w tym 11 gmin powiatu krakowskiego, stanowiącego płaszczyznę aktywnej współpracy i
realizującego szereg wspólnych inicjatyw i działań rozwojowych.
Tym samym, należy zaznaczyć, że powiat krakowski nie został w żaden sposób wykluczony z procesu przygotowania
przedmiotowej Strategii.
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Jak wykazano na wstępie bardzo trudno podjąć ocenę tego dokumentu, z uwagi na problem z
zaklasyfikowaniem go do odpowiedniej grupy. Zakładając jednak, że w założeniu miała to być
strategia ponadlokalna, to już wstępna analiza wskazuje na poważne uchybienia.
Przedmiotowa strategia powinna określać w szczególności:
1) wnioski z diagnozy przygotowanej na potrzeby danej strategii;
2) zidentyfikowane potencjały i problemy rozwoju, z uwzględnieniem zróżnicowań
przestrzennych;
3) strategiczne wyzwania rozwojowe;
6) zakres interwencji na wybranych obszarach strategicznej interwencji;
7) oczekiwane rezultaty planowanych interwencji, w tym w wymiarze przestrzennym, oraz
wskaźniki ich osiągnięcia;
Do strategii rozwoju ponadlokalnego odpowiednio stosuje się przepisy art. 10e ust. 2–4 ustawy
o samorządzie terytorialnym. Oznacza to, że Strategia ta powinna posiadać:
a) kierunki działań podejmowanych dla osiągnięcia celów strategicznych;
b) oczekiwane rezultaty planowanych działań, w tym w wymiarze przestrzennym, oraz wskaźniki
ich osiągnięcia;
c) model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy;
Elementy te nie występują lub zostały sprowadzone do roli załącznika. Rolą strategii rozwoju
jest wskazanie wyzwań, które należy podjąć w przyjętej perspektywie czasowej oraz określenie
instrumentów, za pomocą których wyzwania te będą realizowane. Jednym z ważniejszych
działań niezbędnych do podjęcia, zawłaszcza w strategii ponadlokalnej jest terytorializacja
interwencji. Służyć temu miały wskazane w ustawie o prowadzeniu polityki rozwoju obszary
strategicznej interwencji, których zdecydowanie zabrakło w przedłożonym dokumencie.

CZĘŚCIOWO

Dokument Strategii, zgodnie z przywołanymi aktami prawami, określa wszystkie wymienione w uwadze elementy. Należy
również nadmienić iż załącznik stanowi integralną część dokumentu, nie jest bytem rozłącznym, co miałoby przesądzać o
niemożności zakwalifikowania go jako elementu Strategii. Jednocześnie należy zaznaczyć, że obszary strategicznej
interwencji mogą, lecz nie muszą zostać wyznaczone w ramach strategii, jeżeli takich w toku prac nie zidentyfikowano.
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Obszar strategicznej interwencji – określony w strategii rozwoju to obszar o zidentyfikowanych
lub potencjalnych powiązaniach funkcjonalnych lub o szczególnych warunkach społecznych,
gospodarczych lub przestrzennych, decydujących o występowaniu barier rozwoju lub trwałych,
możliwych do aktywowania, potencjałów rozwojowych, do którego jest kierowana interwencja
publiczna łącząca inwestycje, w szczególności gospodarcze, infrastrukturalne lub w zasoby
ludzkie, finansowane z różnych źródeł, lub rozwiązania regulacyjne .
Lektura Strategii nie pozwala wyobrazić sobie, jak autorzy wyobrażają sobie obszar objęty
strategią po przeprowadzonej interwencji. W zasadzie brak jest wizji oraz systemu pomiaru
prowadzonych działań. Wskazane mierniki wobec braku wartości bazowej oraz docelowej stają
się w zasadzie bezużyteczne w procesie monitorowania i ewaluacji dokumentu. Zawsze bowiem
można cofnąć się do punktu w czasie, który pozwoli na postawienie tezy, że osiągamy progres i
miernik wykazuje tendencję wzrostową.

CZĘŚCIOWO

Dokument Strategii zostanie uzupełniony o wskazanie źródeł danych, z których będą one pozyskiwane. Jednocześnie na
ten moment nie jest możliwe oszacowanie wartości bazowych wszystkich wskaźników ujętych w Strategii, również z
uwagi na fakt, że część z nich opiera się na danych, które pozyskiwane będą w toku prowadzonych w ustalonych cyklach
badań społecznych (pierwsze takie badanie zaplanowano na 2022 rok). Tabela wskaźników zostanie uzupełniona o
wartości bazowe tam, gdzie dane te będą dostępne. Ponadto, szczegółowe zasady monitrowania wskaźników zostaną
określone w Planie ewaluacji i monitoringu Strategii.
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Model struktury
Bardzo słabym elementem Strategii jest model funkcjonalno-przestrzenny. Nie wchodząc w
funkcjonalno-przestrzennej szczegółową analizę daje się odczuć, że jest to raczej dokument opisujący stan istniejący, a nie
docelową strukturę funkcjonalno-przestrzenną obszaru objętego polityką. Niepokojący jest zapis
wskazujący na monocentryczny a nie policentryczny model rozwoju metropolii, co oznacza
akceptację przez sporządzających dokument pogłębiania się negatywnych zjawisk społecznogospodarczych, dowodząc zarazem nieznajomości światowych trendów rozwojowych w
obszarach metropolitalnych. Przy tak błędnie sformułowanym celu rozwojowym, błędnie
dobierane będą również rozwiązania, co może pogłębiać negatywne zjawiska przestrzenne takie
jak np. zjawisko urban sprawl, czyniąc z tego dokumentu nieefektywny instrument interwencji
publicznej.

CZĘŚCIOWO

Trudno oczekiwać jednak poprawnej koncepcji w sytuacji, gdy autorzy nie zadali sobie nawet
trudno zbadania zgodności przyjmowanych rozwiązań z dokumentami ponadlokalnymi takimi jak
np. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego. W efekcie pomija się
w modelu inwestycje zawarte w planie zagospodarowania przestrzennego województwa, co z
automatu skutkować będzie negatywną opinią służb województwa małopolskiego.
Błędów i zaniechań w przedłożonym modelu jest więcej, nie sposób ich wszystkich wymienić.
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Ostatnią generalną uwagą, którą należy wskazać jest dziwny model pracy nad tym dokumentem
pomijający rolę organizacji pozarządowych, mieszkańców metropolii, organizacji branżowych.
Partycypacja nie może być utożsamiana z opiniowaniem (recenzowaniem) dokumentu. W tym
kontekście przedłożony materiał jawi się, przede wszystkim, jako dokument polityczny, formalny
wymóg pozyskania środków finansowych, a nie realna koncepcja rozwoju, wypracowana przy
współpracy z partnerami społecznymi.

219

Miasto i Gmina
Myślenice
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W treści Celu 1.1. wskazano …. Wpisując się w paradygmat polityki opartej na dowodach

220

(evidence-based policy), cel ukierunkowano ponadto na rozwój banku wiedzy o mieście i
Metropolii.
W obszarze metropolitalnym Krakowa zlokalizowanych jest więcej niż jedno miasto, chyba że
chodziło tylko o Kraków. Jaki jest jednak sens tworzenia bazy opisującej jedynie sytuację w
mieście.
Słusznie zauważono konieczność budowania relacji z otoczeniem: Drugim wymiarem relacji,

Należy zauważyć, że model w żadnym przypadku nie zakłada monocentryczności ani nie posługuje się tym określeniem.
Natomiast posługuje się określeniem „rozwoju dośrodkowego”. Pojęcie to absolutnie nie eliminuje policentryczności,
jednakże wskazuje na podstawową, oczekiwaną i wpisującą się w ogólnoświatowe trendy cechę struktury przestrzennej
zwartej, opartej o niską transportochłonność oraz o wysoką dostępność. Rozwój dośrodkowy określa również dążenie do
zapobiegania rozlewaniu się zabudowy. Oczywistym jest, że modelu rozwoju dośrodkowego, wskazuje Kraków jako
ośrodek wiodący. Pozostałe gminy Metropolii Krakowskiej wzajemnie uzupełniają się z zachowaniem specyfiki wynikającej
z ich położenia, topografii terenu, ukształtowanych struktur osadniczych oraz walorów przyrodniczych, krajobrazowych i
kulturowych.
Aby lepiej odpowiedzieć na treść uwagi, należy sięgnąć i wyjaśnić sporne pojęcia. Aglomeracja monocentryczna to tzw.
aglomeracja właściwa ,która posiada jeden dominujący ośrodek miejski. Natomiast aglomeracja policentryczna posiada
dwa lub więcej ośrodki miejskie o zbliżonym potencjale. W ramach aglomeracji policentrycznej można wyróżnić:
aglomeracje biocentryczne – z dwoma ośrodkami miejskimi o zbliżonym potencjale lub konurbację – z trzema lub więcej
ośrodkami miejskimi o zbliżonym potencjale. Każda z przytoczonych definicji posługuje się określeniem potencjału. W
przypadku Metropolii Krakowskiej, żadna z przeprowadzonych diagnoz, ale również żadne z opracowań naukowych nie
potwierdza uzyskania w perspektywie roku 2030 przez jakikolwiek ośrodek miejski sąsiadujący w bliskiej odległości z
Krakowem zbliżonego potencjału, który pozwalałby na postawienie tezy o policentryczności Metropolii Krakowskiej.
Ponadto należy zaznaczyć, że autorzy modelu przeanalizowali szereg dokumentów rangi ponadlokalnej oraz uwzględnili
wytyczne z nich płynące w modelu funkcjonalno-przestrzennym.

CZĘŚCIOWO

Należy zaznaczyć, że dokument Strategia Metropolia Krakowska 2030 stanowi strategię na rzecz współpracy jednostek
samorządu terytorialnego wchodzących w skład Metropolii Krakowskiej, z dodatkowym wskazaniem partnerów
adekwatnych do danego zakresu tematycznego. Szczegółowy katalog instytucji/organizacji, z którymi nawiązywana
będzie współpraca, zostanie wskazany każdorazowo w Planie Działania obejmującym dany zakres tematyczny.
Należy również dodać, że w pracach nad strategią - w tym w wywiadach pogłebionych i panelach eksperckich, a nie jak
wpisano w uwadze w recenzowaniu dokumentu - brało udział szerokie grono osób niezwiązanych bezpośrednio z
gminami członkowskimi Stowarzyszenia. Wśród nich należy wymienić:
- przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Wojewódzkiego,
- przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu (Krakowski Park technologiczny, Izba Przemysłowo-Handlowa, Małopolska
Agencja Rozwoju Regionalnego),
- przedstawicieli organizacji pozarządowych (Krakowski Alarm Smogowy, Kraków Miastem Rowerów, Fundacja
Gospodarki i Administracji Publicznej),
- przedstawicieli sektora nauki (w tym pracowników akademickich Uniwersytetu Ekonomicznego, Uniwersytetu
Rolniczego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego, Politechniki Krakowskiej),
- a także przedstawicieli Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Rozwoju Miast i Regionów, Klubu Jagiellońskiego czy
Obserwatorium Wielokulturowości i Migracji.
Należy również dodać, że zasadnicza większość osób, które zaangażowane były w proces opracowania Strategii to
mieszkańcy Metropolii Krakowskiej, tym samym można stwierdzić, że wywiady pogłębione przeprowadzono z min. 99
mieszkańcami tego obszaru.
Ponadto, zasadne wydaje się rozróżnienie modelu pracy nad strategią rozwoju gminy a strategią ponadlokalną. Kluczową
różnicę stanowi tu dobór grupy docelowej, która w tym przypadku została dokonana metodą ekspercką i przy
zachowaniu najwyższych standardów. Głównymi adresatami działań Metropolii Krakowskiej są samorządy wchodzące w
jej skład. Tym samym to wysoka liczba przedstawicieli tych jednostek, którzy zostali zaangażowani w prace nad
Strategią, stanowi o partycypacyjnym wymiarze Strategii.
Należy również dodać, że w ramach odrębnego procesu, prowadzonego symultanicznie z pracami nad Strategią,
przeprowadzono badania na próbie przedsiębiorców, działających na terenie Metropolii Krakowskiej, a wnioski z tego
badania posłużyły do nakreślenia celów w części Strategii dotyczącej dziedziny GOSPODARKA.
Tym samym, autorzy Strategii nie uważają za zasadne stwierdzenie, że dokument Strategii jest dokumentem
politycznym, a nie realną koncepcją rozwoju.
Działanie, o którym mowa w przytoczonym zapisie dotyczy rozwijania prowadzonego przez Wydział Strategii Urzędu
Miasta Krakowa "Banku Informacji o Mieście i Metropolii". Rozwijanie Banku związane będzie z budowaniem bazy wiedzy
o wszystkich gminach Metropolii Krakowskiej, w tym przywołanych w uwadze mniejszych miast.

Zgodnie z literaturą przedmiotu, od lat pisze się o konieczności analizowania sytuacji
w obszarze zurbanizowanym a nie w granicach jednostek administracyjnych gmin.
Oznacza to, że przyjęto błędne założenie budowy banku wiedzy.

NIE

Nie zdefiniowano jednak, co stanowi otoczenie metropolii i na jakiej podstawie
przyjęto takie założenie.

CZĘŚCIOWO

Dokument Strategii zostanie uzupełniony o sposoby zaangażowania partnerów - jednostek, instytucji, władz nie
wchodzących w sklad Stowarzyszenia Metropolia Krakowska.
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Trudno wyobrazić sobie jak miałoby wyglądać wsparcie gmin w budowaniu wspólnoty lokalnej,
skoro w diagnozie nie pochylono się nad kwestią wyznaczenia obszarów mogących stanowić
historyczne lub kulturowe jednostki sąsiedzkie. W Strategii dominuje myślenie w ujęciu
jednostek samorządowych, a nie terytorialnym (występowanie problemów, potencjałów,
wyzwań).

TAK

W toku prac nad Strategią niejednokrotnie pochylono się nad przywołanymi w uwadze tematami, szczególnie podczas
wywiadów i paneli eksperckich, dotyczących dziedziny INTELIGENTNE ZARZĄDZANIE czy KULTURA CZASU WOLNEGO.
Część Strategii stanowi również model struktury funkcjonalno-przestrzennej, w którym wskazano m.in.:
- Obszary zabytkowe objęte ochroną o znaczeniu metropolitalnym
- Obiekty kultury, rekreacji i wypoczynku o znaczeniu metropolitalnym
- Obszary i centra ruchu turystycznego
- Obszar współpracy w zakresie: wzmacniania oferty kultury czasu wolnego, gospodarki oraz usług
- Obszar współpracy w zakresie: zachowania ciągłości przyrodniczej rzek oraz wzmacniania połączeń związanych z
kulturą czasu wolnego
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s. 7

Cenne jest podniesie w Strategii problemu konieczności podniesienia sprawności systemu
gospodarowania przestrzenią metropolii. Wymiana informacji to ważny element współpracy,
jednak nie przekładający się na spójną politykę przestrzenną.
Konieczne jest natomiast, z uwagi na obecny system prawny wypracowanie mechanizmu
podejmowania decyzji w odniesieniu do działań inwestycyjnych mających wpływ na gminy
ościenne i definiujących rozwiązania przestrzenno-funkcjonalne na poziomie metropolii.

CZĘŚCIOWO

Konkretne przedsięwzięcia i projekty do realizacji w ramach danego kierunku działania określać będą Plany Działania,
które stanowić będą dokument wdrożeniowy Strategii.

który będzie wzmacniany w toku realizacji strategii, jest relacja Metropolii Krakowskiej z jej
otoczeniem.
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Model struktury
W punkcie 2.4 Powszechny dostęp do wysokiej jakości wody pitnej i użytkowej oraz dostępne i
funkcjonalno-przestrzennej wielofunkcyjne tereny zieleni, pojawia się postulat rozwoju błękitno-zielonej infrastruktury.
Niestety nie znajduje on odzwierciedlenia w modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej.
Podobnie wygląda sytuacja w zakresie terenów zieleni oraz przestrzeni publicznej. Autorzy
słusznie zwracają uwagę, że kluczowe w tym kontekście jest zapewnianie ciągłości między
poszczególnymi terenami zielonymi, co wymaga ścisłej współpracy między gminami. Brak
jednak w modelu funkcjonalno-przestrzennym strategicznych ponadlokalnych projektów w tym
zakresie.

CZĘŚCIOWO

Rozwój błękitno-zielonej infrastruktury oraz wskazanie konieczności zachowania i uzupełnienia ciągłości zieleni są
wskazane w modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej jako elementy celów rozwoju do uwzględnienia w polityce
przestrzennej gmin. Narzędziem do realizacji będzie w pierwszej kolejności stworzenie Obserwatorium Metropolitalnego
(zadanie z dziedziny Inteligentne zarzadzanie), które pozwoli na integrację działań w zakresie systemów liniowych, w tym
układów przyrodniczych. Ponadto, jako dokument wykonawczy do Strategii, Stowarzyszenie Metropolia Krakowska
opracuje Plan adaptacji do zmian klimatu, który pozwoli na szczegółową analizę w zakresie zastosowania rozwiązań
błękitno-zielonej infrastruktury. Należy też zaznaczyć, że zachowanie ciągłości przyrodniczej jest jednym z obszarów
współpracy z dziedziny Środowisko i przestrzeń, któremu przypisane są odpowiednie działania.
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s. 8

W celu 2 Metropolia Krakowska przyjazna środowisku, zorientowana na neutralność klimatyczną,
zapewniająca wysoką jakość życia, podkreśla się konieczność działań w zakresie klimatu. Nie
sformułowano jednak ani jednego celu definiującego działania w tym zakresie np. odnośnie
retencji wód czy przeciwdziałania wyspie ciepła.

NIE

Cel 2 obejmuje szereg działań odpowiadających na kryzys klimatyczny, w tym m.in..
2.2.1 efektywne zarządzanie energią, w tym podnoszenieefektywności energetycznej budynków
2.2.2 rozwój energetyki rozproszonej i podnoszenie stopniawykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz nowych
technologii
2.3.2 wypracowanie wspólnej polityki w zakresie minimalizowania ilości odpadów
2.4.1 podnoszenie jakości systemu gospodarowania wodą, w tym usług w zakresiegospodarki wodno-ściekowej
2.4.2 rozwój błękitno-zielonej infrastruktury, tworzenie nowych terenów zielonych iwysokiej jakości przestrzeni
publicznych oraz integracja rozproszonej struktury zieleni wciągły system
2.4.3 działanie na rzecz ochrony korytarzy ekologicznych oraz wspierania bioróżnorodności
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s. 9

W strategii wskazuje się na kluczową role kolejnych inwestycji o znaczeniu ponadlokalnym, w
tym dotyczących linii SKA, tramwajowych, parkingów P+R, B+R. Brak jednak w modelu
wskazania koniecznych do podjęcia działań. Brak również wskazania koncepcji rozwoju tego
systemu (zachodnia obwodnica kolejowa, linia kolejowa do Niepołomic czy też linia kolejowa do
Myślenic).
Istnieje zasadniczy problem w definiowaniu rozwiązań transportowych, w sytuacji gdy błędnie
zdefiniowano docelowy modelu rozwoju metropolii krakowskiej (monocentryczny).

NIE

Szczegółowy opis inwestycji niezbędnych do realizacji w dziedzinie mobilność zawierać będzie opracowywany obecnie
Plan Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej.

226

Miasto i Gmina
Myślenice

s. 10

W strategii zwraca się uwagę na konieczność kompleksowego zarządzania terenami
inwestycyjnymi, bez określenia kto miałby to robić. Ważniejsze wydaje się wypracowanie
mechanizmów współpracy w zakresie pozyskania inwestorów, chętnych do inwestowania w
obszarze metropolii.

TAK

Dokument Strategii zostanie poprawiony zgodnie z uwagą.
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s. 11

Słusznie w celu 5.1. wskazano na potencjał kultury jako nośnika wartości i zmian społecznych.
W wymiarze praktycznym sprowadza się to jednak do konkretnych inwestycji i zabezpieczenia
dostępności do tych obiektów w obszarze metropolii. Strategia nie rozstrzyga takich dylematów,
w sytuacji gdy w mieście rdzeniowym realizowane są dwie dublujące się inwestycje z zakresu
kultury wysokiej (Centrum Muzyki na Grzegórzkach, podobny obiekt realizowany przez gminę
Kraków przy Błoniach). Istotą zmian rekomendowanych przez UE miało być tworzenie strategii
ponadlokalnych, które zapobiegną dublowaniu się inwestycji. Pominięcie tego aspektu może
skutkować negatywną oceną na etapie ewaluacji dokumentu (ewaluacja ex-ante).

CZĘŚCIOWO

W przeprowadzonej na potrzeby procesu strategicznego ewaluacji ex-ante nie stwierdzono negatywnej oceny aspektu
przywołanego w uwadze. Należy dodatkowo zaznaczyć, że w dokumencie Strategii wpisano szereg mechanizmów i
rozwiązań, które ogniskuja się wokół współdziałania, wymiany informacji, partycypacyjnego (w gronie minimum
wszystkich gmin członkowskich) wypracowywania rozwiązań i projektów, które mają być realizowane w ramach Strategii.
Posiedzenia odpowiednich Komisji, spotkania Forów tematycznych, posiedzenia Walnego Zebrania Członków mają
stanowić miejsce wymiany wiedzy i informacji o dużych inwestycjach realizowanych w obszarze metropolitalnym. Należy
również wprowadzić rozróżnienie między pojedynczymi projektami, realizowanymi przez poszczególne gminy, które nie
zostały lub nie zostaną wpisane do Strategii oraz co do których decyzja zapadla przed przyjeciem Strategii, a projektami
wynikającymi ze wspólnego dokumentu strategicznego, które opierać sie będą na decyzji podjętej z wykorzystaniem
przywołanych narzędzi współpracy.

228

Miasto i Gmina
Myślenice

NIE
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Model struktury
W Strategii wskazuje się w pkt. 7.1. Dostępne i wysokiej jakości usługi społeczne oraz
funkcjonalno-przestrzennej skoordynowana i aktywna współpraca w obszarze ochrony zdrowia, konieczność podniesienia
dostępności i jakości oferty usług społecznych, choć brak analiz w tym zakresie w modelu
funkcjonalno-przestrzennym. Trudno wskazywać rozwiązania, jeśli nie zdefiniowano właściwie
problemu.
s. 13
W projekcie wskazano konieczność podjęcia działań rewitalizacyjnych, choć nie sprecyzowano o
jakich przestrzeniach mowa, w jakim kierunku powinny zmierzać przekształcenia.

TAK

Analizy w zakresie jakości i dostępności usług społecznych zostały zawarte w części diagnostycznej. Na tej podstawie
wyznaczono cele i działania w tym zakresie. Dlatego też, nie były one elementem analiz prowadzonych w ramach
sporządzenia modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej. Zgodnie z przyjętym założeniem, wszystkie dziedziny
współpracy metropolitalnej i przypisane im działania, o których mówi Strategia, zostały uwzględnione w modelu i znalazły
się na załącznkach mapowych.
Dokument Strategii zostanie poprawiony zgodnie z uwagą.
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Model struktury
Model Struktury funkcjonalno-przestrzennej nie może stanowić załącznika do Strategii stanowi
funkcjonalno-przestrzennej on bowiem w myśl ustawy integralny element tego dokumentu przekładający cele na przestrzeń.
Brak wyznaczonych obszarów strategicznej interwencji (OSI) o charakterze ponadlokalnym i
lokalnym.

TAK

Dokument Strategii zostanie poprawiony zgodnie z uwagą.
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s. 34

CZĘŚCIOWO

Dokument Strategii zostanie uzupełniony o wskazanie źródeł danych, z których będą one pozyskiwane. Jednocześnie na
ten moment nie jest możliwe oszacowanie wartości bazowych wszystkich wskaźników ujętych w Strategii, również z
uwagi na fakt, że część z nich opiera się na danych, które pozyskiwane będą w toku prowadzonych w ustalonych cyklach
badań społecznych (pierwsze takie badanie zaplanowano na 2022 rok). Tabela wskaźników zostanie uzupełniona o
wartości bazowe tam, gdzie dane te będą dostępne.

W tabeli wskaźników nie wskazano wartości bazowych i docelowych, w związku z czym nie
sposób monitorować tego dokumentu. Nie możliwa będzie również jego ewaluacja.
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