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Zawartość opracowania

Lista skrótów

Diagnoza jest pierwszym z trzech raportów opracowywanych w ramach
przedmiotowego zamówienia i zawiera opis uwarunkowań analizowanego
obszaru, a także wskazania potencjałów i obszarów problemowych.
Analizy uzupełniono o informacje ze źródeł internetowych, tj. artykułów
z lokalnych portali prasowych oraz z mediów społecznościowych.

BZI – błękitno-zielona infrastruktura

Raport składa się z 10 rozdziałów.

KRiZTZ – Kierunki Rozwoju i Zarządzania Terenami Zielonymi w Krakowie
na lata 2019-2030” przyjęte Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa
nr 2282/2019 z dnia 09 września 2019 r.

W rozdziale 1. opisane zostały główne założenia i krótka charakterystyka
projektu, a także kontekst historyczny.
W rozdziale 2. przeanalizowane zostały dokumenty strategiczne oraz
planistyczne odnoszące się do obszaru Klimatycznego Kwartału.
Rozdział 3. dotyczy kluczowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych
i zawiera m.in. analizę demograficzną oraz charakterystykę mieszkańców,
osób odwiedzających kwartał i najważniejszych interesariuszy projektu.
Rozdział 4. stanowi podsumowanie analiz dotyczących struktury
użytkowania obszaru i zawiera m.in. typy usług, koncentrację miejsc
zamieszkiwania oraz wyznacza strefy użytkowania przestrzeni.
Rozdział 5. poświęcono zagadnieniom związanym z przestrzeniami
publicznymi; przeanalizowano ich system pod wieloma aspektami, takimi
jak np. komfort i przyjemność użytkowania przez pieszych.
Rozdział 6. koncentruje się na uwarunkowaniach klimatycznych; określone
zostały w nim główne wyzwania i ryzyka związane z tym zagadnieniem.
Rozdział 7. poświęcony jest błękitno-zielonej infrastrukturze.
W rozdziale 8. skoncentrowano się na analizach transportu i mobilności,
w tym systemu transportowego, infrastruktury i obowiązującej polityki
parkingowej, stref ograniczonego ruchu i logistyki miejskiej.
Rozdział 9. stanowi opis planowanych inwestycji w obszarze. W ostatnim
rozdziale przedstawiono podsumowanie najważniejszych wniosków.
Rozdział 10. zawiera wnioski sformułowane na podstawie analizy obszaru
Klimatycznego Kwartału.

CAS – Centrum Aktywności Seniorów
K+R – stanowiska postojowe „Kiss and Ride”

SKA – Szybka Kolej Aglomeracyjna
SOR – strefa ograniczonego ruchu
SPP – strefa płatnego parkowania
SUiKZP – Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego

MPA – Plan Adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030

SWOT – analiza mocnych i słabych stron, szans oraz zagrożeń

MWC – miejska wyspa ciepła

ŚSPP – Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania

NBS – rozwiązania oparte na przyrodzie (ang. Nature-based Solutions)

UTO – urządzenie transportu osobistego

Obszar KK – Obszar Klimatycznego Kwartału

UVAR – rozwiązania ograniczające dostęp pojazdów w miastach (ang.
Urban Vehicle Access Regulations)

MPZP – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
PTZ – publiczny transport zbiorowy
SCT – strefa czystego transportu

WSA – Wojewódzki Sąd Administracyjny
WUOZ – Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków

Załączniki do opracowania stanowią:
- wykaz spotkań technicznych z przedstawicielami Urzędu Miasta
Krakowa i innych jednostek miejskich odpowiedzialnych za realizację
inicjatywy Klimatyczny Kwartał,
- wykaz spotkań z interesariuszami wskazanymi przez Zamawiającego;
- plan badań ankietowych wśród użytkowników obszaru objętego
projektem.
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1 Wstęp
W rozdziale 1. opisane zostały główne założenia i krótka charakterystyka
projektu, a także kontekst historyczny.
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O projekcie
„Klimatyczny Kwartał”
“Klimatyczny Kwartał” to projekt, którego celem jest koordynacja działań
związanych z urbanistyką, planowaniem przestrzennym i mobilnością
(zarówno ruchem pieszym, rowerowym, transportem zbiorowym, jak
i samochodowym) dla Kazimierza i Grzegórzek. Wspólne działania mają
na celu poprawę warunków przemieszczania się pieszych, rowerzestów,
osób korzystających z transportu zbiorowego, aby każdy z użytkowników
mógł realizować własne potrzeby, biorąc jednak pod uwagę konieczność
przeciwdziałania przez Kraków kryzysowi klimatycznemu, w tym m.in.
redukcji zanieczyszczeń.
Projekt jest częścią działań zainicjowanych przez Urząd Miasta Krakowa
w ramach europejskiej inicjatywy Climate KIC Deep Demonstration.
W ramach programu władze europejskich miast przygotowują i wdrażają
innowacyjne projekty adaptacji do zmian klimatu. Poruszane są dwa
tematy: mobilność i partycypacja społeczna. Wnioski z inicjatywy Climate
KIC będą traktowane jako wzorzec działań dla innych miast.
Przyczyną realizacji projektu “Klimatyczny Kwartał” były także
zobowiązania Krakowa w zakresie zapobiegania zmianom klimatu. Władze
miasta zadeklarowały, że w 2030 roku miasto osiągnie zeroemisyjność,
tzn., że zostanie osiągnięta równowaga pomiędzy emisją CO2, a jego
pochłanianiem z atmosfery. Sposobem mierzenia się z kryzysem jest m.in.
rozwój transportu zbiorowego oraz pieszego. Rozwój tych form transportu
miejskiego stanowi zachętę do zmiany przyzwyczajeń komunikacyjnych
poprzez zapewnienie lepszej oferty podróżowania transportem zbiorowym.
Analizy pokazują, że transport odpowiada za ok. 20-25% łącznych emisji
CO2 i istotnie zwiększa ilość innych szkodliwych dla zdrowia substancji
w powietrzu (tlenki azotu, pyły). Usprawnienie sposobu przemieszczania
innymi formami ruchu niż samochód, nie tylko redukuje zanieczyszczenia
powietrza wywołane transportem, ale przynosi również inne dodatkowe
korzyści. W ramach projektu poddano analizie przestrzenie ulic i placów,
aby wskazać, gdzie można usprawnić ruch pieszy czy znaleźć możliwość
zwiększenia powierzchni biologicznie czynnych. Dzięki temu będzie
można rozpatrywać możliwość dosadzania drzew, zieleni niskiej oraz
retencjonowania wód opadowych. Działania te niosą korzyści związane
z poprawą mikroklimatu, jakości powietrza i ochroną przed falami upału
dzięki zacienianiu.
Inicjatywa Climate-KIC ma na celu wskazanie innowacyjnych
rozwiązań mających pomóc w adaptacji miast do zmian klimatu.
Wypracowane praktyki będą służyć jako wzorzec dla innych miast
w ramach Europejskiego Zielonego Ładu.
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Kontekst projektu
Klimatyczny Kwartał obejmuje teren Kazimierza oraz części Grzegórzek
ograniczony ulicami Dietla, Grzegórzecką, aleją Daszyńskiego i Wisłą.
Inicjatywa nie dotyczy jednak wyłącznie wymienionych obszarów.
“Klimatyczny Kwartał” dotyczy również zagadnień istotnych dla całego
Krakowa, takich jak poprawa bezpieczeństwa i komfortu pieszych, jakości
powietrza i zarządzania mobilnością, a także wprowadzania zieleni
w przestrzenie ulic. Poprawa powiązań pieszych pomiędzy ulicą Wielopole,
plantami Dietla czy Bulwarami pozwoli na lepsze “zszycie” objętych
projektem dzielnic z resztą Krakowa.
Projekt ma na celu skoordynowanie działań wszystkich wydziałów
i jednostek miejskich, które mają wpływ na zarządzanie przestrzeniami
publicznymi i mobilnością. Wspólna perspektywa pozwoli lepiej
zaplanować działania w ramach tego obszaru. Z tego powodu, przy
pracach nad projektem uwzględniane są dotychczasowe ustalenia
z mieszkańcami, w tym m.in. wyniki konsultacji dla Starowiślnej
i Placu Nowego oraz inne wewnętrzne projekty. W ramach prac
przygotowawczych opracowany zostanie plan działań – inwestycji
związanych ze zmianą zagospodarowania dróg i placów, organizacji
ruchu i parkowania czy wprowadzania zieleni. Zadanie to powierzono
konsorcjum firm A2P2 architecture & planning i Wolański sp. z o.o.,
a jego opracowanie potrwa do połowy listopada. Dokument ten wyznaczy
pożądaną kolejność działań inwestycyjnych
na najbliższe lata.

Planowanie przestrzenne i zarządzanie mobilnością wymagają godzenia
różnych, często sprzecznych interesów. Kazimierz jest obszarem,
w którym krzyżują się potrzeby mieszkańców oraz plany i oczekiwania
przedsiębiorców. Od lat obserwuje się tu negatywne efekty turystyfikacji,
w tym znaczny ruch kołowy wywołany przez odwiedzających. Ważnym
aspektem jest potrzeba ochrony dziedzictwa kulturowego oraz
unikatowego krajobrazu, na który składają się m.in. place i ulice. Duża
część obszaru opracowania jest objęta ścisłą ochroną konserwatorską
i znajduje się naLiście Światowego Dziedzictwa UNESCO. W związku
z tymi złożonymi uwarunkowaniami, istotnym elementem projektu będą
rozmowy z mieszkańcami i kluczowymi interesariuszami.
Idee “Klimatycznego Kwartału” są również wdrażane w aktualnie
opracowywanych projektach zmian przestrzeni takich jak plac Nowy
czy plac Grzegórzecki. W najbliższym czasie rozpocznie się proces
projektowania nowego zagospodarowania placu Wolnica, które również
ma wpisywać się w idee Klimatycznego Kwartału.

Ogólna charakterystyka
obszaru opracowania
Obszar objęty opracowaniem obejmuje Kazimierz oraz fragment dzielnicy
Grzegórzki (teren na wschód od linii kolejowej do ul. Daszyńskiego).
W obszarze Klimatycznego Kwartału, liczącym 120 ha powierzchni,
zameldowanych jest 11 415 osób (stan na marzec 2021). Kazimierz
położony jest pomiędzy Starym Miastem a Wisłą.
Kazimierz, będący niegdyś odrębnym miastem, to obecnie jedno
z największych w Europie skupisk bożnic i żydowskich domów modlitwy.
Posiada zachowaną historyczną kompozycję przestrzenną, która uległa
relatywnie niewielkim przekształceniom. Układ urbanistyczny Kazimierza,
jednego z najcenniejszych kulturowo obszarów Krakowa, ujęty jest
w rejestrze zabytków, a jego unikalność potwierdza wpis
na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO
z 1978 r., obejmujący niemal cały obszar Kazimierza. Jak podają
autorzy projektu Planu Ochrony Parku Kulturowego Kazimierz ze
Stradomiem „Wartości historyczno-kulturowe Kazimierza ze Stradomiem
są zróżnicowane i nierównomiernie rozmieszczone. Współtworzą je
obiekty ikoniczne najwyższej klasy artystycznej i zabytkowej, takie jak
kościoły Kazimierza, synagogi i kirkut miasta żydowskiego (…), zabudowa
historycznych centrów przemysłowych – elektrownia miejska, zajezdnia
tramwajowa, w mniejszym stopniu mocno przekształcony zespół gazowni
miejskiej oraz świadectwa funkcji miejskich – relikty murów miejskich,
Ratusz Kazimierski i plac Wolnica, Okrąglak i plac Nowy oraz wyjątkowy
(…) ciąg Bulwarów Wiślanych. Zabytki wybitne zanurzone są w tkance
urbanistycznej, złożonej głownie z zabudowy mieszkalnej ukształtowanej
w XIX i pierwszej połowie XX w. Zabudowa ta charakteryzuje się
zróżnicowaniem jakości technicznej i architektonicznej, przy wyrównanym
poziomie formalnym”.
Jak wskazano w planie ochrony, współcześnie obszar Kazimierza jest
obszarem „intensywnej eksploatacji turystyczno-rozrywkowej, połączonej
z mitologizacją i teatralizacją obszaru, oraz strefy zamieszkania.
W obszarach przenikania się tych stref występują najsilniejsze konflikty
interesów, odzwierciedlające się również w stosunku do substancji
i funkcji miejskich”.
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Ryc. 1. Lokalizacja Klimatycznego Kwartału w skali Śródmieścia Krakowa
oprac. własne
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Strukturę przestrzenną obszaru tworzy zabudowa wielorodzinna
w formie zwartych kwartałów i zabudowy pierzejowej. W strukturze
przestrzennej ważną role pełnią place, posiadające współcześnie różne
funkcje użytkowe. Są to m.in. plac Wolnica, plac Nowy i ulica Szeroka.
Ulice Kazimierza są zróżnicowane pod względem funkcji: ulica Dietla ma
charakter głównie komunikacyjny, Krakowska i Starowiślna są ulicami
komunikacyjno-usługowo-handlowymi, a pozostałe mają charakter lokalny.
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Ponadto w obszarze opracowania zlokalizowana jest zabudowa usługowa
wolnostojąca i wbudowana (m.in. kwartał przemysłowy). W strukturze
przestrzennej obszaru można dostrzec liczne dominanty architektoniczne:
kościoły (Bożego Ciała, św. Katarzyny, św. Michała Archanioła na Skałce)
oraz Ratusz Kazimierski (obecnie Muzeum Etnograficzne).
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Należy również zwrócić uwagę na charakter wnętrz kwartałowych. Są to
przeważnie niewielkie przestrzenie, dostępne jedynie dla mieszkańców.
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Dodatkowo w dzielnicy znajdują się tereny częściowo zamknięte, tj.
o ograniczonej dostępności (ogrody klasztorne, kościelne, cmentarze,
tereny przy obiektach użyteczności publicznej).
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Ryc. 2. Obszar Klimatycznego Kwartału (KK)
oprac. własne
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Kontekst historyczny
Obszar Klimatycznego Kwartału to miejsce o niepowtarzalnej wartości
historycznej i kulturowej. W poniższym zestawieniu wskazano kluczowe
daty związane z historią obszaru. Sam Kazimierz był samodzielnym
miastem, które powstało w 1. połowie XIV wieku, a przyłączone
do Krakowa zostało na przełomie XVIII i XIX wieku.
W historii rozwoju miasta można wyróżnić kilka kluczowych etapów:
okres od lokacji do osiedlenia Żydów na Kazimierzu (1335-1495),
okres rozwoju miasta żydowskiego (1495-1660), zrujnowanie dzielnicy
w okresie potopu szwedzkiego (1660-1655), okres odbudowy i rozwoju
dzielnicy, w tym przyłączenie do Krakowa (1655-1939), okres okupacji
niemieckiej i wysiedlenia większości mieszkańców (1939-1945). Okres
degradacji dzielnicy przypada na okres od lat 50. do lat 70. XX wieku. Od
lat 90. XX wieku rozpoczęły się przygotowania do odnowy Kazimierza.
Dzielnica znacząco zmieniła swój charakter, stając się jedną z najbardziej
popularnych atrakcji turystycznych Krakowa, przy jednoczesnej utracie
dominującego mieszkaniowego charakteru.
Skrótowe kalendarium obszaru Klimatycznego Kwartału:
do 1335 r. – okres przedlokacyjny: Kazimierz stanowił wyspę odgrodzoną
od Krakowa jedną z odnóg rzeki, na której znajdowałysię 3 osady; przez
obszar ten przebiegał także ważny średniowieczny szlak handlowy
prowadzący z Wrocławia przez Kraków na Ruś i Węgry;
1335 r. – lokacja Kazimierza na prawie niemieckim przez króla Kazimierza
Wielkiego; od lokacji miasta trwały także intensywne prace budowlane
przy gotyckich zespołach sakralnych Kazimierza;
1414 r. – rozpoczęcie budowy ratusza (obecnie siedziba Muzeum
Etnograficznego);
XIV w. – wzniesienie najważniejszego zespołu sakralnego na Kazimierzu Skałki wraz z kościołem pw. śś. Michała Archanioła i Stanisława;
II poł. XIV w. – wzniesienie kościoła Bożego Ciała, budowa kościoła pw.
św. Katarzyny i św. Małgorzaty oraz klasztoru dla zgromadzenia
Augustianów;
1495 r. – lokalizacja miasta żydowskiego (oppidum iudaeorum), nakaz
przeprowadzenia się Żydów z Krakowa do Kazimierza;

Ryc. 3. Fragment planu Meno Passecka z 1817 r. przedstawiający Kazimierz. Czarną przerywaną linią oznaczono obszar KK.
źródło: galeriakrakow.tumblr.com
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1495–1655 r. – okres świetności Kazimierza;

1941 r.– zamknięcie pozostałych w Krakowie Żydów w odizolowanym
od reszty miasta getcie w części dzielnicy Podgórze;

1581 r. – budowa siedziby zgromadzenia sióstr św. Augustyna;

1945–1988 r. – okres degradacji; lata 50.-70. XX w. - spalenie będących
w złym stanie technicznym kamienic przy ul. Józefa, masowe wyburzenia
na przełomie lat 50. i 60. objęły rudery zachodniej pierzei ul. Estery oraz
części ul. Kupa. Kontynuowano je na początku lat 70. w rejonie ulic Kupa,
Warszauera, Jakuba oraz Józefa., lata 70. – prace rewaloryzacyjne;

1655–1660 r. – Potop Szwedzki; zrujnowanie większej części zabudowy
Kazimierza;
1752–1758 r. – wzniesienie kościoła pw. Trójcy Świętej
przy ul. Krakowskiej;

1972 r. – oddanie do użytku drogowo-tramwajowego mostu
Grunwaldzkiego, poprowadzenie torowiska tramwajowego środkiem
Plant Dietlowskich - w rezultacie zniszczenie dawnego reprezentacyjnego
założenia bulwarowego oraz stworzenie wyraźnej granicy przestrzennej
oddzielającej Kazimierz od sąsiedniego Stradomia;

1800 r. – zburzenie murów miejskich, utrata praw miejskich i przyłączenie
Kazimierza do Krakowa;
1806 r. – powstanie pierwszego planu regulacyjnego w celu „upiększenia”
miasta żydowskiego;

1978 r. – wpis dzielnicy, jako integralnej części zabytkowego
śródmieścia Krakowa, na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego
i Naturalnego UNESCO;

1822 r. – zburzenie murów oddzielających miasto żydowskie od Krakowa;
1833–1843 r. – powstanie planów regulacyjnych dla Kazimierza, które
obejmowały m.in. ulice Estery, Kupa i Jakuba;

Fot. 1. Widok na ul. Starowiślną w 1928 r.
źródło: NAC - Narodowe Archiwum Cyfrowe

1861 r. – budowa linii kolejowej we wschodniej części Kazimierza;
1897–1906 r. – budowa nowego gmachu szpitala bonifraterskiego;

1988 r. – pierwsza edycja Festiwalu Kultury Żydowskiej;

1878–1880 r. – powstanie Plant Dietlowskich w wyniku zasypania
dawnego koryta Wisły;

1993 r. – powołanie przez prezydenta Krakowa zespołu ds. rewitalizacji
dzielnicy;

początek XIX w. – budowa cmentarza żydowskiego przy ulicy Miodowej;

1994 r. – opracowanie Planu Działań na rzecz rewitalizacji
Kazimierza, finansowanego przez Unię Europejską w ramach ECOS –
Wschodnioeuropejskiego Programu Współpracy Miast;

II poł. XIX w. – intensywna działalność budowlana przy nowo wytyczonych
ulicach, m.in. Starowiślnej, Berka Joselewicza, Wrzesińskiej, Paulińskiej
oraz Dietla; budowa kwartału przemysłowego związanego z działalnością
obsługujących miasto spółek: gazowej, tramwajowej i elektrowni;

1994 r. – Kazimierz uznany za pomnik historii;

koniec XIX w. – regulacja ul. św. Wawrzyńca, wytyczenie ul. Bartosza
i pl. Bawół, przebicie ul. Miodowej oraz uporządkowanie pl. Nowego;

2005 r. – opracowanie Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa;
2008 r. – opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Starego Miasta,
w tym również dla obszaru Kazimierza.

1907–1914 r. – budowa umocnień przeciwpowodziowych i wałów
wiślanych;
1939–1945 r. – okres okupacji niemieckiej, wysiedlenie większości
mieszkańców;
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1988 r. – międzynarodowe seminarium zorganizowane przez Johns
Hopkins University w Baltimore oraz Ośrodek Architektury Stowarzyszenia
Architektów Polskich pt. „Planowanie dla Kazimierza”, poświęcone
Kazimierzowi i jego rewaloryzacji;

Fot. 2. Ulica Szeroka w Krakowie w 1936 r.
źródło: NAC - Narodowe Archiwum Cyfrowe

Zmiany w wyniku
pandemii COVID-19
Trwająca od marca 2020 roku pandemia COVID-19 wywołana
przez koronawirusa SARS-CoV-2 stała się przyczyną istotnych
zmian w praktycznie wszystkich dziedzinach życia, w tym również
w funkcjonowaniu miast. Ograniczeniu uległa możliwość korzystania
z przestrzeni publicznych, bezpośrednich kontaktów mieszkańców, a duża
część pracowników przeszła w tryb pracy zdalnej.
Przedsiębiorstwa, zwłaszcza z branży handlowo-usługowej, zmuszone
były zawiesić swoją działalność lub przestawić się na nowy sposób
funkcjonowania.
Jak wskazują wyniki badań przeprowadzonych w trakcie lockdownu
(w dniach 30 kwietnia - 2 maja 2020 roku) przez dr. Roberta
Pawlusińskiego z Zakładu Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej
Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Marka Grochowicza z Instytutu
Rozwoju Miast i Regionów, 60% lokali gastronomicznych na Kazimierzu
była zamknięta. Obserwacje wykonane na obszarze Starego Miasta
i Kazimierza przez Pawlusińskiego przez pierwsze trzy weekendy czerwca
2020 roku (czyli już po zniesieniu części ograniczeń) wykazały, że:
• kilkanaście dni po otwarciu lokali gastronomicznych duża część z nich
(prawie 20%) nadal była zamknięta (przede wszystkim kluby nocne,
ale także niektóre puby i restauracje),
• duża część lokali nie powróciła do swoich godzin otwarcia sprzed
pandemii. Większa część lokali zamykała się nawet kilka godzin
wcześniej,
• największym zainteresowaniem cieszyły się lokale będące
popularnymi miejscami spotkań młodych ludzi, a także miejsca
nastawione przed pandemią na klientów lokalnych. Obiekty, które
przed pandemią nastawione były na turystów (Rynek Główny,
ul. Szeroka) w analizowanym czasie budziły dużo mniejsze
zainteresowanie
niż np. plac Nowy czy kompleks lokali przy ul. Dolnych Młynów,
• lokale gastronomiczne z ogródkami letnimi cieszyły się zdecydowanie
większym zainteresowaniem klientów niż te, które oferowały miejsca
tylko wewnątrz lokalu (zwłaszcza w piwnicy).
Jak wynika z artykułu w krakowskim dodatku do Gazety Wyborczej “Gastronomia krakowska. Komu uda się przetrwać do wakacji?”
z 4 grudnia 2020 roku, właściciele krakowskich lokali gastronomicznych
wskazywali, że w wyniku pandemii ich obroty spadły o ok. 80%.
Skutkiem pandemii była również zapaść branży turystycznej. Wyniki
badań dotyczących ruchu turystycznego w Krakowie w 2020 roku,

zrealizowanych przez Małopolską Organizację Turystyczną pod kierunkiem
dr. Krzysztofa Borkowskiego dla Gminy Miejskiej Kraków wskazują, że
w porównaniu z rokiem 2019 liczba cudzoziemców odwiedzających
Kraków spadła w 2020 roku o 74,2%, a liczba krajowych turystów
o 34%. Ogółem liczba osób odwiedzających Kraków w 2020 roku spadła
w stosunku do poprzedniego roku o 43,4%. W 2020 roku turyści zostawili
w mieście 3,58 mld złotych, czyli prawie o połowę mniej niż w poprzednim.
Pandemia COVID-19 wpłynęła również na zachowania mobilnościowe
mieszkańców, czego skutkiem były m.in. zmiany w funkcjonowaniu
komunikacji miejskiej, dostosowujące ofertę do zmniejszonych potrzeb
przewozowych. W rozmowie Marcela Wandasa, redaktora bloga
SmogLab z Dyrektorem Zarządu Transportu Publicznego, Łukaszem
Frankiem z kwietnia 2020 roku, przytoczone zostały statystyki związane
z mobilnością w czasie pandemii. Liczba podróży oraz wpływy ze
sprzedaży biletów spadły o 80-90%, a liczba pojazdów transportu
zbiorowego wyprawiana do obsługi miasta została ograniczona o 20-30%.
Ruch drogowy zmalał o 30-70% (w zależności od ulicy).
Od marca 2020 roku, w zależności od bieżącej sytuacji epidemicznej,
krakowski Zarząd Transportu Publicznego wprowadzał m.in. następujące
zmiany w kursowaniu tramwajów i autobusów:
• w dni powszednie wprowadzono sobotni rozkład jazdy,
• część linii autobusowych i tramwajowych uległa zawieszeniu,
• ograniczono funkcjonowanie linii tramwajowych i autobusowych
wyłącznie do okresów szczytowych (z częstotliwością właściwą
sobotniemu rozkładowi),
• w okresach pozaszczytowych wybrane linie kursowały
z częstotliwością co 60 minut,
• komunikacja nocna została całkowicie zawieszona.
Ciekawe wyniki badań dotyczących zmian w zachowaniach
mobilnościowych mieszkańców miast w związku z pandemią
zamieszczone zostały w raporcie Polskiego Alarmu Smogowego
pt. “Zachowania transportowe mieszkańców dużych miast” z marca
2021 roku.
Z badań wynika, że mieszkańcy Krakowa w czasie pandemii przesiedli
się z komunikacji miejskiej na samochody oraz częściej niż wcześniej
przemieszczali się pieszo. W badaniach zrealizowanych na początku
2020 roku, czyli tuż przed pandemią, krakowianie wybierali najczęściej
komunikację miejską (49%), następnie samochód (29%), a w dalszej

kolejności rower (9%) i podróż pieszo (3%). W badaniach z początku 2021
roku wynika, że komunikację miejską wybierał w Krakowie jedynie co
trzeci mieszkaniec, a samochodem podróżowało 40% z nich. Udział ruchu
rowerowego spadł do 5%, a podróży pieszych wzrósł do 8%. Ankietowani
wskazywali również w większości (60%) na potrzebę przekształcania
pasów ruchu ogólnego na buspasy, a także wprowadzenia zakazu wjazdu
pojazdom z silnikiem diesla do centrów miast (63% - największe poparcie
spośród badanych miast). Mieszkańcy Krakowa opowiedzieli się jednak
w zdecydowanej większości przeciwko podwyższeniu opłat z tytułu
parkowania w centrum (70%). Tylko 44% ankietowanych wskazało, że
dopuszcza rezygnację z samochodu na rzecz komunikacji zbiorowej
(w 2020 roku odsetek ten wynosił 52%).
Na przełomie kwietnia i maja 2020 roku Zarząd Transportu Publicznego
we współpracy z Wydziałem Miejskiego Inżyniera Ruchu Urzędu Miasta
Krakowa wdrożył projekt “Krakowska Tarcza dla Mobilności”. W związku
z potrzebą zapewnienia bezpiecznego przemieszczania się do pracy
czy na zakupy i koniecznością zachowania dystansu społecznego,
a także ze względu na trudności z parkowaniem w śródmieściu
i limitami w komunikacji miejskiej, zrealizowane zostały projekty
rozwiązań przeznaczonych dla rowerzystów i pieszych. Celem zmian
było uzupełnienie istniejącej sieci infrastruktury dla bezpiecznego
przemieszczania się po Krakowie.
Wprowadzono około 7 km tymczasowych dróg dla rowerów na pasach
ruchu dla samochodów, które nie były wykorzystywane przez kierowców
ze względu na obniżony poziom natężenia ruchu indywidualnego podczas
pandemii. Zdecydowano się również na poszerzenie wąskich chodników,
na których nie było możliwości zachowania zalecanych odstępów między
pieszymi i wdrożono sektorową organizację ruchu uspokajającą ruch
na wąskich uliczkach śródmieścia.
W rejonie obszaru Klimatycznego Kwartału, dzięki “Krakowskiej Tarczy
dla Mobilności”, uruchomiono pasy rowerowe wzdłuż ul. Dietla i ul.
Grzegórzeckiej. Pozwoliły one wygodnie przemieszczać się rowerzystom
w relacjach do Starego Miasta, łącząc istniejącą infrastrukturą
w rejonie Ronda Grunwaldzkiego i Ronda Grzegórzeckiego. Był to jeden
z pierwszych w Polsce, nielicznych projektów miejskich, zakładających
poprawę warunków pieszych i rowerzystów w związku z pandemią
COVID-19 poprzez zmiany w organizacji ruchu drogowego.
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„Z obserwacji terenowych mogę stwierdzić, że jest to
powiązane z dwoma czynnikami: na Starym Mieście
mieszka znacząco mniej osób niż na Kazimierzu.
W związku z tym, w kilkutygodniowym okresie
z największymi ograniczeniami odnośnie wychodzenia
z domu, Stare Miasto było praktycznie puste,
nieuczęszczane przez wiele osób (obserwacja własna).
Kazimierz – mimo, że także cechuje się spadkiem
liczby mieszkańców – dalej ma ich co najmniej 3–4 tys.
(Grochowicz 2019). Powoduje to, że lokalne restauracje
utrzymały klientów, którzy do nich przychodzili w związku
z bliskim sąsiedztwem. Drugim czynnikiem jest coraz
większa dominacja sieciowych lokali gastronomicznych
na Starym Mieście. Zarówno sieciowych kawiarni, jak
i restauracji jest znacząco więcej na Starym Mieście
niż na Kazimierzu, gdzie takowe pojawiły się dopiero
niedawno (badania własne). Z pierwszych obserwacji
w trakcie pandemii nasuwa się także wniosek, że lokalni
mieszkańcy, wychodząc „na miasto” do restauracji
po produkty na wynos, wybierali miejsca, które znają
i chcą je w jakiś sposób wesprzeć w trudnych czasach.
W przypadku analizy tego zjawiska w maju, można
stwierdzić, że tego typu lokali znajduje się znacząco
więcej na Kazimierzu (Pawlusiński 2020).”
Marek Grochowicz

Ryc. 4. Działalność lokali gastronomicznych na terenie Kazimierza
źródło: M.Grochowicz
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Koncepcja miasta
15-minutowego
Idea miasta 15-minutowego zakłada takie kształtowanie przestrzeni, aby
podstawowe usługi (sklep, poczta, szkoła, przedszkole, park, apteka,
kawiarnia itp.) zlokalizowane były w obrębie 15 minut spacerem lub
rowerem od miejsca zamieszkania. Niezbędne jest, aby infrastruktura
miasta pozwalała odbywać podróże piesze i rowerowe w sposób
bezpieczny i wygodny.
Przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi jednostkami
urbanistycznymi (osiedlami czy dzielnicami) jest możliwe w tej koncepcji
szybkim i wygodnym transportem publicznym. Takie podejście pozwala
ograniczyć potrzebę korzystania z samochodu osobowego. Możliwa
jest więc dzięki temu redukcja negatywnego wpływu indywidualnego
ruchu zmotoryzowanego na środowisko. Mniejsza liczba samochodów
w przestrzeni ulic pozwala ponadto przeznaczyć część obszarów pasa
drogowego na błękitno-zieloną infrastrukturę.
Działania urbanistyczne i techniczne, konieczne do realizacji takiego
modelu to:
1. unikanie tworzenia monofunkcyjnej przestrzeni miejskiej,
2. mieszanie funkcji mieszkaniowych, usługowych i biurowych
w przypadku śródmieść,
3. tworzenie obszarów mieszkaniowych z dobrym dostępem do usług dla
mieszkańców (przedszkole, szkoła, przychodnia, lokalny park),
4. wygodna infrastruktura rowerowa i piesza,
5. wygodny dostęp do transportu zbiorowego.
Ważne jest również, kto korzysta z przestrzeni i czy ruch jest generowany
lokalnie, czy też korzystający przemieszczają się pieszo po dotarciu
do dzielnicy innym sposobem transportu.
W ramach projektu obszar Kazimierza i Grzegórzek zostanie
zdiagnozowany pod kątem spełniania ww. kryteriów. Zostaną też
zaproponowane konkretne działania, które pozwolą spełnić wymagania
idei miasta 15-minutowego.

Fot. 3. Ulica Bożego Ciała na Kazimierzu
fot: A2P2
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2 Dokumenty
strategiczne
i planistyczne
W rozdziale 2. przeanalizowane zostały dokumenty strategiczne oraz
planistyczne odnoszące się do obszaru Klimatycznego Kwartału.
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Skrót analizowanych dokumentów
odnoszących się do obszaru Klimatycznego Kwartału
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy zostało przyjęte przez Radę Miasta Uchwałą nr CXII/1700/14 z dnia
9 lipca 2014 r. i określa główne uwarunkowania i kierunki rozwoju obszaru
Klimatycznego Kwartału, tj. sposób użytkowania terenu, układ drogowy
i transportu zbiorowego, przestrzenie terenów publicznych, w tym parki
i skwery oraz główne ciągi ekologiczne. Studium nie jest aktem prawa
miejscowego.
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (MPZP)
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego określają
przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także
rozmieszczenie inwestycji celu publicznego. Ustanawiają przepisy
powszechnie obowiązujące na danym terenie, które stają się podstawą
wydawania decyzji administracyjnych – pozwoleń na budowę dla
inwestycji zlokalizowanych na obszarze obowiązywania planu
miejscowego.
Na obszarze Klimatycznego obowiązują trzy MPZP:
• MPZP „Kazimierz” przyjęty uchwałą nr LXXXVIII/2145/17 Rady Miasta
Krakowa z dnia 8 listopada 2017 r.,
• MPZP „Bulwary Wisły” przyjęty uchwałą nr LXXXI/1240/13 Rady
Miasta Krakowa z dnia 11 września 2013 r.,
• MPZP „Rejon Alei Ignacego Daszyńskiego” przyjęty uchwałą nr
CXIV/3010/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2018 r.
Miejski Program Rewitalizacji
Miejski Program Rewitalizacji Krakowa jest podstawowym, strategicznym
dokumentem w zakresie działań ukierunkowanych na rewitalizację
obszarów zdegradowanych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb
społecznych, gospodarczych i środowiskowych. W dokumencie tym
zawarto diagnozę zjawisk kryzysowych przeprowadzoną w skali całej
Gminy. Na tej podstawie wyznaczono obszar zdegradowany i obszar
rewitalizacji oraz opisano działania służące wyprowadzeniu obszaru
rewitalizacji ze stanu kryzysowego.
Dokument przyjęty został uchwałą Nr LIX/1288/16 Rady Miasta Krakowa
z dnia 7 grudnia 2016 r. w trybie ustawy o samorządzie gminnym,
z późniejszymi zmianami (Uchwała Nr LXII/1373/17 Rady Miasta Krakowa
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z dnia 11 stycznia 2017r., Uchwała Nr XCI/2390/17 Rady Miasta Krakowa
z dnia 20 grudnia 2017r, Uchwała Nr XCV/2485/18 Rady Miasta Krakowa
z dnia 28 lutego 2018 r., Uchwała Nr XXXVI/929/20 Rady Miasta Krakowa
z dnia 26 lutego 2020 r., Uchwała Nr LVII/1657/21 Rady Miasta Krakowa
z dnia 5 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę nr LIX/1288/16 w sprawie
przyjęcia aktualizacji Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa).
Studium rozwoju systemu transportu Miasta Krakowa
Głównymi celami opracowanego w 2015 roku “Studium rozwoju systemu
transportu Miasta Krakowa” było dążenie do osiągnięcia zrównoważonego
systemu transportu dla zapewnienia wysokiej jakości życia oraz uzyskanie
wysokosprawnego systemu transportu dla wsparcia znaczącego rozwoju
społeczno-gospodarczego. Celami szczegółowymi analiz były: skrócenie
czasu podróży, podniesienie komfortu podróżowania środkami transportu
zbiorowego, zwiększenie udziału transportu zbiorowego w podróżach,
rozwój niezmotoryzowanych form transportu oraz stosowanie zasad
uspokojenia ruchu w wybranych newralgicznych obszarach, w tym
w Starym Mieście. W trakcie prac nad studium przeanalizowano
kilkadziesiąt różnych wariantów rozwoju sieci transportowej Krakowa oraz
uwzględniono różne prognozy demograficzne. Wykonano szereg analiz,
w tym ruchowe, ekonomiczne, finansowe, wrażliwości, instytucjonalne,
prawne. Przygotowana została także analiza środowiskowa.
Wnioski Studium wskazują na konieczność m.in. dalszego
uprzywilejowania transportu publicznego, przekształcania transportu
tramwajowego w kierunku rozwoju systemu szybkiego tramwaju
oraz dalszego stosowania ograniczeń dla samochodów w obszarze
śródmiejskim.
Polityka Transportowa dla Miasta Krakowa na lata 2016 – 2025
Przyjęta Uchwałą nr XLVII/848/16 Rady Miasta Krakowa „Polityka
Transportowa dla Miasta Krakowa na lata 2016-2025” z dnia 8 czerwca
2016 r. stanowi podstawowy dokument określający zasadnicze kierunki
działań miasta w zakresie planowania, organizacji i rozwoju systemu
transportowego miasta.
Strategia Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030
„Strategia Rozwoju Krakowa Tu chcę żyć. Kraków 2030” wyznacza
podstawowe kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego Krakowa.
W dokumencie przyjętym uchwałą przez Radę Miasta Krakowa w lutym

2018 r. zaprezentowana została kompleksowa wizja rozwoju miasta do
roku 2030, uwzględniająca rozmaite uwarunkowania społeczne, kulturowe,
demograficzne czy środowiskowe.
Uchwała krajobrazowa
Uchwała reguluje zasady i warunki sytuowania obiektów małej
architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.
Została przyjęta uchwałą nr XXXVI/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia
26 lutego 2020 r.
Celem uchwały krajobrazowej jest:
• ustalenie zasad i warunków sytuowania na terenie Miasta Krakowa
obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń
reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych
oraz rodzajów materiałów, z jakich mogą być wykonane;
• ochrona istniejącej struktury przestrzennej, tradycji miejsca,
istniejących wartościowych lub zabytkowych obiektów i układów
urbanistycznych;
• poszanowanie dobrego sąsiedztwa, rozumiane jako przeciwdziałanie
degradacji przestrzeni publicznej i terenów otwartych;
• przeciwdziałanie zawłaszczaniu przestrzeni publicznej poprzez
ograniczenie sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych
w przestrzeniach publicznych.
Plan Adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030
Plan Adaptacji ma na celu zmniejszenie podatności (lub zwiększenie
odporności) Miasta na ekstremalne zjawiska klimatyczne oraz
zwiększenie potencjału do radzenia sobie ze skutkami tych zjawisk i ich
pochodnych. Dokument przyjęty został Uchwałą nr XXXVI/933/20 Rady
Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r.
Kierunki rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie
na lata 2019-2030
Jest to dokument wskazujący kierunki działań Miasta w zakresie terenów
zieleni, przyjęty Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa
Nr 2282/2019 z dnia 09.09.2019 r. Składa się z części opisowej oraz
bazy danych przestrzennych przedstawionych na interaktywnych
mapach). Dla każdego obecnego i planowanego w dokumencie terenu
zieleni wyznaczono działania, jakie należy podjąć, aby zieleń w Krakowie
się rozwijała, tzn. każdy miał w pobliżu miejsca zamieszkania zielone

obszary rekreacyjne, zagospodarowane w atrakcyjny sposób, wspierające
krakowską przyrodę i szanujące dziedzictwo kulturowe.
Program Obsługi Parkingowej dla Miasta Krakowa
29 sierpnia 2012 roku Rada Miasta Krakowa podjęła Uchwałę
Nr LIII/723/12 w sprawie przyjęcia programu parkingowego dla miasta
Krakowa. Opracowanie to jest dokumentem kierunkowym w zakresie
rozwoju systemu parkingowego w mieście. Program wykonany został
w oparciu o przeprowadzoną inwentaryzację miejsc parkingowych
i parkowania w obszarze śródmieścia funkcjonalnego. Obejmuje m.in.
analizę stanu istniejącego, w tym: określenie rozmieszczenia programu
urbanistycznego na obszarze miasta, wykonanie kontrolnych pomiarów
parkowania, określenie parametrów parkowania, ustalenie wielkości
i rozkładów natężeń ruchu kołowego, określenie potrzeb i możliwości
parkowania dla stanu istniejącego, bilans popytu i podaży miejsc
postojowych i ocenę zasadności funkcjonowania strefy płatnego
parkowania.
Uchwała ws. ustalenia Strefy Płatnego Parkowania
Dokument określa zasady funkcjonowania strefy płatnego parkowania
i został przyjęty Uchwałą (Uchwała nr LXXXIX/2177/17 Rady Miasta
Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego
parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na
drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia
opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu
pobierania tych opłat).
Park Kulturowy (projekt – nieobowiązujący)
Rada Miasta Krakowa Uchwałą Nr XVIII/363/19 z dnia 12 czerwca
2019 r. ogłosiła podjęcie prac nad utworzeniem parku kulturowego
pod nazwą Park Kulturowy Kazimierz ze Stradomiem. Zgodnie z zapisami
planu ochrony tworzy się go „w celu ochrony krajobrazu kulturowego
oraz zachowania wyróżniających się krajobrazowo terenów z zabytkami
nieruchomymi charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej
i osadniczej”.
Plan ochrony (projekt – nieobowiązujący)
Plan ochrony to dokument określający wytyczne do ochrony terenu
Parku Kulturowego Kazimierz ze Stradomiem, który będzie obowiązywał
po jego uchwaleniu przez Radę Miasta Krakowa. Jest on dokumentem
wewnętrznym gminy i ma służyć usprawnieniu działań Miasta po
przyjęciu uchwałą Parku Kulturowego. Służy on głównie procesowi
zarządzania obszarem parku kulturowego oraz wyznacza kierunki działań
podejmowanych w celu zachowania wartości zabytkowych.
Ryc. 5. Zakresy obowiązujących dokumentów ochrony
oprac. własne
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Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP)
Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego, dalej „Studium”, teren objęty
projektem „Klimatyczny Kwartał” zlokalizowany jest na obszarze
elementów strukturalnych centrum miasta i śródmieścia, które zostały
wyznaczone na podstawie prac analitycznych z uwzględnieniem
morfologii tkanki miejskiej, uwarunkowań historycznych, geograficznych,
krajobrazowych oraz parametrów takich jak np. intensywność zabudowy.
Tereny te będą zwornikiem nowej, metropolitalnej części Krakowa,
stając się „sercem całego miasta” – składają się z zabytkowych
układów urbanistycznych Starego Miasta, Kazimierza, Kleparza,
Wesołej i Podgórza. Zgodnie z ustaleniami Studium centralna część
śródmieścia będzie powiązana siecią atrakcyjnych przestrzeni publicznych
z nowymi skupiskami usług tworzącymi policentryczny układ zabudowy
o charakterze śródmiejskim. Dzięki modernizacji systemu transportowego
układ ten wytworzy sprawną sieć powiązań funkcjonalnych.
Określona w Studium polityka przestrzenna miasta wskazuje na ochronę
istniejącej zieleni zlokalizowanej w przestrzeniach publicznych i wnętrz
kwartałów zabudowy. Poszczególne place i ulice należy traktować jako
wnętrza urbanistyczne, a wprowadzana i chroniona zieleń powinna
być istotnym elementem wyposażenia tych wnętrz, dopasowanym
do historycznej zabudowy i małej architektury. Należy dbać o wysoki
standard wprowadzanej zieleni, zarówno pod względem jakości materiału
stosowanego do nasadzeń, jak i proponowanych rozwiązań projektowych.
Zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa racjonalna polityka
transportowa musi uwzględniać zapisaną w ustawie o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym zasadę zrównoważonego rozwoju.
System transportu oparty o powyższą zasadę winien utrzymywać
harmonię układu komunikacyjnego z jego otoczeniem przyrodniczym,
kulturowym oraz społeczno-gospodarczym, polegającą na korzystaniu
z istniejących zasobów w sposób umożliwiający ciągłość ich użytkowania
i zachowania dla przyszłych pokoleń. Projektowany system ma dążyć
do równoprawności użytkowników ruchu.
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W Studium, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, zostały wyznaczone obszary przestrzeni publicznych.
Przepis ten odzwierciedla ich szczególną rolę w zasadach urbanistycznych.
Do najważniejszych przestrzeni publicznych oraz obszarów Miasta z gęstą
siecią przestrzeni publicznych zalicza się m.in.:
1.
2.
3.
4.
5.

historyczne centrum Krakowa,
tzw. Stare Podgórze,
tzw. stara część Nowej Huty,
Bulwary Wisły,
główne ciągi komunikacyjne wraz z wyznaczonymi wzdłuż nich
ciągami pieszymi,
6. przestrzenie placów miejskich, skwerów, parków i ogrodów miejskich
(np. Rynek Główny, plac Mariacki, plac Jana Matejki, plac Centralny,
błonia, planty, park Dębnicki, park im. H. Jordana, ogród botaniczny,
ogród zoologiczny, bulwary Wisły, plac Bohaterów Getta, plac Nowy,
plac Niepodległości, Rynek Podgórski),
7. przestrzenie ruchu pieszego w węzłach zintegrowanego transportu
(stacje, przystanki kolejowe oraz inne węzły przesiadkowe),
8. inne przestrzenie (np. kładki piesze, podziemne przejścia itp.).
Główną zasadą polityki przestrzennej dotyczącej kształtowania
systemu przestrzeni publicznych jest wyznaczenie istniejących (w tym
w obszarach objętych ochroną konserwatorską), a następnie budowanie
spójnej sieci powiązań.
Aktualnie prowadzone są prace nad nową wersją Studium na podstawie
uchwały Nr XCIII/2446/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 stycznia 2018
r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa”.

obszar KK

Ryc. 6. Granice obszaru Centrum i Śródmieścia w Krakowie
źródło: SUiKZP dla Krakowa 2014 r.

Ryc. 8. Planowana sieć przestrzeni śródmiejskich w Krakowie
źródło: SUiKZP dla Krakowa 2014 r.

obszar KK

Ryc. 7. Kierunki zagospodarowania przestrzennego Krakowa
źródło: SUiKZP dla Krakowa 2014 r.
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Transport w SUiKZP
Układ komunikacyjny (sieci i węzły transportowe) pełni istotną rolę
w kształtowaniu struktury przestrzennej Miasta. W szczególności
dotyczy to ciągów komunikacyjnych o różnorodnych funkcjach, w tym
głównych śródmiejskich ulic, które pełnią nie tylko rolę transportową,
ale przede wszystkim kompozycyjną i funkcjonalną. Stanowią wnętrza
urbanistyczne, które powinny być atrakcyjną przestrzenią publiczną
i charakteryzować się wysoką jakością architektury, takich jak pierzeja,
plac, ciąg komunikacji pieszej. Zgodnie z ustaleniami Studium,
na obszarze projektu „Klimatyczny Kwartał” do ciągów komunikacyjnych
pełniących taką rolę można zaliczyć ulicę Krakowską, Starowiślną, odcinek
ulicy Dietla oraz ulicę Grzegórzecką.
W zakresie szeroko rozumianej mobilności, zgodnie z ustaleniami
Studium, utrzymuje się prowadzenie polityki transportowej Miasta,
poprzez realizację zasady zrównoważonego rozwoju. W myśl tej zasady
system transportu powinien umożliwiać harmonijne współdziałanie
ze środowiskiem naturalnym i kulturowym, a wewnętrznie - chronić
komunikację zbiorową i niezmotoryzowaną przed degradacją ze strony
motoryzacji indywidualnej. Powinien również umożliwiać maksymalną
dostępność miejsc aktywności dla mieszkańców. Z punktu widzenia
jakości środowiska oraz przyjętej wizji rozwoju miasta implementacja tych
działań ma polegać na podziale zadań przewozowych z preferencją
dla środków transportu zbiorowego oraz dla ruchu pieszych i rowerów.
W zakresie komunikacji indywidualnej działanie to ma odbywać się
poprzez wprowadzanie ograniczeń w dojazdach do wybranych obszarów
miasta, ze szczególnym uwzględnieniem centrum. Należy dążyć
do zmniejszenia popytu na ruch samochodowy poprzez m.in. sterowanie
podażą miejsc postojowych lub dostępnością wybranych obszarów.
Przede wszystkim należy jednak tak kształtować strukturę przestrzennoużytkową, aby z jednej strony zapewniała maksymalną dostępność
wszystkich miejsc aktywności, a z drugiej sprzyjała podróżom środkami
transportu zbiorowego oraz ruchowi pieszo-rowerowemu.

W zakresie rozwoju infrastruktury pieszo-rowerowej Studium wskazuje na
konieczność tworzenia dogodnych ciągów i stref ruchu pieszego: krótkich
powiązań dla pieszych, zapewnienie dostępności przystanków i dworców
komunikacji zbiorowej, a także eliminacja (na ciągach o intensywnym
ruchu pieszym) uciążliwości funkcjonalnych oraz pochodzących od ruchu
samochodowego. Ciągi i strefy ruchu pieszego będą urządzane i rozwijane
głównie w centrum, w centrach dzielnicowych oraz w strefach rekreacji.
Kanwą ciągów i stref ruchu pieszego w centrum jest układ ulic
wyłączonych z ruchu, który w przyszłości będzie rozszerzany
o promieniste ciągi ulic o charakterze handlowym (Krakowska,
Starowiślna). Dominować będą ciągi piesze o charakterze lokalnym
(wewnątrz strukturalnych jednostek). W celu wyeliminowania uciążliwości
ruchu ulicznego i wykorzystania niektórych ulic o dużej szerokości,
w liniach rozgraniczających zrealizowane będą pasaże. Stosowane będą
środki należące do szerokiego zakresu działań na rzecz uspokojenia
ruchu. Istotne dla podtrzymania atrakcyjności ruchu pieszego będzie
zapewnienie dużej liczby połączeń poprzez budowę pasaży w poprzek
zabudowy, kładek (w tym przez Wisłę) oraz bezkolizyjnych przejść
w poprzek linii kolejowych i ruchliwych ulic, zwłaszcza wyższych
klas. Dalsze zwiększenie udziału ruchu rowerowego w podróżach
miejskich może zostać osiągnięte przez rozwój systemu rowerowego,
zapewniającego wysokie standardy w zakresie bezpieczeństwa, wygody
i atrakcyjności połączeń najważniejszych części miasta. Wszystkie nowe
inwestycje w zakresie tras drogowych o znaczeniu ogólnomiejskim
oraz linii tramwajowych powinny być realizowane z myślą o ułatwieniu
ruchu rowerowego, zwłaszcza przez prowadzenie wydzielonych dróg
rowerowych. W obszarze między I a II obwodnicą generalną zasadą
powinno być przekształcanie istniejących ulic w ciągi charakterystyczne
dla strefy zamieszkania oraz stref ograniczonej prędkości. W ten sposób
rowerzystom zostanie zapewniony odpowiedni poziom bezpieczeństwa
przy utrzymaniu dwukierunkowego ruchu rowerowego, bez względu na
organizację ruchu samochodowego.

Ryc. 9. Transport publiczny w Studium
źródło: SUiKZP Krakowa 2014 r.
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Miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego (MPZP)
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego określają
przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także
rozmieszczenie inwestycji celu publicznego. Ustanawiają przepisy
powszechnie obowiązujące na danym terenie, które stają się podstawą
wydawania decyzji administracyjnych – pozwoleń na budowę dla
inwestycji zlokalizowanych na obszarze obowiązywania planu
miejscowego. Zakres ustaleń miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego określa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz rozporządzenie wykonawcze, stąd też zrezygnowano
z analizy poszczególnych ustaleń, skupiając się na najważniejszych
aspektach mogących mieć wpływ na założenia projektu.
Dla wyżej wymienionych opracowań zostały wydane punktowe
rozstrzygnięcia nadzorcze w zakresie stwierdzenia nieważności.
Dotyczy to poszczególnych nieruchomości i nie ma wpływu na ważność
przedmiotowych opracowań. Tereny kolejowe, jako tereny zamknięte,
zostały w większości pominięte podczas sporządzania opracowań
planistycznych. Obszar projektu w całości objęty jest ustaleniami
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Dla opracowanego obszaru obowiązuje pięć miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego (szczegółowa lokalizacja na Ryc. 8.).
UCHWAŁA NR LXXXVIII/2145/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 listopada
2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru „KAZIMIERZ” - ogłoszona w DZIENNIKU
URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 23 listopada
2017 r., poz. 7618.
Obszar planu obejmuje centralną część Kazimierza, włącznie
z najważniejszymi przestrzeniami publicznymi. Ustalenia dotyczą
kreowania przestrzeni publicznych oraz głównych ciągów
komunikacyjnych. W zakresie przestrzeni publicznych plan ustala warunki
zagospodarowania dla najważniejszych placów Kazimierza. Ponadto
wskazuje na lokalizacje szpalerów drzew na poszczególnych ciągach.
W zakresie ustaleń planistycznych dla ciągów komunikacyjnych, plan
wyznacza szerokości jezdni, przekroje drogowe jezdni, a w zakresie
parkowania również minimalną liczbę miejsc parkingowych dla rowerów.
W kontekście planowanej przebudowy ul. Starowiślnej należy mieć na
uwadze zapis dotyczący lokalizacji torowiska tramwajowego
w ul. Starowiślnej w pasie drogowym. Wskazano, że torowisko ma być
„wbudowane w jezdnię”, co stoi w sprzeczności z zapisami innych
dokumentów strategicznych miasta odnośnie potrzeby priorytetyzacji

transportu zbiorowego poprzez m.in. separację ruchu tramwajowego
względem indywidualnego.
UCHWAŁA NR LXXXI/1240/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 września
2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru „BULWARY WISŁY” - ogłoszona w DZIENNIKU
URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 27 września
2013 r., poz. 5685.
Obszar planu obejmuje swoim zasięgiem nie tylko obszar opracowania, ale
cały ciąg Bulwarów od Mostu Zwierzynieckiego do progu Wodnego Dąbie,
włącznie z najważniejszymi obszarami przestrzeni publicznych. Z punktu
widzenia projektu „Klimatyczny Kwartał” ustalenia planu kluczowe są
w zakresie powiązań przez Wisłę. Ustalenia dotyczą także kreowania
przestrzeni publicznych oraz głównych ciągów komunikacyjnych.
W zakresie ustaleń planistycznych plan wyznacza szerokości jezdni oraz
przekroje drogowe jezdni.
UCHWAŁA NR CXIV/3010/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października
2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru „REJON ALEI IGNACEGO DASZYŃSKIEGO”
- ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO z dnia 7 listopada 2018 r., poz. 7548.
Obszar planu obejmuje teren Grzegórzek Zachód. Centralną osią planu
jest Al. Ignacego Daszyńskiego. Z punktu widzenia realizowanego
projektu, integralnymi są ustalenia dla obszaru placu oraz Hali Targowej,
bezpośrednio przylegającej i stanowiącej część przyszłego węzła
komunikacyjnego Grzegórzki. Ustalenia dotyczą kreowania przestrzeni
publicznych oraz głównych ciągów komunikacyjnych. W zakresie
ustaleń planistycznych plan wyznacza zarówno szerokości jezdni, jak
i przekroje drogowe.

Ryc. 10. Obszary MPZP na terenie opracowania
oprac. własne

Trzeba zwrócić uwagę na fakt, że ustalenia miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego nie przesądzają o stałej organizacji
ruchu, zatwierdzanej przez właściwy organ zarządzający ruchem.
Pozostałe dwa plany miejscowe obejmują jedynie fragment jezdni ulicy
Dietla i nie zostały szerzej opisane.
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Na mapie dokonano syntezy ustaleń MPZP ze względu na
wskazany w nich sposób użytkowania przestrzeni w obszarze
Klimatycznego Kwartału.

Grzegórzecka

ole

sz
Da

Józefa Sare

go

yń
sk
ieg

tla

o

Obszar opracowania charakteryzuje się przewagą funkcji mieszkaniowousługowej. Wyjątkiem są południowe tereny Kazimierza (zabudowa
usługowa) oraz Grzegórzki (zabudowa mieszkaniowa). Do największych
obszarów zieleni nalezy zieleń cmentarna oraz niedostępna publicznie
zieleń przyklasztorna. MPZP wskazuje także tereny zieleni publicznej
również we wnętrzach kwartałów.
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Ryc. 11. Zapisy MPZP obowiązujacych na obszarze opracowania
oprac. własne
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Dokonano syntezy zapisów MPZP w zakresie wymaganej powierzchni
biologicznie czynnej, terenów zieleni publicznej oraz szpalerów drzew.
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Zgodnie z MPZP szpalery zieleni powinny pojawić się m.in. na
ul. Joselewicza, Miodowej i Wrzesińskiej (obecnie na tych ulicach nie ma
drzew lub są pojedyncze). Zapisy MPZP w zakresie realizacji szpalerów
drzew w ciągach ulic mogą być wskazówką do tworzenia ciągów zieleni
w obszarze Klimatycznego Kwartału oraz mogą wskazywać,
na których ulicach dopuszczona jest zieleń ze względu na ograniczenia
konserwatorskie. MPZP zostały uzgodnione z Małopolskim Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków.
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drzewa do zachowania wskazane w MPZP
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Ryc. 12. Zapisy MPZP dotyczące planowanych i istniejących szpalerów drzew, drzew do zachowania oraz powierzchni biologicznie czynnej na terenach zieleni i placach
oprac. własne
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Program rewitalizacji
“Miejski Program Rewitalizacji Krakowa” jest podstawowym
strategicznym dokumentem w zakresie działań ukierunkowanych
na rewitalizację obszarów zdegradowanych, ze szczególnym
uwzględnieniem potrzeb społecznych, gospodarczych i środowiskowych.
W dokumencie tym zawarto diagnozę zjawisk kryzysowych
przeprowadzoną w skali całej Gminy, na tej podstawie wyznaczono obszar
zdegradowany i obszar rewitalizacji oraz opisano działania służące
wyprowadzeniu obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego. W wyniku
przeprowadzonej diagnozy, w aktualizacji MPRK wyznaczono obszar
rewitalizacji składający się z trzech podobszarów, które zostaną objęte
procesem rewitalizacji:
1. Stare Miasto – Kazimierz.
2. Stare Podgórze – Zabłocie.
3. „stara” Nowa Huta.

“Obowiązujący Miejski Program Rewitalizacji Krakowa został przyjęty
Uchwałą Nr LIX/1288/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 grudnia 2016
r. w trybie ustawy o samorządzie gminnym, z późniejszymi zmianami
(Uchwała Nr LXII/1373/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 stycznia
2017r., Uchwała Nr XCI/2390/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia
2017r, Uchwała Nr XCV/2485/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 lutego
2018 r., Uchwała Nr XXXVI/929/20 Rady Miasta Krakowa z dnia
26 lutego 2020 r., Uchwała Nr LVII/1657/21 Rady Miasta Krakowa z dnia
5 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę nr LIX/1288/16 w sprawie przyjęcia
aktualizacji Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa.). Zaktualizowany
dokument uwzględnia wymagania, które zostały określone w Regionalnym
Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 20142020 oraz w Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji
w programach operacyjnych na lata 2014-2020, nie jest natomiast
gminnym programem rewitalizacji w rozumieniu Ustawy z 9 października
2015 r. o rewitalizacji”

Obecnie trwają prace nad Gminnym Programem Rewitalizacji
w rozumieniu ww. ustawy.
Obowiązujący program był podstawą do realizacji projektów w granicach
Klimatycznego Kwartału. W dokumencie określone zostały cele
strategiczne, operacyjne oraz kierunki działań.
Szczególnie interesujący jest cel główny dotyczący podobszaru
rewitalizacji “Stare Miasto-Kazimierz”:
“Cel 2A. Kontrola presji wywieranej na mieszkańców, związanej
z aktywnościami turystycznymi – zatrzymanie depopulacji i niekorzystnej
gentryfikacji w warunkach wysokiego potencjału urbanistycznego”.
Realizację celu głównego zakłada się poprzez realizację celów
operacyjnych.

Tab. 1. Cele operacyjne i kierunki działań dla Celu głównego 2A. Kontrola presji na mieszkańców związanej z turystyką – zatrzymanie depopulacji i niekorzystnej gentryfikacji w warunkach wysokiego potencjału urb. w podobszarze Stare Miasto-Kazimierz
źródło: Miejski Program Rewitalizacji Krakowa 2016 z późniejszymi zmianami

Cele operacyjne

Kategoria
celu

Wskaźnik celu

Wskaźnik
celu 2014–2015

Zkładany
wskaźnik 2030

Kierunki działań

2A.1. Rehabilitacja obszarów
mieszkaniowych – wzmocnienie funkcji
mieszkaniowej – dostosowanie otoczenia
mieszkaniowego do potrzeb
rodzin z dziećmi oraz osób starszych

funkcjonalno-przestrzenny,
techniczny

odsetek mieszkańców
z dostępem do
placu zabaw
poniżej 300 m

34%

100%

2A.1.1. Remonty i modernizacja terenów półpublicznych (podwórek, dziedzińców) w celu zaspokojenia potrzeb rodzin z dziećmi,
osób starszych i osób z niepełnosprawnością w zakresie wypoczynku i rekreacji
2A.1.2. Remonty i modernizacja infrastruktury technicznej w celu
dostosowania do współczesnych norm budowlanych

2A.2. Eliminowanie konfliktów funkcji
mieszkaniowej i turystycznej
dzięki zastosowaniu działań
administracyjnych i budowlanych

społeczny,
funkcjonalno-przestrzenny

liczba
mieszkańców obszaru

18,5 tys

Utrzymanie
liczby mieszkańców - 18,5 tys

2A.2.1. Ograniczenie dostępu ruchu turystycznego do wybranych
przestrzeni półpublicznych (wnętrza kwartałów, podwórka)

100%

2A.2.2. Zapewnienie środkami administracyjnymi standardów zamieszkania
właściwych dzielnicom mieszkaniowych (w tym ciszy
nocnej)
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odsetek powierzchni
51%
obszaru pokryty
miejscowymi
planami zagospodarowania
przestrzennego

2A.3. Ochrona zabytków i wykorzystanie
dziedzictwa kulturowego jako
elementów rehabilitacji obszarów
mieszkaniowych

2A.4. Wspieranie procesu otwarcia
się miasta ku Wiśle

funkcjonalno-przestrzenny,
techniczny

funkcjonalno-przestrzenny

liczba wyremontowanych
ze wsparciem
miasta obiektów
zabytkowych

22 obiekty
50 obiektów
(Liczba obiektów
zabytkowych
z terenu rewitalizacji
wspartych
dotacją UM
Krakowa w 2016 r)

2A.3.1. Tworzenie warunków prawnych i finansowych ochrony historycznej
i kulturowej wartości obiektów i zespołów

powierzchnia
(udział %) parków
kulturowych na obszarze
rewitalizacji

40%

94%

2A.3.2. Odnowa obiektów i przestrzeni publicznych o znaczeniu historycznym,
architektonicznym, artystycznym i urbanistycznym, zachowanie walorów
kulturowych i społecznych, w tym stworzenie nowego parku kulturowego
2A.3.3. Ściślejsze powiązanie aktywności istniejących instytucji kultury z potrzebami
mieszkańców

10 ha

2A.4.1. Zagospodarowanie i porządkowanie bulwarów Wisły jako
terenów rekreacji, atrakcyjnych dla turystów i mieszkańców
2A.4.2. Powiązanie infrastruktury rekreacyjnej nad Wisłą w system
otaczających ciągów spacerowych i rowerowych

powierzchnia
0
zrewitalizowanych terenów
zielonych na
bulwarach

Studium rozwoju systemu
transportu Miasta Krakowa
W dokumencie pn. „Studium rozwoju systemu transportu Miasta
Krakowa, w tym budowy metra” zawarto m.in. następujące rekomendacje
w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej, które powinny być wzięte
pod uwagę w ramach prac związanych z projektem „Klimatyczny Kwartał”:
• konieczność dalszego stosowania ograniczeń dla samochodów
w obszarze śródmieścia celem zabezpieczenia interesu publicznego
transportu zbiorowego,
• stosowanie działań niskonakładowych w systemie transportowym,
ukierunkowanych na zmianę zachowań komunikacyjnych (carsharing,
carpooling, system Park&Ride, wypożyczalnie roweru miejskiego,

•

integracja systemów transportowych),
system tramwajowy powinien być przekształcany w kierunku rozwoju
systemu szybkiego tramwaju, natomiast system autobusowy może
być przekształcany w kierunku metrobusu.

sprawiają, że średnia prędkość komunikacyjna tramwajów na tym
obszarze (nie licząc odcinków szybkiego tramwaju) wynosi około
15km/h, czyli jest niska.

W analizie SWOT systemu transportowego zwrócono uwagę m.in na:
• zauważalny spadek ruchliwości mieszkańców Krakowa,
• wąskie gardła sieci tramwajowej: odcinki i węzły w granicach I i II
obwodnicy; niewystarczająca przepustowość węzłów oraz torowiska
wbudowane w jezdnie samochodowe (wspólny ruch) w śródmieściu
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Polityka Transportowa dla Miasta
Krakowa na lata 2016 – 2025
Przyjęta Uchwałą nr XLVII/848/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 czerwca
2016 roku „Polityka Transportowa dla Miasta Krakowa na lata 20162025” stanowi podstawowy dokument określający zasadnicze kierunki
działań miasta w zakresie planowania, organizacji i rozwoju systemu
transportowego miasta.

Generalnym celem polityki transportowej Krakowa jest „stworzenie
warunków do sprawnego i bezpiecznego przemieszczania osób i towarów
przy ograniczeniu szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i warunki
życia mieszkańców oraz poprawę dostępności komunikacyjnej w obrębie
miasta, jak również terenów obszaru metropolitalnego, województwa
i kraju w warunkach zrównoważonej mobilności w miejskim systemie
transportowym”.

W kontekście projektu „Klimatyczny Kwartał” należy zwrócić uwagę na
niektóre cele szczegółowe „Polityki transportowej dla Miasta Krakowa”
oraz zadania, których realizacja pozwoli osiągnąć zakładane cele. Analizę
tych zapisów przedstawia Tab. 2.

Tab. 2. Cele szczegółowe Polityki Transportowej
źródło: Polityka Transportowa dla Miasta Krakowa na lata 2016 – 2025

Cel szczegółowy

Zadania realizacyjne (cele operacyjne)

Wnioski do projektu „Klimatyczny Kwartał”

I.1 – Rozwój wysokiej jakości systemu
transportu

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury tramwajowej

Modernizacja ul. Starowiślnej zapewniająca zwiększenie komfortu, poziomu bezpieczeństwa
ruchu drogowego i skrócenie czasu przejazdu tramwajów

Budowa nowych przystanków kolejowych na obszarze miasta w ramach systemu Szybkiej
Kolei Aglomeracyjnej (SKA)

Budowa przystanku Kraków Grzegórzki – istotny węzeł przesiadkowy śródmieścia Krakowa

Rozwój systemu obszarowego sterowania ruchem dla kolejnych ciągów komunikacji
tramwajowej z rozszerzeniem dla komunikacji autobusowej

Zapewnienie dalszego uprzywilejowania ruchu tramwajowego w sygnalizacji świetlnej
na ciągach: ul. Starowiślna, ul. Krakowska i ul. Dietla – ul. Grzegórzecka

Rozwój infrastruktury rowerowej, w tym w zakresie powiązania z siecią
komunikacji zbiorowej

Budowa nowej rowerowej infrastruktury liniowej i punktowej (ze szczególnym
uwzględnieniem lokalizacji parkingów rowerowych w rejonie przystanków PTZ
na obszarze Kazimierza i Grzegórzek)

I.3 – Poprawa dostępności
rejonów stanowiących główne
cele podróży przy wykorzystaniu
innych sposobów podróżowania niż
samochodem osobowym

Stworzenie możliwości i podwyższenie atrakcyjności innych niż samochód sposobów
podróżowania (transportem publicznym, w tym m. in. stopniowe wprowadzanie rozwiązań
tunelowych na najbardziej obciążonych elementach układu transportu zbiorowego oraz
szybkiego transportu autobusowego, rowerem, pieszo)

Wprowadzenie rozwiązań w organizacji ruchu nadających priorytet i zwiększających
atrakcyjność ruchu pieszego i rowerowego w obszarze Kazimierza i Grzegórzek – strefy
piesze, drogi dla rowerów, szersze chodniki, meble miejskie itp.

I.5 – Poprawa dostępności przystanków
kolejowych

Usprawnienie dojść i dojazdów do stacji i przystanków kolejowych

Zorganizowanie sprawnych, wygodnych i bezpiecznych przesiadek kolej-tramwaje-autobusyrowery w ramach nowego węzła na Zielonym placu Grzegórzeckim oraz odpowiedniej
jakości dojść pieszych do węzła

I.6 – Zahamowanie degradacji i dążenie
do zapewnienia wysokiej jakości
istniejącej infrastruktury transportowej

Poprawa stanu technicznego infrastruktury szynowej

Wykorzystanie w ramach przebudowy ul. Starowiślnej nowoczesnych rozwiązań w zakresie
torowisk tramwajowych, zapewniających wysokie parametry eksploatacji, niezawodności
oraz klimatu akustycznego
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Cel szczegółowy

Zadania realizacyjne (cele operacyjne)

Wnioski do projektu „Klimatyczny Kwartał”

I.7 – Rozwój infrastruktury transportowej
zapewniającej powiązania pomiędzy
obszarami miasta, a także powiązania
w skali metropolitalnej, regionalnej,
krajowej i międzynarodowej

Ograniczanie ruchu samochodowego wewnątrz II obwodnicy, eliminacja lub ograniczanie
ruchu tranzytowego w stosunku do miasta, ze skierowaniem tego ruchu na trasy
przebiegające przez tereny mniej intensywnie zagospodarowane

Komunikowanie polityki transportowej miasta w zakresie ograniczania ruchu
samochodowego w rejonie Klimatycznego Kwartału (i wewnątrz II obwodnicy Krakowa),
zwłaszcza w kontekście planowanych inwestycji infrastrukturalnych i przekształcania
przestrzeni publicznych

II.1 – Rozbudowa sieci dróg dla rowerów
i ciągów pieszych oraz organizacji
ruchu ułatwiającej wygodne poruszanie
się rowerem i pieszo pomiędzy
obszarami miasta

Rozbudowa sieci tras rowerowych

Zaplanowanie i wykonanie brakującej infrastruktury rowerowej

Rozwój systemu roweru miejskiego

Zapewnienie rezerw na stacje roweru miejskiego

Działania sprzyjające ruchowi pieszemu (strefy uspokojonego ruchu, strefy zamieszkania,
zwiększenie gęstości przejść dla pieszych, budowa kładek dla pieszych oraz kładek pieszorowerowych, stopniowa eliminacja parkowania na chodnikach)

Zwiększenie udogodnień dla ruchu pieszego na obszarze

II.3 – Poprawa standardów podróży
i poprawa warunków podróżowania
w transporcie zbiorowym
z uwzględnieniem osób o ograniczonej
mobilności

Integracja i usprawnienie funkcjonowania węzłów przesiadkowych

Zadbanie o zorganizowanie sprawnych i wygodnych przesiadek kolej-tramwaje-autobusyrowery w rejonie nowego węzła na Zielonym placu Grzegórzeckim oraz innych węzłów
(np. skrzyżowanie Dietla-Krakowska-Stradomska)

Stosowanie uprzywilejowania w ruchu naziemnych środków transportu zbiorowego

Zapewnienie dalszego uprzywilejowania ruchu tramwajowego w sygnalizacji świetlnej
na ciągach: ul. Starowiślna, ul. Krakowska i ul. Dietla – ul. Grzegórzecka

II.4 – Kształtowanie świadomości
dotyczącej konieczności realizacji
koncepcji zarządzania mobilnością

Przeciwdziałanie nadmiernemu korzystaniu z samochodu osobowego w podróżach
Tworzenie przestrzeni przyjaznej pieszym i rowerzystom celem zachęty do zmiany
w okresie nasilonego ruchu (na rzecz odbywania podróży pieszych, rowerem i podróżowania przyzwyczajeń komunikacyjnych
transportem publicznym) i zwiększenia liczby osób podróżujących w danym samochodzie

III.1 – Ochrona powietrza
i przeciwdziałanie zanieczyszczeniu

III.2 – Ograniczenie hałasu

Tworzenie nowej kultury mobilności to przede wszystkim wiedza, partnerstwo, edukacja,
szkolenia, podnoszenie świadomości i oddziaływanie na zmiany mentalności. Działań tych
nie można wprowadzić za pomocą nakazów, zakazów czy też ograniczeń, w tym konkretnym
przypadku konieczne są konsultacje, akceptacja społeczna i kampanie promujące takie
zachowania

Położenie dużego nacisku na wysokiej jakości partycypację społeczną projektu
i edukacyjno-promocyjny walor konsultacji społecznych; realizacja działań informacyjnych,
edukacyjnych oraz promocyjnych, a także współpraca w tym zakresie np. ze szkołami,
zakładami pracy (opracowywanie planów mobilności dla generatorów ruchu)

Rozważana powinna być opcja tworzenia stref ograniczonej lub zerowej emisji
komunikacyjnej głównie w obszarze śródmieścia

Ograniczenie ruchu samochodowego w obszarze Klimatycznego Kwartału

Ponadto koordynacji oraz zmianie podlega sposób zagospodarowania otoczenia głównych
tras komunikacyjnych

Zwiększenie ilości zieleni przyulicznej, stosowanie roślinnej zabudowy torowisk
tramwajowych celem przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza pyłami

Promocja samochodów z napędem elektrycznym i hybrydowym

Rozważenie stworzenia miejsc parkingowych przeznaczonych dla samochodów z napędem
niskoemisyjnym

Stosowanie nowoczesnych konstrukcji torowisk tramwajowych w modernizowanych i nowo
budowanych trasach tramwajowych

Wykorzystanie w ramach przebudowy ul. Starowiślnej nowoczesnych rozwiązań w zakresie
konstrukcji torowiska, zapewniających odpowiednią izolację wibroakustyczną

Stosowanie tzw. cichych nawierzchni, zieleni izolacyjnej

Wykorzystywanie materiałów (nawierzchni ulic) o odpowiednich parametrach izolacyjnych;
lokalizacja zieleni przyulicznej w pasie drogowym, w szczególności w rejonie zabudowy
mieszkaniowej
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Cel szczegółowy

Zadania realizacyjne (cele operacyjne)

Wnioski do projektu „Klimatyczny Kwartał”

III.4 – Poprawa bezpieczeństwa
Wprowadzenie lub modernizacja systemów oświetlenia i monitorowania ulic, placów, ciągów Identyfikacja miejsc o słabym oświetleniu i stosowanie rozwiązań zwiększających poczucie
osobistego ogółu użytkowników systemu rowerowych i parkingów
bezpieczeństwa osobistego (unikanie „ślepych uliczek”)
transportowego
III.5 – Poprawa bezpieczeństwa ruchu
drogowego prowadząca do zmniejszenia
liczby zabitych i ciężko rannych
w Krakowie

Poprawa parametrów technicznych dróg, ich wyposażenia i organizacji ruchu,
z zastosowaniem m.in. takich środków jak mini i małe ronda, wyniesione powierzchnie
skrzyżowań, wyniesione przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe, śluzy rowerowe,
uspokojenie ruchu,

Stosowanie rozwiązań uspokojenia ruchu w organizacji ruchu (w tym: wyniesionych
powierzchni skrzyżowań i przejść dla pieszych oraz przejazdów rowerowych, woonerfów)

Wprowadzanie ograniczeń prędkości dopuszczalnej, w tym stref Tempo 30

Rozważenie zwiększenia obszarów strefy zamieszkania z ograniczeniem prędkości
do 20 km/h

IV.1 – Koordynowanie zagospodarowania Stymulowanie przemieszania funkcji (mieszkalnych, pracy, usług, rekreacji, edukacji
przestrzennego miasta
i kultury) w celu ograniczenia potrzeb podróżowania na większe odległości

Tworzenie przestrzeni zgodnej z ideą miasta 15-minutowego, w tym zapewnienie
mieszkańcom obszaru dostępu do usług – przeciwdziałanie gentryfikacji spowodowanej
turystyfikacją

IV.2 – Zwiększenie efektywności
Stosowanie zatok umożliwiających bezpieczne wysadzenie pasażera
funkcjonowania systemu transportowego w pobliżu przystanku komunikacji publicznej (tzw. Kiss and Ride)

Zaplanowanie miejsc Kiss and Ride w rejonie węzłów przesiadkowych

V.1 – Przywrócenie ulicom
funkcji miejskich

V.3 – Kształtowanie jakości
przestrzeni miejskiej

W zakresie transportu drogowego zwiększenie efektywności funkcjonowania systemu
uzyska się przez ograniczenie kosztów wynikających ze strat czasu użytkowników systemu,
kosztów eksploatacyjnych pojazdów oraz kosztów wypadków; najefektywniejsze są
rozwiązania o charakterze organizacyjnym (systemy zarządzania ruchem)

Stosowanie rozwiązań w organizacji ruchu mających na celu dalsze uprzywilejowanie
ruchu pojazdów transportu zbiorowego, a w następnej kolejności pieszych i rowerzystów
– celem zmniejszenia średnich strat czasu ponoszonych przez użytkowników systemu
transportowego

W obszarach o największym deficycie miejsc postojowych (głównie rejon śródmieścia
funkcjonalnego): ograniczenie parkowania (poprzez wprowadzanie strefy płatnego
parkowania na nieobjętych obszarach)

Rekomendacje w zakresie zmian w funkcjonowaniu stref płatnego parkowania (A13 –
Kazimierz, B12 – Grzegórzki)

Realizacja parkingów wielopoziomowych (naziemnych i podziemnych), ukierunkowana
na eliminację parkowania na ulicach i chodnikach, a nie na zwiększanie potencjału
parkingowego

Analiza lokalizacji i potencjału istniejących parkingów wielopoziomowych i miejsc
parkingowych w pasie drogowym celem wprowadzania zmian przestrzennych
dla zwiększenia jakości terenów publicznych

Odpowiednia oferta ze strony transportu publicznego oraz poprawa warunków ruchu
pieszego i rowerowego

Analiza obsługi obszaru transportem zbiorowym oraz warunków ruchu pieszego
i rowerowego; realizacja działań dla ich ewentualnej poprawy, w przypadku wykazania takiej
potrzeby w analizach

Wykreowanie obszarów, które mogłyby stanowić wizytówkę miasta z przestrzenią publiczną
przyjazną człowiekowi; obszary te będą łatwo dostępne, głównie dzięki transportowi
publicznemu; przestrzenie takie będą stanowić ulice/place wolne od uciążliwości ruchu
samochodowego (lub z ograniczonym ruchem „uspokojonym”), z wychodzącymi
na nie usługami, urządzeniami ruchu pieszego i rowerowego, wkomponowanymi w dobrze
urządzoną zieleń

Przedstawienie rekomendacji i strategii użytkowania oraz realizacja inwestycji
podnoszących jakość przestrzeni publicznych: placu Grzegórzeckiego, Parku Kolejowego,
ulicy Starowiślnej, placu Nowego, ulicy Szerokiej, placu Wolnica, ulicy Dietla, bulwarów, ulicy
Miodowej, ulicy Krakowskiej

Zgodnie z doświadczeniami wielu miast europejskich, elementami nobilitującymi przestrzeń Zadbać o właściwie zaprojektowaną przestrzeń w ramach modernizacji ul. Starowiślnej
miejską powinny być modernizowane korytarze tras tramwajowych
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Strategia Rozwoju Krakowa.
Tu chcę żyć. Kraków 2030
Uchwałą nr XCIV/2449/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lutego 2018 r.,
Rada Miasta Krakowa przyjęła dokument „Strategia Rozwoju Krakowa.
Tu chcę żyć. Kraków 2030”.

•

W analizie SWOT z zakresu mobilności wskazano m.in. następujące
słabe strony:

•

•

•

niedostateczna integracja systemów transportowych w Krakowskim
Obszarze Metropolitalnym, w tym niewystarczająca liczba parkingów
w systemie „Parkuj i Jedź” oraz niedostatecznie rozbudowana sieć
transportu zbiorowego;

niedostateczny rozwój układów komunikacji kolejowej oraz kołowej,
zwłaszcza w części północnej miasta;
brak dobrze rozwiniętej i spójnej sieci dróg dla rowerów w Krakowie
i Krakowskim Obszarze Metropolitalnym;
nieodpowiedni stan infrastruktury drogowej oraz jej przepustowości.

Przy realizacji projektu „Klimatyczny Kwartał” niezbędne będzie zwrócenie
uwagi na planowane w „Strategii Rozwoju Krakowa” działania, których
realizacja pozwoli przybliżyć miasto do osiągnięcia postawionych celów.
Analizę zawartych w dokumencie zapisów przedstawia Tab. 3.

Tab. 3. Cele i projekty strategiczne Strategii Rozwoju Krakowa
źródło: Strategia Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030

Cel / Obszar strategiczny

Projekty strategiczne

4.1. Powszechnie
•
dostępna, wysokiej jakości
przestrzeń publiczna
•

Utworzenie parków kulturowych:
Nowa Huta, Stare Podgórze
z Krzemionkami, Kazimierz Stradom z Bulwarami Wisły
Budowa kładki pieszo-rowerowej
Kazimierz – Ludwinów

Planowane aktywności i działania

Wnioski do projektu „Klimatyczny Kwartał”

Wzmacniać systemowe działania, w efekcie których wzrośnie dbałość
o krajobraz miasta, jego piękno, ład przestrzenny, estetykę i walory widokowe

Zwrócić uwagę na zaplanowanie przestrzeni publicznych o najwyższych
walorach estetycznych

Przywracać przestrzenie publiczne mieszkańcom poprzez ograniczenie
dostępu samochodów osobowych do centrum miasta, w zamian rozwijając
efektywny i przyjazny środowisku system transportu zbiorowego

Zaproponować lokalizacje, w których należałoby ograniczyć dostęp
samochodów i przekształcić odzyskane przestrzenie w miejsca przyjazne
mieszkańcom – tereny zieleni, rekreacji itp.

Skutecznie walczyć z nielegalnymi reklamami i graffiti

Rekomendować stosowanie materiałów umożliwiających usunięcie graffiti,
przeanalizować obszary zlokalizowane poza systemem monitoringu
miejskiego

Kształtować ulice, szczególnie w centrum miasta i wewnątrz osiedli jako
przestrzenie publiczne, odwołując się do koncepcji „ulic –ogrodów”, poprzez
uspokajanie ruchu, wprowadzanie pasów zieleni, znoszenie rozgraniczenia
na chodnik i jezdnię oraz równoważenie ruchu pieszego, rowerowego
i samochodowego

W proponowanych rozwiązaniach stosować metody uspokojenia ruchu,
kierować się potrzebą zwiększenia powierzchni terenów zielonych, rozważyć
stosowanie woonerfów
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Cel / Obszar strategiczny

Projekty strategiczne

Planowane aktywności i działania

Wnioski do projektu „Klimatyczny Kwartał”

Pozyskać nowe tereny dla przestrzeni publicznych, tworząc ich zintegrowaną
sieć. W każdej z dzielnic będziemy tworzyli funkcjonalne centra lokalnej
tożsamości, obejmujące m.in. Kluby Rodzica i Centra Aktywności Seniorów

Tworzyć przestrzenie – funkcjonalne centra lokalnej tożsamości, w których
okoliczni mieszkańcy będą mogli się integrować

Przeciwdziałać nadmiernej komercjalizacji przestrzeni publicznych;
stymulować na tych terenach, szczególnie placach, powstawanie
atrakcyjnych miejsc spotkań, wypoczynku i rekreacji, dostępnych nie tylko dla
użytkowników obiektów komercyjnych

Zapewnić komponent rekreacyjno-wypoczynkowy w ramach rewitalizacji
placów i innych kluczowych obszarów

Zrewitalizować istniejące tereny zieleni oraz zwiększyć powierzchnie nowych
terenów dla rekreacji w obszarze miasta

Zwrócić uwagę na kwestie jakości terenów zielonych

Łączyć rozproszone elementy zieleni w zintegrowany system

Uzupełnienie istniejących obszarów zieleni urządzonej poprzez realizację
nowych nasadzeń szpalerów drzew/krzewów, w tym zmianę charakteru
ciągów drogowych

Projektować zielone przestrzenie w otoczeniu zabudowy miejskiej oraz
Przebudowa istniejących ciągów drogowych w kierunku „ zielonych” ulic, np.
wewnątrz osiedli i w centrum miasta („parki kieszonkowe”, podwórka, skwery) „woonerf”, tworzenie zielonych przestrzeni w podwórkach i na skwerach

4.2. Zrewitalizowane
obszary miejskie

•
•
•

•
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Rewitalizacja placów: Wolnica,
Nowego i św. Ducha
Budowa kładki pieszo-rowerowej
Kazimierz – Ludwinów
Realizacja koncepcji „ulic ogrodów”, w tym w pierwszej
kolejności ulic: Krupnicza, Mostowa,
Bożego Ciała, Meiselsa, Lipowa,
Trynitarska, plac Słowiański,
plac Biskupi
Rewitalizacja tradycyjnych
ulic handlowych w tym: Długa,
Karmelicka, Zwierzyniecka,
Kalwaryjska, Krakowska
i Starowiślna (zintegrowane
spojrzenie na funkcje, jakość
przestrzeni, parkowanie, dostawy
oraz mobilność)

Przeciwdziałać tworzeniu barier architektonicznych w przestrzeni publicznej,
wykluczających osoby z niepełnosprawnością ruchową

Tworzyć przestrzenie publiczne dostępne dla osób o ograniczonej możliwości
poruszania się

Stosować zasady zapobiegania przestępczości przez kształtowanie
bezpiecznych przestrzeni

Zadbać, aby proponowane rozwiązania zapewniały poczucie bezpieczeństwa
osobistego wszystkich użytkowników (brak „ślepych uliczek”, objęcie
systemem monitoringu)

Ograniczać niekorzystne skutki masowego ruchu turystycznego w niektórych
dzielnicach Krakowa, szczególnie wyludnianie się Starego Miasta, Kazimierza
i Starego Podgórza-Zabłocia

Tworzyć rozwiązania przyjazne mieszkańcom

Ograniczać niekorzystne skutki, w tym w postaci gentryfikacji, intensywnej
aktywności budowlanej, szczególnie na obszarze Zabłocia

Zadbać o zapewnienie w obszarze KK podstawowej infrastruktury
dla mieszkańców

Dostosowywać otoczenie osiedli i terenów mieszkaniowych do potrzeb rodzin
z dziećmi oraz osób starszych

Zaplanować lokalizacje placów zabaw i mebli miejskich w otoczeniu
zieleni; dokonać analizy przestrzeni osiedli pod kątem dostępności ławek,
poręczy przy pochylniach i stopniach; obniżać krawężniki i dbać o właściwe
odwodnienie jezdni w rejonie przejść dla pieszych

Umożliwiać włączenie społeczne, poprzez poprawę infrastruktury stwarzającej Tworzenie przyjaznych przestrzeni publicznych, umożliwiających
lepsze warunki dla edukacji, nauki, kultury oraz zapewniając pomoc społeczną integrację społeczną
Dążyć do harmonizacji struktury funkcjonalnej i przestrzennej terenów
mieszkaniowych

Uzupełnienie istniejącej sieci przestrzeni publicznych wraz z tworzeniem
punktów węzłowych, celem uczytelnienia struktury funkcjonalnej - tereny
turystyczne / tereny mieszkaniowe

Cel / Obszar strategiczny

Projekty strategiczne

Planowane aktywności i działania

4.3. Zrównoważone
środowisko

•

Ograniczyć niską emisję poprzez likwidację wszystkich pieców węglowych,
Rekomendować kontynuację programu likwidacji pieców węglowych
z równoczesną kontynuacją programu osłonowego oraz zintensyfikowanie
współpracy Krakowa z otaczającymi gminami oraz samorządem województwa
na rzecz ograniczenia emisji napływowych

•

•

4.4. Przyjazny
mieszkańcom, efektywny
i ekologiczny system
transportowy

•

Systemowa zmiana systemu
ogrzewania opartego na
paliwie stałym
Rozbudowa sieci ciepłowniczej
w centrum miasta, w tym
doprowadzenie ciepła do Starego
Miasta i Kazimierza
Poprawa efektywności
energetycznej gminnych
budynków użyteczności publicznej
(termomodernizacja, zarządzanie
energią, wykorzystanie energii
odnawialnej)

Inwestycje realizujące koncepcję
miasta przyjaznego pieszym, w tym
m.in. plac Nowy, ul. Krupnicza,
ul. Lipowa, al. Róż

Wnioski do projektu „Klimatyczny Kwartał”

Zmniejszyć emisję komunikacyjną poprzez zwiększanie udziału w ruchu
Stosować rozwiązania ograniczające dostęp samochodów, a promujące ruch
transportu zbiorowego i innych ekologicznych form mobilności, szczególnie
rowerowy i pieszy
rowerów, oraz radykalne ograniczenie ruchu samochodów w centrum Krakowa
Ograniczyć emisję hałasu poprzez wprowadzanie wyciszonych torowisk
tramwajowych, zakup nowoczesnego taboru tramwajowego i autobusowego
(w tym elektrycznego), stosowanie nawierzchni drogowych o ograniczonej
emisji hałasu, ograniczanie dopuszczalnej prędkości ruchu samochodów
i stosowanie ekranów akustycznych tylko w przypadku braku alternatywy

Wykorzystanie w ramach przebudowy ul. Starowiślnej nowoczesnych
rozwiązań w zakresie torowisk tramwajowych, zapewniających wysokie
parametry wibroizolacyjne; rozważyć rozszerzenie stref zamieszkania
o ograniczeniu prędkości 20 km/h

Edukować i promować postawy proekologiczne

Zwrócić uwagę na wymiar edukacyjny i promocyjny projektu

Wprowadzić zdecydowane uprzywilejowanie komunikacji zbiorowej w ruchu
miejskim oraz lepszą dostępność i odpowiednią częstotliwość kursów

Zapewnić dalsze uprzywilejowanie ruchu tramwajowego w sygnalizacji
świetlnej na ciągach: ul. Starowiślna, ul. Krakowska i ul. Dietla
– ul. Grzegórzecka oraz separowanie ruchu tramwajowego od indywidualnego
poprzez utworzenie wydzielonego torowiska w ramach modernizacji ul.
Starowiślnej

Zintegrować systemy transportowe z przyznaniem priorytetu
dla transportu szynowego

Zapewnić dalsze uprzywilejowanie ruchu tramwajowego w sygnalizacji
świetlnej na ciągach: ul. Starowiślna, ul. Krakowska i ul. Dietla
– ul. Grzegórzecka

Podejmować działania na rzecz miasta przyjaznego pieszym, w tym poprzez
obniżanie lub likwidację krawężników, uwalnianie chodników od parkujących
samochodów, wyłączanie sygnalizacji świetlnej, oświetlanie ciągów pieszych
i stosowanie elementów małej architektury

W proponowanych rozwiązaniach stosować metody uspokojenia ruchu,
kierować się potrzebą zwiększenia powierzchni terenów zielonych, rozważyć
stosowanie woonerfów, przeanalizować możliwość reorganizacji systemu
parkingowego na obszarze

Rozwijać infrastrukturę rowerową, obejmującą także parkingi dla rowerów,
w tym parkingi zadaszone

Zaplanować i wybudować brakujące elementy infrastruktury rowerowej

Wprowadzać ograniczenia prędkości ruchu w obrębie II obwodnicy, w tym
strefy „tempo 30 km/h” (obszary o dużym ruchu pieszych oraz na osiedlach
mieszkaniowych)

Rozważyć wprowadzenie stref zamieszkania na kolejne obszary

Podjąć działania na rzecz uznania terenów wewnątrz II obwodnicy za obszar
o obniżonej emisji komunikacyjnej

Stosować rozwiązania ograniczające ruch indywidualny w obszarze oraz
promować korzystanie z pojazdów niskoemisyjnych np. poprzez tworzenie
miejsc postojowych przeznaczonych dla pojazdów elektrycznych

Promować model współdzielenia (współużytkowania) samochodów i rowerów Zapewnić rezerwy na stacje roweru miejskiego oraz zadbać o ład w dziedzinie
oraz wprowadzać rozwiązania komunikacyjne dla osób o obniżonej mobilności parkowania UTO
(osoby z niepełnosprawnością, starsze, z dziećmi)
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Cel / Obszar strategiczny

Projekty strategiczne

Planowane aktywności i działania

Wnioski do projektu „Klimatyczny Kwartał”

4.5. Wysoki poziom
bezpieczeństwa
w Krakowie

•

Zwiększyć poziom bezpieczeństwa w przestrzeniach miejskich

Zadbać, aby proponowane rozwiązania zapewniały poczucie bezpieczeństwa
osobistego wszystkich użytkowników (brak „ślepych uliczek”, objęcie
systemem monitoringu)

Podjąć działania adaptacyjne do zachodzących zmian klimatycznych,
zagrożeń wynikających z ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak
gwałtowne deszcze, wiatry, burze, susze, fale upałów i zimna, miejskie
wyspy ciepła

Zidentyfikować wyspy ciepła w obszarze Kaźmierza i Grzegórzek i przedstawić
rekomendacje w zakresie zazielenienia tych miejsc; zadbać o rozwój błękitnozielonej infrastruktury

Dążyć do „wizji 0” — zero ofiar śmiertelnych na drogach wśród pieszych
i rowerzystów

Kłaść nacisk na stosowanie rozwiązań o wysokim poziomie BRD; wprowadzać
rozwiązania uspokojenia ruchu

Rozbudować skuteczne mechanizmy konsultacyjne, pozwalające
mieszkańcom i organizacjom pozarządowym na współkształtowanie decyzji
i polityk miejskich

Kłaść duży nacisk na wysoką jakość partycypacji społecznej projektu
i edukacyjno-promocyjnego waloru konsultacji społecznych

Wprowadzić mechanizmy wspierania lokalnych inicjatyw, opierających się
na szerokiej partycypacji i oddolnych inicjatywach, budujących wspólnotę
w skali sąsiedzkiej i osiedlowej (np. mikrogranty dla inicjatyw lokalnych)

Zaplanować system mikrograntów przeznaczonych dla lokalnych
inicjatyw, np. w zakresie wprowadzania zieleni w przestrzeniach
publicznych, ale także prywatnych - w podwórkach, na dachach i elewacjach

Stworzyć spójny system komunikacji społecznej, obejmujący osiedla
i wspólnoty sąsiedzkie, w tym także w sposób niewymagający
umiejętności cyfrowych

Podczas konsultacji społecznych należy mieć na uwadze osoby o braku
lub o niskich umiejętnościach cyfrowych

Rozszerzyć funkcje i kompetencje Rad Dzielnic w kierunku pełniejszej
reprezentacji potrzeb społeczności lokalnych

Nawiązać współpracę z radnymi przy realizacji projektu

5.2. Silny sektor
organizacji społecznych
(pozarządowych)

Wspierać niesformalizowane ruchy miejskie poprzez m.in. zapraszanie
do debat, konsultacji

Nawiązać współpracę z aktywnymi grupami mieszkańców przy
realizacji projektu

5.3. Spójność społeczna

Rozwijać i dostosowywać usługi publiczne, infrastrukturę techniczną
i systemy informacji do potrzeb osób starszych

Zaplanować lokalizację mebli miejskich w otoczeniu zieleni

6.2. Wysoka jakość
strategicznego
zarządzania miastem

Chronić i dbać o ład przestrzenny poprzez planowanie przestrzenne

Podczas realizacji inwestycji analizować zapisy dokumentów planistycznych
oraz realizować cele i zadania w nich określone

Systemowo włączać podmioty spoza administracji samorządowej
do procesów zarządczych i budować z nimi sieci współpracy

Nawiązać współpracę z Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
przy realizacji projektu

Integrować planowanie przestrzenne i społeczno - gospodarcze
oraz planowanie sieci transportowych

Zwrócić szczególną uwagę na zapisy dokumentów planistycznych
i strategicznych przy modernizacji ul. Starowiślnej

5.1. Wysoki poziom
partycypacji społecznej
mieszkańców

Rozbudowa sieci monitoringu
miejskiego, także we współpracy
z podmiotami zewnętrznymi

Podjąć działania zmierzające do pozyskania większej akceptacji mieszkańców Zapis stoi w sprzeczności z treścią innych dokumentów obowiązujących
dla masowego ruchu turystycznego
w mieście. Należy ujednolicić politykę miasta w zakresie masowego ruchu
turystycznego.
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Uchwała krajobrazowa
Uchwała nr XXXVI/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020
r. w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej
architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”
Uchwałą nr XXXVI/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r.
ustalono „Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic
reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”, czyli tzw. uchwałę
krajobrazową. Na dostosowanie przestrzeni do zapisów zawartych
w Uchwale przeznaczono 24 miesięcy od dnia wejścia jej w życie,
przy czym określono specjalne warunki przekształceń.
Kazimierz i Grzegórzki znajdują się w Podobszarze 3 III Strefy –
Śródmieście, w którym obowiązują m.in. następujące zasady i warunki
sytuowania obiektów małej architektury oraz ogrodzeń:
•

zakazane jest sytuowanie obiektów małej architektury w sposób
kolidujący z zachowaniem ciągłości przejść pieszych i tras
rowerowych;
• nakazano wykonanie obiektów małej architektury z wykorzystaniem
materiałów wytrzymałych mechanicznie i odpornych na warunki
atmosferyczne;
• dopuszczono:
a) sytuowanie elementów oświetlenia przestrzeni publicznych
bez określenia maksymalnej wysokości,
b) sytuowanie elementów wyposażenia placów zabaw oraz siłowni
plenerowych o wysokości do 12 m,
c) dla parków, skwerów, zieleńców, placów zabaw, urządzeń zabawowych,
urządzeń sportowych oraz siłowni plenerowych użycia materiałów
i kolorystyki obiektów małej architektury innej niż wymieniona
w poszczególnych Strefach,
d) wykonanie obiektów małej architektury służących rekreacji
w połączeniu z obiektami umożliwiającymi nasadzenia zieleni ozdobnej
i izolacyjnej;
•
•
•

•

ustalono wysokość masztów flagowych do 12 m, a obiektów małej
architektury do 6 m;
dopuszczono wykonanie obiektów małej architektury z detalami
nawiązującymi do form historycznych;
ustalono rodzaj dopuszczonych materiałów do wykonania obiektów
małej architektury: drewno, stal, w tym stal kortenowska, żeliwo,
aluminium, kamień naturalny, szkło i jego imitacje, beton, w tym beton
architektoniczny, z wyłączeniem stosowania tworzyw sztucznych;
ustalono kolorystykę użytych materiałów do wykonania obiektów
małej architektury – przy zachowaniu naturalnych kolorów materiałów
określonych w punkcie powyżej lub stosowanie brązu, beżu, szarości
i zieleni, z wykluczeniem stosowania elementów refleksyjnych,

odblaskowych lub o jaskrawym kolorze, o ile nie służą zapewnieniu
bezpieczeństwa użytkownikom ruchu drogowego,
• zakazano sytuowania ogrodzeń w terenach wyłączonych spod
zabudowy w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,
a w terenach nieobjętych ustaleniami planów miejscowych–
nieruchomości niezabudowanych, z wyłączeniem nieruchomości:
a) niezabudowanej, o ile na takiej nieruchomości prowadzona jest
działalność gospodarcza, o której mowa w ustawie z dnia 6 marca
2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292) - wysokość
ogrodzeń do 2,5 m;
b) niezabudowanej, związanej z wykonywaniem rzemiosła, o którym mowa
w ustawie z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2018 r. poz. 1267)
- wysokość ogrodzeń do 2,5 m;
c) stanowiących publicznie dostępne tereny sportu, rekreacji
i wypoczynku (w tym parki), wybiegi dla psów, a także tereny ogródków
działkowych, cmentarzy i targowisk - wysokość ogrodzeń do 6 m;
•

zakazano sytuowania ogrodzenia na nieruchomości zabudowanej
budynkiem lub budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, chyba, że
ogrodzenie stanowi ogrodzenie ogródka przydomowego, o którym
mowa w § 4 ust. 1 pkt 12 – wysokość ogrodzeń do 1,2 m;
• dopuszczono sytuowanie ogrodzenia na nieruchomości zabudowanej:
a) budynkiem lub budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub
nieruchomości, na której prowadzone są roboty budowlane związane
z budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
b) budynkiem lub budynkami usługowymi (produkcyjnymi) lub
nieruchomości, na której prowadzone są roboty budowlane związane
z budową tych budynków;
•

dopuszczono sytuowanie tymczasowych ogrodzeń na nieruchomości
(o wysokości do 2,5 m):
a) na której wykonywane są roboty budowlane na czas prowadzenia tych
robót budowlanych,
b) wyłącznie w określonym miejscu organizacji przedsięwzięcia
plenerowego, na czas jego trwania oraz na czas ich montażu i demontażu
w okresie trzech dni roboczych przed rozpoczęciem przedsięwzięcia
plenerowego i do jednego dnia roboczego po jego zakończeniu;
•
•

ustalono wysokość ogrodzeń do 2,2 m, z wyjątkami
opisanymi powyżej;
nakazano wykonywać ogrodzenia:

a) jako ogrodzenia niestanowiące ogrodzeń pełnych, z zapewnieniem
przejść i przepustów o wysokości minimum 12 cm od poziomu terenu
i szerokości minimum 20 cm (w liczbie nie mniejszej niż jeden na każde
rozpoczęte 10 m długości ogrodzenia) – w celu umożliwienia migracji
zwierząt. Dopuszcza się wykonanie ogrodzeń pełnych, bez konieczności
zapewnienia przejść i przepustów w celu umożliwienia migracji zwierząt,
stanowiących ogrodzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b, pkt 4
i pkt 5 lit. C,
b) w taki sposób, by ich usytuowanie nie wpływało negatywnie
na warunki ruchu na drodze publicznej oraz na zjazdach, w szczególności
nie pogarszało wymagań widoczności, o których mowa w przepisach
rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie z dnia 2 marca 1999 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 124 oraz
z 2019 r. poz. 1643);
•

rodzaje materiałów, z których dopuszczono wykonanie ogrodzenia
to metal, cegła, kamień naturalny lub jego imitacje, drewno lub
kompozyt drewna, aluminium oraz beton, a w przypadku ogrodzeń,
o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b oraz ogrodzeń tymczasowych
związanych z prowadzeniem robót budowlanych dopuszcza się
także prefabrykowane betonowe przęsła bądź ich elementy lub
blachę falistą;
• nakazano stosowanie kolorystyki ogrodzeń w odcieniach czerni, brązu,
szarości, zieleni, beżu i bieli lub w naturalnych kolorach materiałów
wymienionych w ust. 4;
• niezależnie od zasad i warunków opisanych powyżej dopuszczono:
a) wykonanie szlabanów wjazdowych na drogach wewnętrznych
stanowiących dojazd lub zjazd z wydzielonych miejsc postojowych
dla samochodów osobowych,
b) wykonanie ogrodzeń o wysokości do 1,1 m dla ogródków
gastronomicznych z dopuszczeniem od 1 listopada do 31 marca montażu
alternatywnie tafli szkła, o łącznej wysokości takiego ogrodzenia do 1,8 m,
c) kształtowanie ogrodzeń w postaci żywopłotów;
•

w przypadku ogrodzeń stanowiących zabytki, w tym ujętych w gminnej
ewidencji zabytków lub planowanych do wykonania
na nieruchomościach, na których znajdują się obiekty zabytkowe,
stosuje się zasady, o których mowa powyżej, chyba, że inne wymogi
związane z ochroną zabytków określi organ ochrony zabytków.
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Park kulturowy i plan ochrony parku kulturowego
Park kulturowy a plan ochrony
Park kulturowy to szczególna forma ochrony cennego krajobrazu
historycznego, która została wprowadzona do katalogu działań
ochronnych, przewidzianego w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami w 2003 roku (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568). Przed uchwaleniem
danego Parku Kulturowego przez samorząd należy wykonać szereg analiz,
waloryzację wartości kulturowych obszaru i określić zagrożenia dla nich.
W trakcie tego procesu powstaje dokument uchwały, w którym znajdują
się: nazwa parku kulturowego, jego granice, sposób ochrony oraz zakazy
i ograniczenia panujące na jego terenie. Jako uzupełnienie twardych
zapisów uchwały oraz dokumentację przebiegu analiz przygotowuje się
również dokument nazywany planem ochrony, który uzasadnia podjęte
wybory, zaznajamia z historią i wartościami obszaru chronionego oraz
dostarcza wytycznych w zakresie zarządzania i urządzania. Krakowskie
doświadczenia po przeprowadzeniu dwóch procesów uchwalania parków
kulturowych - Stare Miasto oraz Nowa Huta - są bogate i pokazują, że plan
ochrony jest nie tylko analizą i diagnozą, ale przede wszystkim zbiorem
wskazań, jak kształtować zachodzące nieuchronnie zmiany,
aby ochronić jak najwięcej istniejących na obszarze wartości. Plan
ochrony jest dokumentem obligatoryjnym do włączenia przy tworzeniu
lub zmianie MPZP na terenie Parku Kulturowego. Wskazania dotyczą
ochrony konserwatorskiej, urbanistyki, architektury i budownictwa,
infrastruktury i komunikacji, kształtowania walorów widokowych,
gospodarowania i kształtowania zieleni, kształtowania ładu
przestrzennego i estetyki, polityki informacyjnej i wreszcie problemów
w sferze społecznej.

Plan ochrony

Cele powołania Parku
spowodować zanik wartości kulturowych Krakowa dla kolejnych pokoleń.

Opis celów z Planu ochrony:

Przy wyznaczaniu granic Parku przeanalizowano wiele czynników, m.in.
istniejący już Park Kulturowy Stare Miasto, którego granice zostały
uszanowane. Wzięto pod uwagę pięć wariantów wyznaczenia obszaru
Parku, ostatecznie decydując się na granice tożsame z granicami
Pomnika Historii. Zastrzeżono też konieczność powstania serii mniejszych
buforowych parków kulturowych dookoła głównej historycznej części
miasta, o mniej rygorystycznych ograniczeniach w celu ochrony rejonów
bezpośrednio przylegających do terenów historycznych.

„W przypadku Parku Kulturowego Kazimierz ze Stradomiem cele
powołania Parku można określić przez odwołanie się do doświadczeń
i uchwał dotyczących Parku Kulturowego Stare Miasto i modyfikując je
w odniesieniu do specyfiki terenu wyrazić następująco:

Park Kulturowy ma zadbać m.in. o porządek przestrzenny, stylistykę
budynków, uczytelnienie widoków i takie sformułowanie zaleceń dla
zieleni, by zaniedbane tereny zieleni można było zamienić w zieleń
dopełniającą architekturę i ład przestrzenny. Park ma także zadbać
o przywrócenie mieszkańcom wygody i piękna dzielnicy, wizualnego
i funkcjonalnego komfortu oraz dumy z tego miejsca.
Przeważający teren Kazimierza i Stradomia położony jest na obszarze,
który został objęty wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO
oraz wchodzi w skład historycznego zespołu miasta, uznanego
zarządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 8 września 1994
r. za Pomnik Historii (Monitor Polski z 1994 r. Nr 50 poz. 418). Układ
urbanistyczny Kazimierza i Stradomia jest też wpisany do rejestru
zabytków (A-12 oraz A-1273/M). Fakty te determinują konieczność
zachowania najwyższych standardów ochrony konserwatorskiej
substancji zabytkowej, w tym substancji krajobrazowej.

•
•
•
•
•

•

zachowanie i ekspozycję dziedzictwa kulturowego i krajobrazu
historycznego układu urbanistycznego Miasta Krakowa w granicach
Kazimierza i Stradomia, w granicach określonych na załączonej mapie,
ochronę historycznej linii zabudowy, gabarytów i form
architektonicznych,
ochronę funkcjonalną i kompozycyjną osi komunikacyjnych
i przestrzeni publicznych wraz z integralnie z nimi związaną
kompozycją zieleni, szczególnie historycznych ciągów alei i bulwarów,
ochronę funkcjonalną i kompozycyjną zieleni, szczególnie
historycznych ogrodów, bulwarów i skwerów, z dopuszczeniem
rewaloryzacji terenów zielonych,
ochronę osi, ciągów i punktów widokowych umożliwiających bliskie
i dalekie widoki na charakterystyczne elementy zagospodarowania
obszaru, ze szczególnym uwzględnieniem widoków na Wzgórze
Wawelskie, oraz widoków z obszaru Parku na charakterystyczne
elementy zagospodarowania miasta,
ochronę krajobrazu kulturowego poprzez przeciwdziałanie nadmiernej
rozbudowie działalności handlowej i usługowej, ingerującej w formę
architektoniczną obiektów zabytkowych bądź zakłócającej ich
ekspozycję, jak również ingerującej lub zakłócającej możliwość
ekspozycji przestrzeni publicznej lub sprzecznej z tradycją kulturową
Parku i związaną z nią estetyką.
ochronę zagospodarowania i użytkowania przestrzeni i kubatur, w celu
zachowania charakteru mieszkalnego dzielnicy, z uwzględnieniem
utrzymania infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej i usługowej,
ukierunkowanej na utrzymanie komfortu życia miejscowej
społeczności, przy poszanowaniu form i historycznej substancji
architektonicznej.

Plan ochrony to dokument określający wytyczne do ochrony terenu Parku
Kulturowego Kazimierz ze Stradomiem, który będzie obowiązywał
po uchwaleniu przez Radę Miasta Krakowa. Park kulturowy tworzy się
„w celu ochrony krajobrazu kulturowego oraz zachowania wyróżniających
się krajobrazowo terenów z zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi
dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej”.

•

Ustanowienie Parku Kulturowego będzie wpływało na zachowanie
i wyeksponowanie historycznych wartości obszaru, który potrzebuje
spójnej strategii chroniącej go przed negatywnymi wpływami procesów
globalizacji i unifikacji atrakcyjnych turystycznie miejsc, zachodzącymi
w otoczeniu. Powstrzymanie się od utworzenia Parku Kulturowego
Kazimierz ze Stradomiem oraz kolejnych parków kulturowych może

Tak sformułowane cele mają służyć zintegrowanej ochronie wartości
krajobrazowych, urbanistycznych, architektonicznych i przyrodniczych
miejsca, przy uwzględnieniu potrzeb zrównoważonego rozwoju
i zachowania charakteru atrakcyjnej, funkcjonującej dzielnicy
mieszkaniowej, utrzymującej standard dogodnych warunków życia oraz
swą wyjątkową i zróżnicowaną specyfikę kulturową”.
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Zakres uchwały
Uchwała rady gminy powinna określać obligatoryjnie nazwę parku
kulturowego, jego granice, sposób ochrony, a także zakazy i ograniczenia
dotyczące:
1) prowadzenia robót budowlanych oraz działalności przemysłowej,
rolniczej, hodowlanej, handlowej lub usługowej;
2) zmiany sposobu korzystania z zabytków nieruchomych;
3) umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków
niezwiązanych z ochroną parku kulturowego, z wyjątkiem znaków
drogowych i znaków związanych z ochroną porządku i bezpieczeństwa
publicznego, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 u.o.z.o.z., z którego wynika
kompetencja starosty, w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem
zabytków, do fakultatywnego umieszczania na zabytku nieruchomym
wpisanym do rejestru znaku informującego o tym, iż zabytek ten
podlega ochronie;
4) składowania lub magazynowania odpadów (art. 16 ust. 1 w zw. z art.
17 ust. 1 u.o.z.o.z.).

obszar KK
Opis oznaczeń graficznych
źródło: projekt publikacji: Plan Ochrony

Ryc. 13. Wyznaczone w planie ochrony ZWAK - zespoły wnętrz architektoniczno-krajobrazowych
źródło: projekt publikacji: Plan Ochrony Parku Kulturowego Kazimierz ze Stradomiem w Krakowie
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Ryc. 14. Wytyczne proponowane w projekcie planu ochrony (oznaczenia wyjaśnione na kolejnych stronach)
źródło: projekt publikacji: Plan Ochrony Parku Kulturowego Kazimierz ze Stradomiem w Krakowie

Strefy ochrony konserwatorskiej:

Model procesu użytkowania:

Modele procesu kształtowania tożsamości miejsca:

A0 - ścisłej ochrony konserwatorskiej
zachowawczej: działania polegające
na zachowywaniu obecnego stanu czytelnych
wnętrz AR-K z minimalnymi uzupełnieniami,
wynikającymi z postępu wiedzy historycznej
oraz konserwatorskiej.

• kontemplacja ekstensywna – to użytkowanie
z najwyższą dbałością o zastaną wartość
miejsca, uwarunkowane np. funkcjami
kultowymi, kommemoratywnymi; często
z ograniczoną dostępnością

• sublimacyjny – podkreślanie,
wydobywanie, doskonalenie, uwznioślanie
zastanych wartości

A - ścisłej ochrony konserwatorskiej: działania
polegające na utrzymaniu i doskonaleniu
obecnego stanu czytelnych wnętrz AR-K
z wymianami na elementy odtwarzane,
z uwagi na szybki postęp naturalnego
starzenia się substancji budowlanej
i elementów szaty roślinnej.
B - ochrony częściowej: działania polegające
na udoskonalaniu obecnego stanu czytelnych
wnętrz AR-K poprzez wprowadzanie
odtwarzanych, brakujących elementów,
znanych i potwierdzonych dzięki wynikom
badań naukowych. Działania polegające
na ciągłej korekcie czytelności wnętrz
AR-K poprzez wprowadzanie lub usuwanie
drobnych elementów dla odzyskania
klarowności i zrozumiałości pierwotnego
zamysłu projektanta lub śladów przemian
naturalnych i kulturowych, zapisanych
w krajobrazie. Elementy wprowadzane
nie zawsze muszą być wiernymi kopiami
utraconych detali historycznych,
w uzasadnionych przypadkach mogą
stanowić współczesne nawiązanie do form
historycznych

• kontemplacja intensywna – to najpełniejsze
użytkowanie wartości miejsca jako
katalizatora aktywności, osnutej na jego
fenomenie, niewymagające jednak trwałych
i nieodwracalnych zmian w jego substancji

• integracyjny – łączenie dawnej i nowej
formy, funkcji, a co za tym idzie – tożsamości
miejsca, na zasadach równowagi

• penetracja – to spełnienie warunków
dla wprowadzania funkcji komercyjnych,
przy zachowaniu możliwości odwołania się
do tradycji miejsca (równowaga wartości
zastanej i dodanej)
• partycypacja – prymat nowych, funkcji
komercyjnych o znacznej intensywności

E - ochrony elementów lub/i ekspozycji
K - ochrony podstawowych cech
krajobrazowych
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Modele kształtowania widoku:
• zachowywanie: działania polegające na zachowywaniu
obecnego stanu wnętrz i zespołów wnętrz AR-K, zachowaniem
ich granic (ścian) z minimalnymi uzupełnieniami, wynikającymi
z postępu wiedzy historycznej oraz konserwatorskiej
• doskonalenie: działania polegające na utrzymaniu
i doskonaleniu obecnego stanu wnętrz i zespołów wnętrz AR-K
z wymianami na elementy odtwarzane, z uwagi na szybki postęp
naturalnego starzenia się substancji budowlanej i elementów
szaty roślinnej
• uzupełnianie: działania polegające na uzupełnianiu obecnego
stanu wnętrz AR-K i zespołów wnętrz AR-K za pomocą
odtwarzanych od podstaw lub scalanych, brakujących
drobnych elementów, znanych i potwierdzonych dzięki wynikom
badań naukowych
• uczytelnianie: działania polegające na ciągłej korekcie
czytelności i wyjaśnieniu pierwotnej idei i funkcji wnętrz
i zespołów wnętrz AR-K poprzez wprowadzanie lub usuwanie
drobnych elementów dla odzyskania klarowności i zrozumiałości
pierwotnych założeń projektowych lub/oraz śladów istotnych
przemian naturalnych i kulturowych, zapisanych w krajobrazie.
Elementy wprowadzane nie zawsze muszą być wiernymi
kopiami utraconych detali historycznych; w uzasadnionych
przypadkach mogą stanowić współczesne nawiązanie do form
historycznych
• porządkowanie: działania polegające na ciągłej korekcie
stanu, czytelności i jednorodności wnętrz i zespołów wnętrz
AR-K poprzez usuwanie lub zamianę drobnych, spontanicznie
pojawiających się, współczesnych elementów, związanych
głównie z handlem, komercją, organizacją ruchu drogowego,
turystycznego itp. oraz elementów zieleni i małej architektury.
Działanie administracyjne, przestrzenne i projektowo-techniczne,
dotyczące głównie elewacji, witryn, reklam, oznaczeń, latarń
ulicznych, wiat przystankowych, elementów wyposażenia
terenów zieleni
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• odnawianie: działania polegające na kompleksowej
poprawie stanu dzieł i kompozycji architektonicznych we
wnętrzach i zespołach wnętrz AR-K. odbywające się bez
większych zmian ich funkcji, formy i znaczeń. To działania
dotyczące substancji obiektów i zespołów – naprawa
dachów, odwodnień, elewacji, w tym ocieplenia nieniszczące
wyrazu architektonicznego; naprawa chodników, działania
sanitarne i dosadzenia w zespołach zieleni, jednak bez zmian
ich charakteru
• scalanie: działania polegające na odzyskiwaniu
i uzyskiwaniu jednorodności i harmonii formy oraz poprawy
funkcjonalności wnętrz i zespołów wnętrz AR-K poprzez
wprowadzanie i usuwanie dużych elementów (o skali całych
budynków lub ich znaczących części oraz grup zieleni)
w celu połączenia wtórnie rozłączonych lub zniekształconych
i zatartych układów kompozycyjnych. Elementy
wprowadzane lub wymieniane mogą mieć formy nawiązujące
do historycznych lub ściśle odpowiadające formie
historycznej (kierunek rekompozycyjny lub rekonstrukcyjny)
procesu scalenia
• harmonizowanie: działania polegające na ciągłej dbałości
o stan wnętrz AR-K i jakość przebywania w nich poprzez
racjonalne kształtowanie świadczonych tam usług i innych
form aktywności miejskiej, związanych głównie z handlem,
komercją, wydarzeniami artystycznymi itp. Działania
o charakterze administracyjnym, edukacyjnym, promowaniu
dobrych praktyk itp., dotyczące głównie elementów
ruchomych – handlu obwoźnego, spektakli ulicznych, form
pojazdów i jednostek pływających, świadczących usługi
turystyczne a także elementów wystroju okresowego
małej trwałości

• przywracanie: działania polegające na odzyskiwaniu
charakteru bardzo zmienionych i przekształconych
a bardzo istotnych wnętrz lub zespołów wnętrz AR-K.
To działania zawsze o dużej skali, wymagające zawsze
najpierw dokładnych badań a następnie usunięcia wtórnych
nawarstwień i elementów oraz układów dekompozycji.
Polegają na wprowadzaniu dużych elementów –
budowli, komunikacji, elementów urządzeń krajobrazu,
grup zieleni które uległy zniszczeniu lub zatarciu;
w uzasadnionych naukowo przypadkach może oznaczać
dokończenie rozpoczętych lecz zarzuconych pierwotnych
zamysłów projektów
• mianowanie: działania polegające na nadaniu znaczeń
wnętrzom AR-K i ich zespołom, cech zwiększających
ich rozpoznawalność, atrakcyjność, wydobywających
ich rzeczywistą wartość oraz promowania tych cech –
w sytuacji nieczytelności lub anonimowości takich wnętrz.
Wprowadzanie oznaczników w krajobrazie, oraz nowych
funkcji i form. Wprowadzenie nowej tożsamości miejsc,
w nawiązaniu do tożsamości historycznej wnętrza AR-K
lub jego sąsiedztwa
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3 Kontekst
społeczny
i gospodarczy
Rozdział 3. dotyczy kluczowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych
i zawiera m.in. analizę demograficzną oraz charakterystykę mieszkańców,
osób odwiedzających kwartał i najważniejszych interesariuszy projektu.
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Struktura
demograficzna
W obszarze opracowania, według danych meldunkowych,
pod koniec marca 2021 roku mieszkało 11 415 osób. Jest to ok. 1,46%
populacji Krakowa. Średnia gęstość zaludnienia dla obszaru wynosi
9 512 zameldowanych osób na 1 km2. W całym Krakowie wartość
ta wynosi 2 386. Na 100 zameldowanych mężczyzn przypada 108
kobiet. Współczynnik feminizacji według danych jest nieco niższy niż
współczynnik dla całego Krakowa, który wynosi 114.
W Ryc. 13. zaprezentowano dane dotyczące funkcjonalnych grup wieku.
W obszarze Klimatycznego Kwartału 6 264 osoby są w wieku
produkcyjnym, co stanowi 54,87% wszystkich mieszkańców. W całym

Krakowie wskaźnik ten w roku 2020 wynosił 58,6%. Osoby w wieku
poprodukcyjnym zameldowane w obszarze Klimatycznego Kwartału
stanowią 32,53% (3 714 osoby). Wskaźnik ten dla populacji Krakowa jest
znacznie niższy i wynosi 23,8% w 2020 roku.
Osoby w wieku przedprodukcyjnym (0-19) stanowią 12,58%
zameldowanych mieszkańców. Wskaźnik ten w całym Krakowie w 2020 r.
wynosił 17,6%.
Wśród osób zameldowanych w obszarze Klimatycznego Kwartału niemal
1/3 osób to osoby w wieku poprodukcyjnym.

Ryc. 15. Funkcjonalne grupy wieku w podziale na płeć
źródło: dane meldunkowe

Prognoza demograficzna
dla Starego Miasta
Na podstawie „Hybrydowej prognozy demograficznej dla Krakowa na lata
2020-2050 dla 18 pomocniczych Dzielnic Miasta” opracowanej przez
prof. dr hab. Jana Paradysza według autorskiej metodologii pokazano
przewidywane zmiany dla dzielnicy Stare Miasto (w tym Kazimierza)
oraz Grzegórzki.
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Dane meldunkowe z systemu Selwin przekazane przez Zarząd Transportu Publicznego,
stan na 31.03.2021 r.
Raport o stanie Miasta Krakowa za rok 2019, dostęp: https://www.bip.krakow.
pl/?dok_id=133270
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Stare Miasto

Grzegórzki

Ryc. 16. Prognoza demograficzna

źródło: J. Paradysz, „Hybrydowa prognoza demograficzna dla Krakowa na lata 2020-2050 dla 18 pomocniczych Dzielnic Miasta”

W dzielnicy Stare Miasto liczba urodzeń maleje. W latach 2001-2020
spadła z wartości 384 do 240. Prognozowana na 2050 r. liczba urodzeń
w tej dzielnicy wynosi 69.
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W dzielnicy Grzegórzki liczba urodzeń w latach 2001-2020 wzrastała
(od wartości 225 do 332). W latach 2021-2035 prognozowany jest
nieznaczny spadek tej wartości (do poziomu 335), lecz przewiduje się,
że w 2050 roku wzrośnie do 326 urodzeń. W całym Krakowie liczba
urodzeń w latach 2020-2035 będzie spadać (z 8006 do 5912), w 2050
osiągnie wartość 7547.
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Dla porównania przewiduje się, że liczba ludności w całym Krakowie
będzie rosnąć do 2025 r. (742 398), do 2040 r. będzie spadać (do
wartości 732 458), a do 2050 r. prognozowany jest wzrost mieszkańców
do poziomu 740 344. W porównaniu do 2021 r. wartość ta zmaleje
o ok. 0,11%.
Zarówno Stare Miasto, jak i Kazimierz, cechuje ujemny przyrost naturalny.
W latach 2002-2020 w obydwu dzielnicach sytuacja uległa poprawie;
w Starym Mieście przyrost naturalny wzrósł z poziomu -272 do -142,
natomiast w dzielnicy Grzegórzki z wartości -185 do -35.
Prognozuje się, że do roku 2049 przyrost naturalny w obydwu dzielnicach
będzie ujemny. W 2050 r. dzielnica Grzegórzki ma odnotować dodatni
przyrost naturalny, natomiast w dzielnicy Stare Miasto w latach 2020-2050
wskaźnik ten ma kształtować się na podobnym poziomie.
W całym Krakowie oczekuje się dodatniego przyrostu naturalnego od roku
2047. W latach 2024-2027 wartość tego wskaźnika będzie ujemna.
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Ryc. 17. Liczba urodzeń
źródło: J. Paradysz, „Hybrydowa prognoza demograficzna dla Krakowa na lata 2020-2050 dla 18 pomocniczych Dzielnic Miasta”
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Dzielnica Grzegórzki w następnych 30 latach zwiększy swoją populację
o nieco ponad 1%. Niekorzystne prognozy demograficzne są dla dzielnicy
Stare Miasto, w której leży większa część obszaru Klimatycznego
Kwartału. W 2021 w dzielnicy żyje 32 137 mieszkańców. W roku 2050
będzie niemal 60% mniej mieszkańców (12 641).
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Grzegórzki

Stare Miasto

Ryc. 18. Przyrost naturalny
źródło: J. Paradysz, „Hybrydowa prognoza demograficzna dla Krakowa na lata 2020-2050 dla 18 pomocniczych Dzielnic Miasta”
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Na Ryc. 19 zobrazowano gęstość zaludnienia obszaru opracowania.
Możliwe jest wskazanie obszarów o najwększej koncentracji
mieszkańców. Są to m.in:
• Grzegórzki,
• ul. Joselewicza do skweru Kółeczko,
• ul. Paulińska,
• ul. Starowiślna,
• ul. Wietora,
• kwartały pomiędzy ul. Bocheńską i Gazową.
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Ryc. 19. Rozkład populacji na terenie Klimatycznego Kwartału (łącznie pobyt stały i czasowy)
oprac. własne
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Mieszkańcy
i odwiedzający kwartał
Mieszkańcy
W obszarze Klimatycznego Kwartału zameldowanych jest 11 415 osób.
1 801 osób zameldowaych jest po wschodniej stronie linii kolejowej, na
terenie Dzielnicy Grzegórzki. 9 614 osób zameldowanych jest na terenie
Kazimierza. Dane meldunkowe nie pokazują realnej liczby mieszkańców,
jednak na ich podstawie można oszacować przybliżony obraz populacji
tych obszarów.
W porównaniu do całego Krakowa, obszar Klimatycznego Kwartału
posiada znacznie wyższy odsetek osób w wieku poprodukcyjnym. Ich
udział stale rośnie i będzie rózsł co potwierdzają prognozy demograficzne.
Postępująca turystyfikacja przyczynia się do obniżenia jakości
zamieszkania w obszarze. Wielu mieszkańców Kazimierza (szczególnie
rodziny z dziećmi) opuszcza dzielnicę w poszukiwaniu lepszych warunków
zamieszkania, nie rezygnując z tytułu własności do nieruchomości.
Nierzadko mieszkania te są oferowane na rynku najmu. W toku prac nad
raportem przeprowadzono spotkania na temat obszaru Klimatycznego
Kwartału z przedstawicielami jednostek miejskich oraz interesariuszy
(wykaz spotkań znajduje się w aneksie niniejszego opracowania).
W rozmowach sygnalizowany był fakt, że część młodszych ludzi wybiera
zamieszkanie na Kazimierzu ze względu na atrakcyjność tej lokalizacji.
Niektóre z ulic w obszarze stają się „modne”, a na Kazimierz wraca wielu
„liderów opinii”.

aż tak duże (szacowano je na ok. 0,5 miliarda do budżetu, a realnie było
to 30-40 mln). Panowało przekonanie, że głównym źródłem uciążliwości
są turyści, ale pandemia potwierdziła, że również mieszkańcy Krakowa
korzystający z usług gastronomiczno-rozrywkowych dzielnicy przyczyniają
się do hałasu i innych niedogodności dla okolicznych mieszkańców.
Przedsiębiorcy
Według danych, liczba podmiotów gospodarczych w obszarze Starego
Miasta i Kazimierza systematycznie wzrasta. Na koniec 2019 r. na 1000
mieszkańców tego obszaru przypadało 693 zarejestrowanych podmiotów
gospodarczych - liczba ta wzrosła z poziomu 521 w roku 2015 r.
Natomiast średnia wartość dla całego Krakowa wynosiła 188 podmiotów
na 1000 mieszkańców.
Przedsiębiorcy stanowią niejednorodną grupę. Można wyróżnić w niej
między innymi:
• przedstawicieli branży HoReCa (łączne określenie sektora
hotelarskiego, rekreacji oraz gastronomicznego), m.in. restauratorów,
którzy działają na Kazimierzu od dłuższego czasu;
• przedstawicieli branży HoReCa „nowego” kapitału, który pojawił się
niedawno i intensywnie inwestuje;
• podmiotów zajmujących się handlem i usługami w dzielnicy.

Mieszkańcy Krakowa

W obszarze Klimatycznego Kwartału występują ok. 732 miejsca, które
świadczą usługi gastronomiczne. W porównaniu do Starego Miasta, na
Kazimierzu nie ma dużej liczby dyskotek/klubów nocnych, dominują tu
puby i restauracje. Liczba lokali typowo nocnych w obszarze szacowana
jest na 59, co stanowi nieco ponad 8% wszystkich punktów usługowych
w obszarze Klimatycznego Kwartału. Panuje opinia, że na Kazimierzu
jest „najbardziej zastała struktura” restauracji i kawiarni; duża liczba
lokali działa nieprzerwanie od wielu lat. Interesującym zjawiskiem jest
pojawianie się coraz większej liczby restauratorów oraz przedsiębiorców,
dla których istotne są dobre relacje z mieszkańcami (wprowadzane są
godziny otwarcia respektujące ciszę nocną, oferowane są zniżki).
Przedsiębiorcy są grupą bardzo zmobilizowaną, w szczególności podmioty
działające na placu Nowym. Niegdyś było to miejsce koncentracji handlu
żywnością.

Dotychczasowa narracja odnośnie turystyki i wpływów do budżetu miasta
z tego tytułu sugerowała ogromne korzyści związane z działalnością tej
branży. Pandemia COVID-19 pokazała jednak, że wpływy dla miasta nie są

Profil handlowy obszaru jest zróżnicowany. W porównaniu z innymi
miastami występuje tu wiele punktów handlowych nie będących sklepami
sieciowymi. Wciąż można znaleźć tu ‘vintage shopy’, autorskie butiki,

Odwiedzający Kwartał i turyści
Ze względu na wyjątkową wartość kulturową Kazimierza ,obszar ten jest
chętnie odwiedzany zarówno przez turystów, jak i przez mieszkańców
Krakowa. W 2020 r. w ankiecie przeprowadzonej w 2020 r. na zlecenie
Wydziału Turystyki Urzędu Miasta Krakowa Kazimierz został uznany
za czwartą największą atrakcję turystyczną w Krakowie. W obszarze
po wschodniej stronie torów kolejowych, czyli na terenie Grzegórzek,
występuje mniejszy ruch turystyczny ze względu na stosunkowo niedużą
liczbę atrakcji dla odwiedzających dzielnicę.

małe galerie, które nadal utrzymują się w dzielnicy. W latach 90. XX
wieku Kazimierz był miejscem kojarzonym z punktami rzemieślniczymi,
jednak obecnie ich liczba maleje. Jak podaje Monika Murzyn-Kupisz
(UJ), w obszarze „znikają lub ograniczają działalność małe, typowe dla
Kazimierza rodzinne sklepiki, a otwierane są zupełnie inne pod względem
charakteru sklepy typu convenience store (np. w ramach sieci Żabka)
oraz specjalistyczne sklepy z żywnością (np. markowymi winami i innego
typu alkoholami, zdrową żywnością oraz specjałami kuchni włoskiej) dla
bardziej wymagających klientów”*.
Niepokojącym zjawiskiem jest zanikanie artystycznego charakteru
Kazimierza. Na Kazimierzu nie występuje sztuka uliczna a dzielnica coraz
bardziej kojarzy się z tanią rozrywką. Według badań Moniki MurzynKupisz (UJ), 40-50% artystów wyprowadziło się z dzielnicy. Część galerii
nadal działa, ale zmienia się profil odbiorcy. Podobnie jest z galeriami,
które zmieniają profil działalności, aby móc funkcjonować na rynku.
Niektóre galerie rozszerzyły swój profil o działalność gastronomiczną.
Instytucje kultury
W obszarze znajdują się liczne instytucje kultury. Duża część tych
instytucji ma charakter ponadlokalny i uzupełnia ofertę turystyczną (m.in.
Muzeum Etnograficzne, Muzeum Inżynierii Miejskiej). Ponadto w obszarze
znajdują się organizacje związane z kulturą żydowską (Stowarzyszenie
Festiwal Kultury Żydowskiej, Stara Synagoga, Żydowskie Muzeum Galicja,
Żydowska Biblioteka im. ReMu, Centrum Społeczności Żydowskiej).
Ważną instytucją jest Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży.
Najbardziej lokalny charakter mają filie Biblioteki Kraków - w obszarze
Kwartału znajdują się trzy jej oddziały.
Parafie/ kościoły/ synagogi
Na Kazimierzu znajdują się dwie czynne synagogi (Remuh i Tempel;
jedynie w synagodze Remuh odbywają się nabożeństwa) oraz parafie
katolickie (Parafia pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej i Parafia
Bożego Ciała).

* Źródło danych: Monika Murzyn-Kupisz, Kazimierz. The Central European experience of
urban regeneration / Kazimierz. Środkowoeuropejskie doświadczenie rewitalizacji, Wyd.
Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków, 2006, s.243
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Imigranci w Krakowie
Według raportu „Imigranci w Krakowie w 2020 roku”, przygotowanego
w 2020 roku przez zespół autorski w składzie: Konrad Pędziwiatr,
Marcin Stonawski i Jan Brzozowski, w październiku 2020 r. w Krakowie
zarejestrowanych było 41,1 tys. imigrantów. Jest to wzrost o 27,5%
w porównaniu z rokiem poprzednim. Imigranci w Polsce są rozmieszczeni
dosyć równomiernie, a głównymi skupiskami ich zamieszkania poza
Warszawą są Kraków, Poznań i Wrocław. Autorzy korzystali z danych
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, danych o zameldowaniu
stałym i czasowym z Urzędu Miasta Krakowa oraz rejestrów osób
ewidencjonowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych: „Pomimo
pandemii COVID-19 dane o populacji obcokrajowców dostępne z rejestrów
w 2020 roku wskazują na wzrost liczby imigrantów w Krakowie
w stosunku do roku poprzedniego”.
W 2019 roku imigranci stanowili 2,1% mieszkańcow Krakowa, a rok później
tylko 1,9%. Przeważajaca większość z nich pochodzi z Europy spoza Unii
Europejskiej - głównie z Ukrainy (ponad połowa wszystkich imigrantów).
Są bardzo dobrze wykształceni. Ogółem wśrod osób powyżej 25 roku
życia około 20% deklaruje wyształcenie średnie, około 50% wyższe, a na
temat 25% osób nie ma danych. Autorzy raportu wnioskują, że w Krakowie
60-70% imigrantów ma wykształcenie wyższe: „Dane z MUW wskazują,
że w 2020 roku prawie siedmiu na dziesięciu obcokrajowców w wieku
25 i więcej lat w tym mieście legalizujących pobyt na terenie Polski
deklarowało wyższe wykształcenie”.
Obcokrajowcy zamieszkują we wszystkich dzielnicach Krakowa, a ich
skupiska pokazano na Ryc. 20. Największa koncentracja wystepuje
w centrum i na północ od niego, gdzie można spotkać obywateli wielu
różnych państw. Pomimo pandemii niewielu obcokrajowców wróciło do
swoich krajów, pozostając w Krakowie.

obszar Klimatycznego Kwartału
Ryc. 20. Rozmieszczenie przestrzenne obcokrajowców według dzielnic w Krakowie
źródło: Imigranci w Krakowie w 2020 roku (2020), na podstawie danych MUW (2020)
Imigranci w Krakowie w 2020 roku, Konrad Pędziwiatr, Marcin Stonawski, Jan Brzozowski
Centrum Zaawansowanych Badań Ludnościowych i Religijnych
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, grudzień 2020
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4 Struktura
użytkowania
Rozdział 4. stanowi podsumowanie analiz dotyczących struktury
użytkowania obszaru i zawiera m.in. typy usług, koncentrację miejsc
zamieszkiwania oraz wyznacza strefy użytkowania przestrzeni.
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Miejsca zamieszkania
Obszar Klimatycznego Kwartału, ze względu na charakter
rejonów mieszkalnych, można podzielić na dwa podobszary,
oddzielone linią kolejową biegnącą w kierunku północ-południe.

sz
Da

Józefa Sare

go

yń
sk
ieg

tla

o

Wschodnia część to obszar dzielnicy Grzegórzki z osiedlem
mieszkaniowym zbudowanym po II wojnie światowej, który charakteryzuje
rozluźniony układ zabudowy, partery mieszkalne, znaczna ilość zieleni
przyulicznej i wewnątrz kwartałów, a także bezpośrednie sąsiedztwo usług
publicznych (szkoła, przedszkole) oraz komercyjnych (targowisko, Galeria
Kazimierz).
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wzdłuż ul. Starowiślnej,
w obrębie ul. Mostowej i Gazowej,
w sąsiedztwie skweru przy ul. Brzozowej,
pomiędzy ulicami Orzeszkowej i Kordeckiego,
przy ulicy Augustiańskiej i Wietora.
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Ryc. 21 przedstawia mapę zabudowy mieszkalnej w obszarze
Klimatycznego Kwartału wraz ze skupiskami zameldowanej ludności.
Największe skupiska zameldowanej ludności znajdują się:
•
•
•
•
•
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Zachodnia część to obszar Kazimierza. Charakteryzuje go zwarta,
historyczna zabudowa w układzie kwartałowym, ze znaczną przewagą
powierzchni utwardzonych oraz ograniczoną ilością zieleni, a także
z usługowymi parterami. Najbardziej zwarta zabudowa mieszkalnousługowa znajduje się wzdłuż ulic Dietla, Krakowskiej i Starowiślnej,
rozluźnia się w kierunku południowym i przechodzi z funkcji mieszkalnousługowej w usługową.
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obszar Klimatycznego Kwartału
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Ryc. 21. Mapa skupień zameldowanej ludności (łącznie pobyt stały i czasowy)
oprac. własne
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* Źródło danych GUS – rejestr TERYT, stan na 31.12.2020 oraz Referat Rewitalizacji
Wydziału Przedsiębiorczości i Innowacji Urzędu Miasta Krakowa
** Źródło danych: Raport o stanie Miasta Krakowa za rok 2019. Dane dotyczące zasobu
mieszkaniowego za rok 2020 nie są dostępne.
*** Raport o stanie Miasta Krakowa za rok 2019, str. 199.
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Ponadto, w Klimatycznym Kwartale na 1000 mieszkańców przypadało
średnio 739 mieszkań. W 2019 r. w Krakowie było 516,7 mieszkań na 1000
mieszkańców.
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Statystycznie, w obszarze Klimatycznego Kwartału na 1 mieszkanie
przypada 1,35 zameldowanych mieszkańców. Dla porównania, w Krakowie
przeciętna liczba mieszkańców na 1 mieszkanie w 2019 r. wynosiła
1,94* osoby. Wartości te mogą wskazywać na niedoszacowanie liczby
mieszkańców.

Józefa Sare

Str

Według danych z GUS liczba mieszkań w granicach Klimatycznego
Kwartału* w 2020 roku wynosiła 8 447. Dla porównania, w całym Krakowie
w 2019 było 402,6 tys. mieszkań**. Największa koncentracja lokali
mieszkalnych w obszarze występuje w następujących miejscach:
• ulica Kordeckiego,
• ulica Orzeszkowej,
• ulica Bożego Ciała (na odcinku pomiędzy ulicą Miodową a ulicą
Meiselsa),
• ulica Józefa (na odcinku pomiędzy ulicą Bożego Ciała a ulicą Nową
oraz na odcinku pomiędzy ulicą Wąską a ulicą Bartosza),
• ulica Skawińska (na odcinku pomiędzy ulicą Augustiańską a ulicą
Krakowską),
• ulica Augustiańska (na odcinku pomiędzy ulicą Piekarską a ulicą
Augustyńską),
• ulica Wietora,
• ulica Trynitarska (na odcinku pomiędzy ulicą Mostową
a ulicą Gazową),
• ulica świętego Wawrzyńca (zabudowa na przedłużeniu ulicy Wąskiej),
• skrzyżowanie ulic Dajwór i Starowiślnej,
• ulica Starowiślna (na odcinku pomiędzy ulicą Dietla i ulicą
Joselewicza oraz na odcinku pomiędzy ulicą Miodową a ulicą
Rzeszowską),
• ulica św.Sebastiana (na odcinku pomiędzy ulicą Dietla
a ulicą Miodową),
• ulica Joselewicza (na odcinku pomiędzy ulicą św. Sebastiana a ulicą
Starowiślną),
• ulica Wiślisko,
• skrzyżowanie ulicy Metalowców i alei Daszyńskiego.
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Ryc. 22. Liczba lokali mieszkalnych w budynkach
oprac. własne
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Lokale miejskie
W obszarze objętym opracowaniem znajduje się 28 budynków
komunalnych. Dla porównania w 2019 roku w całym Krakowie Zarząd
Budynków Komunalnych zarządzał ogółem 583 budynkami (w tym 273
budynkami mieszkalnymi). W budynkach komunalnych w obszarze
Klimatycznego Kwartału znajduje się 355 mieszkań.
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Ponadto w obszarze znajduje się 64 budynki, w których Gmina Miejska
Kraków jest współwłaścicielem. W budynkach wspólnotowych jest 339
mieszkań miejskich.

na

Łącznie w obszarze Klimatycznego Kwartału znajdują się 694 mieszkania
należące do Gminy Miejskiej Kraków. Dla porównania, łączny zasób
mieszkaniowy Krakowa w 2019 r. liczył 15 043 mieszkania. Zatem
w obszarze objętym opracowaniem zlokalizowane jest 4,61% całego
miejskiego zasobu komunalnego.
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Zasób mieszkań komunalnych (694 mieszkania) stanowi nieco ponad 8%
liczby wszystkich mieszkań w Klimatycznym Kwartale (8447).
W Krakowie wskaźnik ten w 2019 r. wynosił 3,73%. Można zatem
stwierdzić, że w obszarze opracowania koncentracja lokali komunalnych
jest ok. dwukrotnie wyższa niż w całym mieście.
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Dodatkowo w obszarze opracowania znajduje się 79 komunalnych lokali
użytkowych w Zarządzie Budynków Komunalnych oraz 118 komunalnych
lokali użytkowych w zarządzie wspólnot.
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Ryc. 23. Mapa budyków z zasobu komunalnego Miasta Krakowa
oprac. własne
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Na podstawie danych z Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie
wykonano mapę skupień mieszkalnych lokali komunalnych w obszarze
Klimatycznego Kwartału.
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Największe skupiska mieszkalnych lokali komunalnych występują
w kwartałach:
• przy ul. Paulińskiej.
• w obrębie skrzyżowania ul. Józefa i Starowiślnej,
• pomiędzy ulicami Dajwór i Wąską.
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Skupienia mieszkalnych lokali komunalnych częściowo pokrywają się ze
skupieniami ludności zameldowanej w obszarze Klimatycznego Kwartału
(ul. Paulińska, Joselewicza, oraz skrzyżowanie ul. Józefa i Starowiślnej).
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Średnie ceny nieruchomości mieszkalnych na rynku wtórnym osiągnęły
podobne wartości do cen na rynku pierwotnym. Na Kazimierzu w 2020
r. wynosiły one 11 078,14 zł/m2*, a na Grzegórzkach 10 870,63 zł/m2.
Średnia cena za metr mieszkania na rynku wtórnym wynosiła 7766 zł/m2,
zatem na Kazimierzu mieszkania z rynku wtórnego były średnio droższe
od mieszkań na rynku wtórnym w całym Krakowie o ponad 42%, a na
Grzegórzkach o 40%.

a

Przeanalizowano również rynek nieruchomości w obszarze Klimatycznego
Kwartału, a w szczególności wysokość cen mieszkań. W 2020 r. średnia
cena za m2 nieruchomości na rynku pierwotnym na Kazimierzu wynosiła
11 423,62 zł, natomiast w dzielnicy Grzegórzki była nieco wyższa
i wyniosła 11 638,53 zł. Dla porównania, średnia cena za m2 mieszkania
w Krakowie wynosiła 9 463 zł. Można więc oszacowac, że średnia cena
mieszkania w obszarze Klimatycznego Kwartału jest wyższa o niemal 22%
w stosunku do średniej ceny dla całego miasta.
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* Źródło danych: Miejski System Informacji Przestrzennej Krakowa, https://msip.
um.krakow.pl
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Ryc. 24. Mapa skupień mieszkalnych lokali komunalnych
oprac. własne
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Liczba mieszkańców na lokal
Na rycinie obok można zidentyfikowac miejsca, gdzie liczba mieszkańców
przypadająca na lokal (według danych meldunkowych) spada poniżej
0,75. Ciemnoniebieskie obszary wskazują na lokalizację mieszkań,
które najprawdopodobniej są wynajmowane turystom lub osobom
mieszkajacym w Krakowie tymczasowo.
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Ryc. 25. Liczba mieszkańców na lokal
oprac. własne
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Usługi
Obszar Klimatycznego Kwartału można podzielić ze względu na
dystrybucję oraz charakter usług na dwa obszary - wschodni (Grzegórzki)
oraz zachodni (Kazimierz).

sz
Da

Józefa Sare

go

yń
sk
ieg

tla

o

Wschodnia część charakteryzuje się rozdzieleniem funkcji mieszkalnej
i usługowej - sporadycznie występują usługi w parterach. Głównym
ośrodkiem usługowym tej części obszaru analizy jest Hala Targowa oraz
targowisko znajdujące się przy ul. Grzegórzeckiej.
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Zachodnia część charakteryzuje się znacznym zagęszczeniem usług,
występujących głównie w parterach budynków lub zajmujących całe
budynki. Przeważający typ usług to gastronomia i handel. Największe
zagęszczenie usług znajduje się w sąsiedztwie placu Nowego,
ul. Krakowskiej i ul. Starowiślnej.
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Ryc. 26. Mapa parterów usługowych z podziałem na ich funkcje
oprac. własne
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Typy usług
Na podstawie danych dostępnych w serwisie openstreetmap.org
opracowano diagramy przedstawiające rozkład usług w analizowanym
obszarze. Usługi zostały przedstawione zgodnie z klasyfikacją
zastosowaną w serwisie openstreetmap.org w podziale na usługi
podstawowe (amenity) np. szkoły, szpitale, gastronomia oraz pozostałe
usługi, w tym usługi handlu (shop).

kawiarnie (47), bankomaty (35), fast foody (33), puby (31) i bary (25).
W obszarze analizy znajduje jeden dyskont spożywczy zlokalizowany
przy ul. Joselewicza w pobliżu torów kolejowych. Pozostały obszar
obsługiwany jest przez sklepy ogólnobranżowe (sklepy typu convenience,
np. Żabka) oraz minimarkety, zlokalizowane głównie wzdłuż ul.
Krakowskiej, ul. Starowiślnej oraz
ul. Miodowej.

Punkty usługowe w Klimatycznym Kwartale są przeważnie zlokalizowane
w małych i średnich lokalach usytuowanych w parterach budynków. Są to
m.in.: np. sklepy ogólnobranżowe, zakłady fryzjerskie, sklepy odzieżowe,
piekarnie itd. Najpopularniejszym typem usług są restauracje
Tytuł (103),
wykresu

zlokalizowanych w obszarze analizy. Klimatyczny Kwartał charakteryzuje
się zróżnicowanym programem usługowym ze znacznym zagęszczeniem
usług w części centalnej. Przeważający udział usług gastronomii
(restauracje, fast foody, bary, puby, kawiarnie) może świadczyć
o zorientowaniu oferty usługowej obszaru głównie na osoby przyjezdne
(turyści oraz mieszkańcy pozostałych dzielnic).

W bezpośrednim sąsiedztwie Klimatycznego Kwartału znajduje się Galeria
Kazimierz o bogatym programie handlowo-usługowym (kino, basen,
restauracje, sklepy, market), która może stanowić uzupełnienie dla usług
Elektronika
Sztuka, muzyka, 5%
hobby
5%

Sklepy
Handel
37%

Gastronomia
43%

Sklepy DIY
3%

Inne
2%

Sport i turystyka
2%
Wyposażenie
wnętrz
4%

Sklepy spożywcze
i ogólnobranżowe
34%

Zdrowie i uroda
16%

Inne
4%
Rozrywka, sztuka
2%
Gastronomia
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Edukacja

Medycyna
3%
Transport

Finanse
9%
Finanse

Transport
1%

Medycyna

Edukacja
1%

Rozrywka, sztuka

Ryc. 27. Rozkład usług w obszarze KK
oprac. własne

Odzież,
obuwie,…
Inne

Sklepy

Ryc. 28. Typy usług handlu w obszarze KK
oprac. własne

Prasa, kioski,
księgrnie
10%
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Usługi publiczne
Usługi publiczne zlokalizowane są w północnej części obszaru KK
(Grzegórzki, ul. Dietla, ul. Miodowa i Joselewicza) oraz w części
południowo-zachodniej, w obrębie ul. Krakowskiej, ul. Augustiańskiej
i ul. Wietora.
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Na podstawie map dostępności pieszej (Ryc. 30 – Ryc. 35) można
stwierdzić, że obszar KK cechuje się dobrą dostępnością do codziennych
usług takich jak sklepy spożywcze, piekarnie i apteki (maksymalny czas
dojścia 9 minut). Należy jednak mieć na uwadze, że w obszarze KK
znajduje się tylko jeden dyskont spożywczy.
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Obszar cechuje się również dobrą dostępnością do przedszkoli, poczty
oraz bibliotek (maksymalny czas pieszego dojścia wynosi 14 minut).
Szkoły podstawowe są równomiernie zlokalizowane w całym obszarze KK.
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Centra kultury, których program skierowany jest do mieszkańców, to m.in.
Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, biblioteka przy ul. Krakowskiej
i przy ul. Daszyńskiego. Cykliczne wydarzenia oferuje również Centrum
Aktywności Seniorów „Senior w Centrum” przy ul. Joselewicza oraz
Klub Kazimierz przy ul. Krakowskiej 13. Przy ulicy Berka Joselewicza
funkcjonuje również Klub Rodzica prowadzony przez Stowarzyszenie
Daleko Więcej, które oferuje 3-4 propozycje programowe dziennie od
poniedziałku do piątku.
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W obrębie Klimatycznego Kwartału znajdują się tylko dwa ogólnodostępne
place zabaw: jeden na bulwarach wiślanych, a drugi na Plantach
Daszyńskiego.
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Ryc. 29. Mapa usług publicznych w obszarze KK
oprac. własne
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Ryc. 30. Dostępność piesza bibliotek
źródło: ZTP

Ryc. 31. Dostępność piesza poczty
źródło: ZTP

Ryc. 32. Dostępność piesza przedszkoli
źródło: ZTP

Ryc. 33. Dostępność piesza aptek
źródło: ZTP

Ryc. 34. Dostępność piesza piekarni
źródło: ZTP

Ryc. 35. Dostępność piesza sklepów spożywczych
źródło: ZTP

Podział usług ze względu
na główną grupę odbiorców
W celu określenia głównych grup odbiorców usług w obrębie
Klimatycznego Kwartału, dokonano podziału na usługi dla mieszkańców
i turystów oraz na usługi dzienne i nocne. Szczegółowa klasyfikacja usług
została przedstawiona w Tab. 4.
Jako usługi dzienne lub nocne klasyfikowano te usługi, które funkcjonują
głównie w ciągu dnia lub w nocy, a usługi, które działają przez całą lub
prawie całą dobę, klasyfikowano jako usługi mieszane. W przypadku usług
dla turystów i usług dla mieszkańców (mieszkańców Klimatycznego
Kwartału) kierowano się prawdopodobnym udziałem mieszkańców/
turystów wśród klientów danej usługi. Dlatego, jak np. w przypadku
restauracji, pomimo korzystania z nich zarówno przez mieszkańców, jak
i turystów, zdecydowano o zakwalifikowaniu ich jako usług dla turystów,
ze względu na prawdopodobnie większościowy udział turystów wśród
ich klientów.

Tab. 4. Matryca usług dla obszaru Klimatycznego Kwartału
źródło: opracowanie własne na podstawie openstreetmap.org

typ usługi

dla mieszkańców

dzienne (6:00-20:00)

bank, przychodnia lekarska, centrum
wynajem rowerów, kantor,
sąsiedzkie, stomatolog, gabinet lekarski,
kawiarnia, lodziarnia
przedszkole, biblioteka, poczta, szkoła, usługi
społeczne, uniwersytet, sklep z antykami,
sklep z rowerami, bukmacher, księgarnia,
sklep mięsny, sklep z dywanami, drogeria,
sklep komputerowy, zakład rzemieślniczy,
sklep z zasłonami, sklep elektrzyczny,
sklep z elektroniką, sklep erotyczny,
agent nieruchomości, sklep z tkaninami,
kwiaciarnia, sklep z oprawami obrazów,
sklep z meblami, sklep z grami, fryzjer, sklep
budowlany, wyposażenie wnętrz, punkt
lotto, sklep z artykułami medycznymi, sklep
z akcesoriami GSM, optyk, sklep malarski,
lombard, sklep zoologiczny, sklep z ceramiką,
sklep typu secondhand, pasmanteria, sklep
z elektroniką, krawiec, studio tatuażu, sklep
akcesoriami samochododowymi, tapicer,
sklep z militariami

Na podstawie matrycy usług przygotowano mapy punktowe obrazujące
rozkład usług w podziale na usługi dla turystów lub mieszkańców i na
dzienne i nocne.

mieszane
centrum sztuki, miejsce kultu,
teatr, sklep z odzieżą i akcesoriami
turystycznymi, sklep sportowy, sklep
z antykami, prywatna galeria sztuki, sklep
z torebkami, piekarnia, cukiernia, sklep
wielobranżowy, punkt ksero, delikatesy,
sklep z prezentami, sklep z warzywami,
sklep z lodami, sklep z biżuterią,
kiosk, sklep z gazetami, papierosami
i innymi artykułami, biuro podróży, sklep
odzieżowy, sklep z kawą, pralnia, sklep
obuwniczy, sklep z papierosami

bar, klub nocny, pub

nocne (20:00-6:00)
mieszane

dla turystów

szpital

fast food, food court,
restauracja

bankomat, apteka, sklep monopolowy
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Tytuł wykresu

Największe zagęszczenie usług dla turystów występuje w obrębie placu
Nowego, ul. Estery, ul. Meiselsa, ul. Bożego Ciała, ul. Miodowej
i ul. Szerokiej. W mniejszym stopniu wzdłuż ul. św. Wawrzyńca,
ul. Mostowej oraz w obrębie placu Wolnica. Przestrzenie, gdzie przeważają
usługi dla mieszkańców oraz usługi mieszane to ul. Starowiślna,
ul. Krakowska oraz Hala Targowa i targ przy ul. Grzegórzeckiej.
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obszar Klimatycznego Kwartału
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Ryc. 36. Mapa usług w podziale na usługi dla turystów i dla mieszkańców
oprac. własne
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Największe skupiska usług dziennych znajdują się wzdłuż ul. Starowiślnej
oraz ul. Krakowskiej, a także wzdłuż ul. Józefa. Natomiast największe
skupiska usług nocnych i mieszanych znajdują się w obrębie Placu
Nowego oraz częściowo przy ul. Szerokiej i ul. Miodowej, co pokrywa się
również z występowaniem usług przeznaczonych głównie dla turystów.
W obrębie Placu Wolnica przeważają usługi dzienne.
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Ryc. 37. Mapa usług w podziale na usługi dzienne i nocne
oprac. własne
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Turystyka i nocna gospodarka
Szacuje się, że w 2020 roku Kraków odwiedziło ogółem 7 950 000
turystów. Można zatem stwierdzić, że liczba ta jest ponaddziesięciokrotnie
wyższa od łącznej liczby mieszkańców miasta (w 2020 r. było to 779 966
osób). Dla porównania, liczba osób zameldowanych na pobyt stały lub
czasowy w obszarze Klimatycznego Kwartału to 11 415 osób.
Liczba turystów w Krakowie stale wzrastała w latach 2003-2019.
W porównaniu do roku 2019, w 2020 roku liczba turystów ogółem spadła
o 43,3%. Jednym ze skutków pandemii COVID-19 był spadek liczby
turystów zagranicznych o 74,2%, natomiast liczba odwiedzających z kraju
zmalała o ok. 1/3 (34%).
Według badań Małopolskiej Organizacji Turystycznej przeprowadzonych
na zlecenie Wydziału ds. Turystyki Urzędu Miasta Krakowa szacuje się,
że w 2020 r. turyści wydali podczas pobytu w Krakowie 3,58 mld zł.
Dla porównania plan dochodów budżetowym w Krakowie w roku 2020
szacowany był na 6,386 mld zł, a na inwestycje w 2021 r. miasto planuje
przeznaczyć 1,373 mld zł.
Na podstawie badania ruchu turystycznego można zauważyć, że
Kazimierz był czwartą najchętniej odwiedzaną atrakcją/miejscem
w Krakowie w 2020 r., tuż za Wawelem, Rynkiem Głównym i Starym
Miastem. 8,8% turystów ogółem odwiedzających Kraków deklaruje, że
odwiedziło Kazimierz w 2020 r. (wartość ta w porównaniu z 2019 r.
spadła o 0,5%).

Fot. 4. Wydarzenia masowe – Festiwal Kultury Żydowskiej (ul. Szeroka)
źródło: http://welcometo.pl/

Fot. 5. Ruch turystyczny – turyści indywidualni
źródło: http://welcometo.pl/

Fot. 6. Nocne życie ulic Klimatycznego Kwartału
źródło: http://blog.globtroter-krakow.com/

Fot. 7. Ruch turystyczny – grupy zorganizowane i meleksy
źródło: http://welcometo.pl/

Intensywny ruch turystyczny stał się zarzewiem konfliktu pomiędzy
mieszkańcami obszaru Klimatycznego Kwartału a turystami. Jak
wynika m.in. z artykułu „Na krakowskim Kazimierzu więcej turystów
niż mieszkańców”, który ukazał się w 2018 roku w Gazecie Wyborczej,
znaczna liczba lokali usługowych z ogródkami kawiarnianymi otwartych
do późna oraz lokale mieszkalne na wynajem krótkoterminowy stanowią
znaczną uciążliwość dla mieszkańców i w efekcie przyczyniają się do
odpływu stałych mieszkańców z obszaru.
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Na podstawie danych dostępnych na platformie Airbnb zmapowano
skupiska usług hotelarskich i ofert najmu krótkoterminowego, w tym
mieszkań i pokoi na wynajem. Airbnb jest drugą co do popularności
platformą, poprzez którą dokonywane są rezerwacje noclegowe; w 2019
r. skorzystało z niej 26,7% turystów krajowych, i 29,7% zagranicznych,
a w 2020 r. odpowiednio 27,8% i 30%, co przekłada się na ok. 1,178
mln osób.
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Ze względu na ograniczenie analizy jedynie do danych pozyskanych
z platformy Airbnb, przedstawiony rozkład usług w obszarze
Klimatycznego Kwartału może odbiegać od rozkładu rzeczywistego, ale
będzie on wskazywał trend koncentracji usług hotelarskich i ofert najmu
krótkoterminowego w analizowanym obszarze.
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Oferty najmu dostępne są w całym obszarze Kazimierza oraz w północnej
części analizowanego obszaru Grzegórzek. Największe skupiska usług
hotelarskich znajdują się w obszarze pomiędzy placem Nowym a ulicą
Krakowską, skwerku przy ul. Brzozowej, ul. Starowiślnej na wysokości
skweru Berrecciego i przy skrzyżowaniu z ul. Dietla, a także na północnym
odcinku Dietla, przy skrzyżowaniu ul. Wąskiej i św. Wawrzyńca oraz
przy ul. św. Stanisława.
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Część zmapowanych skupień usług hotelarskich i lokali na wynajem
pokrywa się ze skupieniami zameldowanej ludności. Dotyczy to m.in.
obszaru skwerku przy ul. Brzozowej, odcinka ul. Starowiślnej przy
skrzyżowaniu z ul. Dietla, a także północnego odcinku ul. Krakowskiej.
Pokrywanie się skupisk zameldowanej ludności i usług hotelarskich może
wskazywać na potencjalne konflikty na linii turyści-mieszkańcy. Może to
też oznaczać, że rzeczywista liczba stałych lub czasowych mieszkańców
analizowanego obszaru jest niższa, niż liczba osób zameldowanych.
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Ryc. 38. Mapa koncentracji lokali na wynajem wygerowanych przez platformę Airbnb (cieplejsze kolory to więcej lokali)
oprac. własne

65

Wie

lop

Grzegórzecka

ole

Związki wyznaniowe
Największe, ze względu na powierzchnię zajmowanych terenów, związki
wyznaniowe w obszarze Klimatycznego Kwartału to Kościół Katolicki oraz
Gmina Wyznaniowa Żydowska.
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Obszary zieleni przynależne do Bazyliki św. Michała Archanioła
i św. Stanisława (pot. kościół na Skałce), kościoła pw. św. Katarzyny
Aleksandryjskiej oraz Bazyliki Bożego Ciała to jedne z największych
terenów zieleni na Kazimierzu. Zajmują łącznie ok. 3 ha oraz odpowiadają
za ok. 25% łącznej powierzchni terenów parków, zieleni przyulicznej
i skwerów w obszarze Klimatycznego Kwartału. Dostęp do tych terenów
jest ograniczony, a w niektórych przypadkach tereny te są całkiem
niedostępne.
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Obszary zieleni w zarządzie związków wyznaniowych to tereny o wysokim
potencjale przeciwdziałania efektowi miejskiej wyspy ciepła oraz
zagospodarowaniu wód opadowych i roztopowych, a także zwiększające
poziom bioróżnorodności obszaru Klimatycznego Kwartału.
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Istotnymi obszarami z punktu widzenia gromadzenia wód opadowych
i bioróżnorodności są obszary cmentarzy przy ul. Szerokiej i ul. Miodowej,
o łącznej powierzchni ponad 5 ha.
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tereny w zarządzie Gminy Wyznaniowej
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Ryc. 39. Obszary w zarządzie Kościoła Katolickiego i Gminy Wyznaniowej Żydowskiej
oprac. własne

66

200

300

400

500 m

Wie

lop

Grzegórzecka

ole

Strefy użytkowania przestrzeni
Na podstawie wniosków z map lokalizacji usług w podziale na ich typ oraz
map skupień lokali najmu krótkoterminowego, dokonano podziału obszaru
Klimatycznego Kwartału na strefy użytkowania przestrzeni. Wyodrębniono
przestrzenie o charakterze głównie mieszkalnym i przestrzenie
turystyczne.
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Obszarem głównie użytkowanym przez turystów jest centralna część
Kazimierza ograniczona ulicami: Miodową, Szeroką, św. Wawrzyńca,
Wąską, Józefa oraz Krakowska, a także obszar placu Wolnica
i ul. Mostowej, czy też sąsiedztwo skweru Kółeczko przy ul. Brzozowej
i rejon skrzyżowania ulic Dietla i Starowiślnej.
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Obszary użytkowane głównie przez mieszkańców zlokalizowane są
pomiędzy ulicami: Dietla, Miodową i Paulińską, a także na zachód
od ul. Krakowskiej, pomiędzy ul. Starowiślną i torami kolejowymi.
Mieszkaniowy charakter ma również osiedle Grzegórzki, zlokalizowane
na zachód od al. Daszyńskiego.
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Ryc. 40. Strefy użytkowania przestrzeni
oprac. własne
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Strefa turystyczna

go Ciała

Ulica Boże
Fot. 13.
fot: A2P2

Fot. 12. Ulica Meiselsa (widok w kierunku placu Nowego)
fot: A2P2
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Fot. 11. Ulica Mostowa
fot: A2P2

Fot. 9. Ulica Meiselsa
fot: A2P2

Fot. 10. Plac Nowy
fot:A2P2

Fot. 8. Ulica Miodowa (widok w kierunku ulicy Starowiślnej)
fot: A2P2

Fot. 18. Dziedziniec kościoła Bożego Ciała
fot: A2P2

Fot. 16. Ulica Szeroka
fot: A2P2

Fot. 17. Plac Wolnica
fot: A2P2

Fot. 15. Skwer Kółeczko
fot:A2P2

Fot. 14. Ulica Krakowska
fot: A2P2
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Strefa mieszkaniowa
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Fot. 21. Ulica Skałeczna (widok w kierunku Placu Wolnica)
fot: A2P2

Fot. 22. Ulica Wietora
fot: A2P2

Fot. 23. Ulica Trynitarska
fot: A2P2

Fot. 19. Bulwar Inflancki
fot: A2P2

Fot. 20. Ulica Augustiańska
fot: A2P2

Fot. 24. Aleja Daszyńskiego
fot:A2P2
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5 Przestrzenie
publiczne
Rozdział 5. poświęcono zagadnieniom związanym z przestrzeniami
publicznymi; przeanalizowano ich system pod wieloma aspektami, takimi
jak np. komfort i przyjemność użytkowania przez pieszych.
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W obszarze opracowania występuje sieć ulic oraz placów. Są one
wykorzystywane przez różne grupy użytkowników. Z punktu widzenia idei
miasta 15-minutowego ważne jest, aby obszar Klimatycznego Kwartału
był przyjazny dla jego mieszkańców oraz przedsiębiorców m.in. dzięki
wygodnej infrastrukturze pieszej. W niniejszym rozdziale przeanalizowane
zostały różne parametry wpływające na komfort użytkowania przestrzeni
wspólnych.
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Przestrzenie wspólne można podzielić na:
• przestrzenie publiczne – place miejskie, ulice usługowe i handlowe,
ważne przestrzenie historyczne, główne ciągi komunikacji pieszej,
• przestrzenie półpubliczne – ulice lokalne wykorzystywane głównie
do obsługi sąsiednich budynków i ich mieszkańców,
• przestrzenie półprywatne – podwórka kamienic, przedogródki,
• przestrzenie prywatne – budynki (dostęp jedynie za zezwoleniem).
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Na ryc. 41 przedstawiono główne przestrzenie publiczne składające się
z najważniejszych ciągów komunikacyjnych i przestrzeni usługowohandlowych. W niektórych przypadkach ww. przestrzenie mają znaczenie
historyczne i odgrywają ważną rolę w kształtowaniu przestrzeni
Klimatycznego Kwartału.
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Ryc. 41. Przestrzenie publiczne w obszarze Klimatycznego Kwartału
oprac. własne
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Ulice
W obszarze Klimatycznego Kwartału występują ulice o zróżnicowanym
charakterze. Wspólną cechą tych ulic jest ich śródmiejski charakter; są to
ulice „historycznie wyodrębnione w strukturze miasta, charakteryzujące
się intensywną, zwartą i wielofunkcyjną zabudową z wyraźną
przewagą usług”*.

•

Analizowanie ulicy możliwe jest w jej w kategoriach: formy, funkcji
i konstrukcji.
Do aspektów związanych z formą ulicy należy zaliczyć:
•

•

typologię zabudowy – w obszarze Klimatycznego Kwartału dominuje
zabudowa o charakterze pierzejowym, jednakże występują tu również
tereny o ograniczonej dostępności publicznej wyodrębnione murami
(tereny klasztorne, cmentarne) bądź nawet całkiem niedostępne
publicznie (por. ryc. 69. Typy terenów zieleni i przestrzeni publicznych
na obszarze) oraz zabudowa wolnostojąca (np. kościoły, budynek
Muzeum Etnograficznego, Hala Targowa przy ulicy Grzegórzeckiej).
stylistykę architektoniczną – jak podają autorzy projektu Planu
Ochrony Parku Kulturowego Kazimierz ze Stradomiem: „Wartości
historyczno-kulturowe Kazimierza ze Stradomiem są zróżnicowane
i nierównomiernie rozmieszczone. Współtworzą je obiekty ikoniczne
najwyższej klasy artystycznej i zabytkowej, takie jak kościoły
Kazimierza, synagogi i kirkut miasta żydowskiego, (…), zabudowa
historycznych centrów przemysłowych – elektrownia miejska,
zajezdnia tramwajowa, (…) zespół gazowni miejskiej oraz (…) relikty
murów miejskich, Ratusz Kazimierski i Plac Wolnica, Okrąglak i Plac
Nowy (…). Zabytki wybitne zanurzone są w tkance urbanistycznej,
złożonej głównie z zabudowy mieszkalnej ukształtowanej w XIX
i pierwszej połowie XX w. Dokładna analiza wartości kulturowych
została przeprowadzona w projekcie „Planu ochrony Parku
Kulturowego Kazimierz ze Stradomiem”**.

* J. M. Chmielewski, Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Oficyna
Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001, s. 260
** Plan Ochrony Parku Kulturowego Kazimierz ze Stradomiem, dostęp on-line: https://www.
bip.krakow.pl/?dok_id=143126

•

•

•

•

pierzeję – jest nią ściana ulicy, która składa się z szeregu elewacji
frontowych. Jej charakter zależny jest od typologii zabudowy.
W większości przypadków, na Kazimierzu występują ulice, których
pierzeje tworzą zwarte fronty elewacji kamienic. Występują również
ulice, które tworzą częściowo ogrodzenia terenów o ograniczonej
dostępności publicznej (kościoły, klasztory, cmentarze), np. mur
wzdłuż Bazyliki Bożego Ciała (fragment ulic Wawrzyńca i Bożego
Ciała), ogrodzenie terenów Szpitala Bonifratrów wzdłuż ulicy
Mostowej i mur wzdłuż cmentarza Remuh (ulica Jakuba), mur wzdłuż
nowego cmentarza żydowskiego (ulica Miodowa i Siedleckiego).
Występują także tereny niedostępne publicznie, których pierzeję
buduje mur (np. teren PGNiG, wzdłuż ulicy Podgórskiej).
partery zabudowy – na charakter danej ulicy wpływa również sposób
ukształtowania parterów zabudowy – ich forma, rodzaj witryn, sposób
ukształtowania wejść do budynków. Parter budynku jest miejscem
styku przestrzeni publicznej z prywatną.
umeblowanie ulicy i mała architektura – umeblowanie ulicy rozumiane
jako elementy przestrzenne, takie jak oświetlenie, stojaki na rowery,
ogrodzenia, pojemniki na odpady, ławki, słupy ogłoszeniowe,
tablice informacyjne itp. Mała architektura to niewielkie elementy
architektoniczne w przestrzeni: posągi, fontanny, wiaty przystankowe,
pawilony, stragany i inne. Na ryc. 44 przedstawiono wybrane
elementy umeblowania i małej architektury wpływające na komfort
przemieszczania się wzdłuż ulic (i placów) w obszarze. Analiza
wykazała deficyty w zakresie liczby ławek oraz koszy na odpady
w przestrzeni publicznej.
podłogę ulicy – czyli posadzkę. Sposób kształtowania przestrzeni
jezdni i chodnika wpływa na jakość poruszania się różnych grup
użytkowników ruchu. Niektóre ulice posiadają jezdnie wykonane
z kostki granitowej (m.in. ulica Jakuba, ulica Józefa, ulica Bartosza,
ulica Ciemna, ulica Szeroka).
zieleń — na formę ulicy wpływa również zieleń (drzewa, krzewy oraz
inne elementy szaty roślinnej (np. trawniki, skwery, rabaty). Typy
terenów zieleni i przestrzeni publicznych na obszarze pokazano
na ryc. 69, a szczególną uwagę poświęcono zieleni wysokiej (por.
ryc. 70 zieleń wysoka istniejąca). Zieleń wysoka wzdłuż ciągów
ulic pozytywnie wpływa na komfort i przyjemność użytkowania;
obecnie w obszarze Klimatycznego Kwartału szpalery drzew
występują m.in. na fragmencie ul. Miodowej, a także w ciągu ulic:
Joselewicza, Brzozowej, Paulińskiej, Augustiańskiej, św. Stanisława,

Mostowej czy Gazowej. Najbardziej zielone są Planty Dietlowskie
oraz aleja Daszyńskiego. Na potrzeby niniejszego opracowania
przeanalizowane zostały obowiązujące dokumenty planistyczne oraz
strategiczne, również pod kątem potencjalnego wprowadzania zieleni,
w szczególności w przestrzeniach ulic. Wynik tej analizy - planowane
zielone inwestycje i kluczowe zielone korytarze w Klimatycznym
Kwartale przedstawiono na ryc. 71.
Wśród funkcjonalnych aspektów ulic należy wymienić następujące
parametry:
•

•

•

sposób użytkowania ulicy – najbardziej charakterystyczna dla ulicy
funkcja ze względu na dominujące w niej przeznaczenie budynków.
Na określenie charakteru ulic w obszarze Klimatycznego Kwartału
pozwoliły analizy dotyczące koncentracji liczby lokali mieszkalnych
w obszarze (ryc. 21), koncentracja osób zameldowanych (ryc. 20),
dostępności usług publicznych (ryc. 27. mapa usług publicznych
w obszarze KK oraz ryc. 28-33 obrazujące dostępność pieszą
wybranych usług). Podsumowaniem analiz jest próba wyznaczenia
stref użytkowania przestrzeni przez dominujące grupy użytkowników.
(por. ryc. 38 - strefy użytkowania przestrzeni). Jednym z celów miasta
15-minutowego jest zapewnienie możliwości zaspokojenia potrzeb
mieszkańców w zakresie zasięgu wygodnego dojścia do usług.
Przeprowadzone analizy wykazały, że równomierne rozłożenie usług
publicznych w obszarze nie występuje.
zagospodarowanie parterów — ryc. 24 pokazuje mapę parterów
usługowych. Na jej podstawie możliwe jest określenie dominującego
charakteru poszczególnych ulic. W skali dzielnicy można zauważyć
wyraźną różnicę pomiędzy zachodnią częścią (Kazimierz) i wschodnią
(Grzegórzki). Ponadto poszczególne ulice mają inny charakter (np.
ulice Krakowska i Starowiślna charakteryzują się przeważającą
funkcję handlową). Największa koncentracja usług gastronomicznych
występuje wzdłuż następujących ulic: Józefa, Miodowej, Szerokiej,
Bożego Ciała, Estery oraz placów Nowego i Wolnica. Dla pogłębienia
analizy dokonano mapowania usług w podziale na usługi dla turystów
i mieszkańców (ryc. 34) oraz w podziale na usługi dzienne i nocne
(ryc. 35).
aspekty mobilnościowe i komunikacyjne – charakterystyka
przemieszczania się użytkowników, udział ruchu pieszego, kołowego
oraz transportu publicznego. W celu zrozumienia funkcjonowania
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przestrzeni przeanalizowano układ drogowy (por. ryc. 78) oraz
transport zbiorowy (por. ryc. 80. Schemat sieci transportu
publicznego z pieszą dostępnością do zespołów przystankowych),
transport kolejowy, transport tramwajowy (ryc. 83. Schemat sieci
tramwajowej z lokalizacją przystanków i oznaczeniem średnich
częstotliwości na danych ciągach), transport autobusowy (schemat
sieci autobusowej z lokalizacją przystanków - ryc. 84), punkty
mobilności, postoje taksówek (ryc. 85), infrastrukturę rowerową (ryc.
86), lokalizację miejsc postojowych z rozróżnieniem dopuszczonego
sposobu parkowania (ryc. 87), strefy ograniczenia ruchu (ryc. 91).
Zaobserwowany został pozytywny wpływ wprowadzenia strefy
ruchu uspokojonego (dopuszczalna prędkość 30 km/h) oraz strefy
zamieszkania (dopuszczalna prędkość pojazdów 20 km/h).
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(ulice w obrębie Strefy Ograniczonego Ruchu, ulica Dietla,
ulica Grzegórzecka, aleja Daszyńskiego)
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(ulica Krakowska, ulica Starowiślna, ulica Miodowa, ulica
Mostowa, ulica Bożego Ciała, ulica Meiselsa) zapewniające
połączenia z innymi dzielnicami i kluczowymi przestrzeniami
wspólnymi
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konstrukcja urbanistyczna – rozumiana jako układ urbanistyczny
wiążący nie tylko sferę budowlaną, ale i kulturową. 		

ka

•
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Nie bez znaczenia są również aspekty funkcjonowania ulic związane z jej
konstrukcją:

Ryc. 42. Hierarchizacja przestrzeni pieszych w obszarze KK
oprac. własne
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•
•
•

W obszarze Klimatycznego Kwartału zauważyć można układy
elementów przestrzeni fizycznej i kulturowej, które stanowią
o tożsamości całego obszaru:
położenie ulic w strukturze miasta – rola ulic w strukturze
komunikacyjnej dzielnicy, ale i w systemie transportowym
całego miasta,
kontekst urbanistyczny, czyli to jak ulica jest usytuowana w strukturze
śródmieścia, jakie punkty na mapie miasta łączy
(ryc. 42 Hierarchizacja przestrzeni ulic),
parametry techniczne ulicy: długość, szerokość przekroju.

Na podstawie przeprowadzonej analizy dokonano hierarchizacji
przestrzeni ulic. W obszarze Klimatycznego Kwartału wyróżniono
następujące typy ulic:
1. Najbardziej uczęszczane ciągi piesze (ulica Krakowska, ulica
Starowiślna, ulica Miodowa, ulica Mostowa, ulica Bożego Ciała, ulica
Meiselsa), zapewniające połączenia z innymi dzielnicami i kluczowymi
przestrzeniami wspólnymi:
• ulica Starowiślna – zapewnia piesze połączenie pomiędzy Starym
Miastem a obszarem Klimatycznego Kwartału,
• ulica Miodowa – po zachodniej stronie ulicy Starowiślnej, ulica ta
stanowi połączenie z najbardziej turystyczną częścią kwartału –
placem Nowym,
• ulica Krakowska – ważny trakt komunikacyjny łączący Stare Miasto
ze Starym Podgórzem, również zapewnia dogodne połączenie piesze
z centrum,
• ulica Bożego Ciała – ulica zlokalizowana w strefie ograniczonego
ruchu, łącząca ulicę Miodową z ulicą Wawrzyńca, oraz Plac Wolnica
z placem Nowym,
• ulica Joselewicza – ulica zapewniająca dogodne połączenie piesze
z ulicy Krakowskiej w kierunku placu Nowego,
• ulica Wawrzyńca – ulica na kierunku wschód-zachód łącząca ulicę
Starowiślną z ulicą Krakowską,
• ulica Mostowa – ulica łączy plac Wolnica z kładką pieszo-rowerową
Bernatka a Starym Podgórzem.
2. Uczęszczane ciągi piesze:
• ulica Dietla - ważny trakt komunikacyjny na osi wschód-zachód,
łączy rondo Grzegórzeckie z rondem Grunwaldzkim (węzły drugiej
obwodnicy Krakowa), jest również uczęszczanym traktem pieszym
na granicy dzielnic Stradom i Kazimierz. Ulica powstała w 2 poł.

•
•
•
•
•

XIX w., składa się z dwóch jezdni rozdzielonych pasem zieleni oraz
torowiskiem tramwajowym wybudowanym w latach 70. XX w.,
ulica Grzegórzecka - stanowi przedłużenie ulicy Dietla w kierunku
wschodnim, jest również uczęszczanym ciągiem pieszym, m.in.
ze względu na ofertę funkcjonalną ulicy (Hala Targowa),
aleja Daszyńskiego – aleja łącząca ulicę Grzegórzecką i ulicę
Podgórską, położona na osi północ-południe. Na aleję składają się
dwie jezdnie rozdzielone szerokim pasem zieleni,
ulica Podgórska – biegnie wzdłuż bulwarów Wisły, na osi wschódzachód, łącząc ulicę Krakowską z ulicą Kotlarską,
ulica Miodowa (po wschodniej stronie ulicy Starowiślnej)
oraz ulica Siedleckiego – stanowią ważny korytarz dla ruchu pieszego
(w kierunku Galerii Kazimierz) oraz ulicy Blich,
ulice zlokalizowane w strefie ograniczonego ruchu. Wprowadzenie
tej strefy ograniczyło natężenie ruchu samochodowego, a piesi mają
możliwość korzystania z całej szerokości ulic do przemieszczania się.
Strefa ta pokrywa się z najbardziej uczęszczanymi miejscami przez
turystów i mieszkańców Krakowa, którzy odwiedzają Kazimierz.

3. Ciągi piesze o lokalnym charakterze – dzięki przeprowadzonej analizie
struktury użytkowania (por. rozdział 4) wyznaczono obszary głównie
użytkowane przez mieszkańców, co przekłada się na inny charakter ruchu
pieszego, mniejsze natężenie ruchu.

Fot. 26. Ulica Krakowska - niewydzielone z ruchu
indywidualnego torowisko tramwajowe

4. Bulwary, planty – w obszarze Klimatycznego Kwartału wyróżniono ciągi
piesze bezpośrednio sąsiadujące z terenami zielonymi, są nimi:
• pas zieleni w obrębie ulicy Dietla rozdzielony torowiskiem
tramwajowym, w jego obrębie znajduje się ciąg pieszy, wzdłuż tego
ciągu znajduje się szpaler zieleni wysokiej, miejsca do siedzenia,
przestrzeń ta ma charakter rekreacyjny,
• Planty Daszyńskiego – podobny charakter ma centralny pas zieleni
pomiędzy jezdniami wzdłuż alei Daszyńskiego, w odróżnieniu od
plant dietlowskich, nie jest rozdzielona torowiskiem tramwajowym.
Przestrzeń ta pełni rolę enklawy zieleni dla mieszkańców i jest dobrze
wyposażona w infrastrukturę (ławki, kosze na śmieci),
• bulwary: bulwar Kurlandzki oraz bulwar Inflancki - w dolnej części
stanowią popularne miejsce spacerów mieszkańców oraz turystów,
wzdłuż bulwarów zlokalizowane są ścieżki pieszo-rowerowe oraz
nieliczne miejsca do siedzenia.
Fot. 25. Wielu różnych użytkowników korzysta z przestrzeni ulicy,
wymuszając na kierowcach ostrożną jazdę
fot: A2P2
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Partery ulic
Główne wnioski
W obszarze Klimatycznego Kwartału występują ulice, które mają
dominujący charakter handlowo-usługowy. Jednym z kryteriów przyjaznej
przestrzeni publicznej jest stopień zagospodarowania parterów. Zarówno
ulica Starowiślna, jak i ulica Krakowska, mają bardzo zróżnicowany
charakter parterów usługowych. Ulice te charakteryzuje występowanie
szerokiej gamy usług (są to zarówno usługi codzienne, jak i bardziej
wyspecjalizowane), pojawiają się również lokale gastronomiczne,
jednak nie mają one przeważającego charakteru. Według Jana Gehla,
koncentracja usługowych parterów wzdłuż ulicy wpływa na sposób
przemieszczania się przechodniów, chodzą oni „wolniej, częściej obracają
głowę w kierunku witryn sklepowych oraz częściej zatrzymują się
bez powodu”.
Partery ulic przyciągają wzrok przechodniów w najbardziej naturalny
sposób, znajdując się na linii wzroku.
Jan Gehl wyróżnia 5 kategorii fasad:
• fasady aktywne –
 drobne lokale usługowe, duża liczba wejść do
lokali (15-20 drzwi na 100 mb ulicy), duża zmienność funkcji, brak lub
niewiele pustostanów lub lokali z oklejonymi witrynami, przeważająca
pionowa artykulacja fasad, dobra jakość detali architektonicznych
oraz materiałów,
• fasady przyjazne – względnie niewielkie powierzchniowo lokale
w parterach (10-14 lokali na 100 mb ulicy), pewna zmienność funkcji
lokali, niewielka ilość pustostanów lub lokali z oklejonymi witrynami,
mało zróżnicowany detal,
• fasady mieszane – duże oraz małe lokale w parterach (6-10 drzwi
na 100 mb ulicy), występujące pustostany lub lokale z oklejonymi
witrynami, brak zmienności oraz mało interesujący charakter parterów,
znikomy detal architektoniczny,
• fasady nudne – duże lokale, mała liczba wejść (2-5 drzwi na 100
mb ulicy), brak zmienności, mało interesujacy charakter parterów,
znikomy detal architektoniczny lub jego brak,
• fasady nieaktywne – duże lokale, brak lub niewiele drzwi wejściowych
(0-2 drzwi na 100 mb ulicy), brak zmienności funkcji, nieaktywne lub
ślepe witryny, brak detalu, nic na co można spojrzeć.
Według typologii Jana Gehla, fasady głównych ulic handlowych (ulica
Krakowska, Starowiślna) można zakwalifikować jako aktywne, oferta lokali
jest zróżnicowana. Ulica Starowiślna posiada 98 usług, co przekłada się
na 11,5 drzwi na 100 mb ulicy. Ulica Krakowska –
 58 usług, 9,5 drzwi na
100 mb ulicy. Ulica Miodowa posiada 42 usługi, co daje 7,1 drzwi na 100
mb. ulicy. Najmniej lokali usługowych przypada na ulicę Dietla, 43 lokale,
3,3 drzwi na 100 mb ulicy.
Źródło: Gehl. J., Svarre B., How to Study Public Life, wyd. Island Press, Waszyngton
2013, s.105.
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Fot. 27. Ulica Starowiślna
fot: A2P2

Fot. 28. Ulica Starowiślna
fot: A2P2

Fot. 31. Ulica Krakowska
fot: A2P2

Fot. 29. Ulica Krakowska
fot: A2P2

Fot. 30. Ulica Krakowska
fot: A2P2
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Place
W obszarze opracowania występują place o zróżnicowanym charakterze
pod względem formy oraz sposobu użytkowania.
Ze względu na sposób użytkowania place można podzielić na place
o znaczeniu:
1. Ponadlokalnym:
•

•
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Plac Nowy – plac historyczny; nawierzchnia placu jest wyniesiona
i wykonana z płyt betonowych. Ze względu na różnice wysokości
poziomu chodników, jezdni i płyty placu oraz stan techniczny tych
nawierzchni poruszanie się po Placu Nowym może być utrudnione
dla jego użytkowników. Ściany placu stanowią zwarte pierzeje
zabudowy kamienicowej o wysokości od dwóch do czterech
kondygnacji, a w parterach budynków znajdują się lokale usługowe w przeważającej części usługi gastronomiczne. Centralnym punktem
placu jest tzw. okrąglak, który dzieli przestrzeń na mniejsze wnętrza
urbanistyczne. Wzdłuż ulic wokół placu obustronnie zlokalizowane są
miejsca postojowe, co obecnie może ograniczać dostępność placu
oraz wpływać na jego negatywny odbiór przez użytkowników placu
– w koncepcji przebudowy Placu Nowego z 2021 roku planowane
jest zachowanie parkowania jedynie wzdłuż jednej z krawędzi ulic.
Obecnie na placu nie ma zieleni – koncepcja z 2021 roku zakłada
również wprowadzenie zieleni niskiej i wysokiej w obrębie płyty placu.
Plac Nowy charakteryzuje się intensywnym użytkowaniem zarówno
w ciągu dnia (targ), jak i w nocy (restauracje, bary i puby) – usługi
w obrębie Placu Nowego zostały przedstawione w podziale na
usługi dzienne/nocne na ryc. 37 i w podziale na usługi dla turystów/
mieszkańców na ryc. 36.
Plac Wolnica – plac historyczny o nawierzchni z łupanej kamiennej
kostki brukowej - nawierzchnia nieprzyjazna dla wózków, osób
z niepełnosprawnościami. Północną, wschodnią i południową
ścianę placu tworzą zwarte pierzeje zabudowy kamienicowej, a od
zachodu plac domyka Ratusz Kazimierski, w którym znajduje się
obecnie Muzeum Etnograficzne. Wysokość zabudowy wokół placu
sięga od trzech do pięciu kondygnacji; w parterach budynków
wokół placu znajdują się usługi, głównie handel i gastronomia –
w porównaniu z Placem Nowym usługi w obrębie Placu Wolnica
to w większym stopniu usługi dzienne (ryc. 37) oraz takie, których
głównymi użytkownikami są mieszkańcy (ryc. 36). Budynek Ratusza

•

Kazimierskiego nie posiada żadnych wejść od strony placu (brak
bezpośredniego połączenia funkcjonalnego z placem), a wzdłuż
ulic ograniczających pozostałe krawędzie placu, obustronnie
zlokalizowane są miejsca postojowe (ograniczenie dostępności
placu). W obrębie placu wzdłuż północnej pierzei oraz południowej
krawędzi placu znajdują się szpalery drzew. Charakterystycznym
elementem zagospodarowania placu jest fontanna. Plac Wolnica
wykorzystywany jest przez Muzeum Etnograficzne (wystawy,
warsztaty). W obecnej formie plac Wolnica nie ma jednoznacznie
zdefiniowanego charakteru.
Ulica Szeroka - plac o formie podłużnego wnętrza urbanistycznego,
który można podzielić na trzy różne części ze względu na formę
i sposób użytkowania przestrzeni:
• Pierwsza z nich zlokalizowana jest w północnej części
i zagospodarowana w formie skweru z zielenią wysoką.
Północną i wschodnią ścianę tej części stanowią zwarte pierzeje
kamienic o wysokości od dwóch do czterech kondygnacji.
Zachodnią pierzeję placu stanowi nieregularna zabudowa oraz
płot cmentarza Remuh. W parterach wschodniej i północnej
ściany placu znajdują się usługi, głównie gastronomia.
Wzdłuż północnej pierzei oraz zachodniej krawędzi zieleńca
zlokalizowane są prostopadłe miejsca postojowe. Nawierzchnia
płyty placu wykonana jest z kamiennej kostki brukowej, co może
ograniczać dostępność tej przestrzeni. Wzdłuż ścian placu
zlokalizowane są chodniki o nawierzchni z płyt betonowych,
o zróżnicowanym stanie technicznym, które w niektórych
odcinkach zagospodarowane są przez lokale usługowe
i handlowe, co również może ograniczać dostępność placu.
• Środkowa, podłużna część użytkowana jest jako parking. Jej
wschodnią i zachodnią ścianę tworzą kamienice o wysokości od
dwóch do czterech kondygnacji. W parterach wzdłuż zachodniej
ściany tej części placu znajdują się nieliczne lokale handlowe
oraz komisariat policji. W parterach wzdłuż wschodniej ściany
placu znajdują się restauracje z ogródkami gastronomicznymi.
Nawierzchnia i dostępność przestrzeni podobnie jak dla
piółnocnej części placu opisanej powyżej.
• Południowa część ul. Szerokiej stanowi przedpole widokowe dla
Starej Synagogi. Charakterystycznym elementem tej części placu
są schody prowadzące do synagogi oraz obniżenie płyty placu;
ściany tej części placu stanowią kamienice oraz mury oporowe;
nawierzchnia wykonana jest z łupanych płyt kamiennych

2. Lokalnym:
•

•

•

Skwer Kółeczko - skwer u zbiegu ulic Świętego Sebastiana, Brzozowej
oraz Podbrzezie. Skwer ma charakter przestrzeni urządzonej,
na planie trójkąta. W centralnej części skweru znajdują się dwa
drzewa, wokół których rozlokowane są ławki. Ponadto przestrzeń
ta wyposażona jest w kosze na śmieci, a istotnym akcentem jest
stacja trafo.
Skwer przy ul. Podbrzezie - niewielki skwer, w kształcie trójkąta,
zlokalizowany u zbiegu ulicy Miodowej i Podbrzezie, na przedpolu
Synanogi Remuh. W centralnej części znajdują się krzewy oraz
pojedyncze drzewo, zieleń wydzielona jest ogrodzeniem. Bezpośrednio
przy zieleni znajduje się ogródek gastronomiczny.
Skwer na ul. Beera Meiselsa - skwer przy skrzyżowaniu ul. Krakowskiej
i Beera Meiselsa. Ściany skweru stanowią zwarte pierzeje kamienic
o wysokości od trzech do czterech kondygnacji. W parterach
budynków zlokalizowanych bezpośrednio przy skwerku znajdują się
lokale gastronomiczne oraz handlowe. Wzdłuż północnej krawędzi
placu znajdują się ogródki gastronomiczne. Centralną część skweru
stanowi trawnik z zielenią wysoką ogrodzony płotkiem, bez możliwości
wejścia na trawnik - ogranicza to możliwości wykorzystania skwerku.
Wzdłuż zieleńca znajdują się dwa ciągi piesze o nawierzchni z płyt
betonowych w dobrym stanie technicznym.

Fot. 32. Plac Nowy
fot: A2P2
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Na ryc. 43 przedstawiono mapę struktry własności gruntu. Większość
przestrzeni ulic jest w zarządzie gminy, oddane wyłącznie w zarząd lub
w użytkowanie. W obszarze Klimatycznego Kwartału można zlokalizować
duże parcele we władaniu osób fizycznych i prawnych (tereny zamknięte,
klasztorne, cmentarne) oraz należące do Skarbu Państwa (oddane
w zarząd, użytkowanie lub inne formy władania).
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Ryc. 43. Struktura własności w obszarze Klimatycznego Kwartału
oprac. własne
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Komfort i przyjemność
użytkowania przestrzeni
Dla osób odwiedzających Klimatyczny Kwartał pieszo, komfort
i przyjemność płynąca z przebywania w jego przestrzeni jest
zróżnicowana. Znaczne obszary terenów zielonych to cmentarze i ogrody
klasztorne, zamknięte dla osób postronnych. Jedynym dostępnym
terenem zieleni są Planty Dietlowskie, które ciągną się pośrodku ulicy
Dietla. Dają one cień i możliwość spacerowania w obniżonej temperaturze,
co jest bardzo przyjemne w upalny dzień. Pozostałe fragmenty zieleni
znajdują się na niewielkich skwerach i jako szpalery przyuliczne.
Chodniki na terenie Klimatycznego Kwartału są przeważnie dosyć wąskie,
a natężenie ruchu pieszego znaczne, co stanowi istotny problem
dla osób z większym bagażem. Parkowanie odbywa się przy chodnikach,
co ogranicza dostępną przestrzeń i utrudnia wymijanie się pieszym.
Część ulic jest pozbawiona zieleni wysokiej. Niektóre ulice są
wyremontowane, z odnowioną nawierzchnią i uzupełnioną infrastrukturą
pieszą oraz stojakami rowerowymi.
Nie cały obszar Klimatycznego kwartału spełnia normy dostępności
dla wszystkich użytkowników. Część ulic nie zapewnia odpowiedniej
nawierzchni chodników, szerokości przejść oraz odpowiednich pochylni.
Przykładem skomplikowanej sytuacji z dostępem jest plac Nowy, gdzie
różnice poziomów i historyczny, schodkowy układ placu wyłączają
z użytkowania jego środek dla osób poruszających się na wózku.
Widoczny jest również brak odpowiedniej liczby ławek wyposażonych
w oparcie, co może być przeszkodą dla osób, które muszą robić częste
przerwy w poruszaniu się po mieście.

Fot. 36. Wąskie chodniki na Starowiślnej
fot: A2P2

Fot. 34. Ulica bez cienia ani zieleni
fot: A2P2

Fot. 35. Wprowadzone w ramach „Krakowskiej Tarczy dla Mobilności”
tymczasowe azyle na przejściach dla pieszych na ul. Dietla

Fot. 33. Przykład niedostosowania infrastruktury drogowej do charakteru
przestrzeni - piesi korzystający z całego obszaru skrzyżowania ulic: Mostowej,
Bonifraterskiej, Bocheńskiej i placu Wolnica
fot: A2P2

fot: A2P2
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Na terenie Klimatycznego Kwartału zaskakuje niewielka liczba ławek, które
zlokalizowane są praktycznie tylko na Plantach Dietla i Daszyńskiego,
Bulwarach oraz w okolicy Placu Wolnica. Na Kazimierzu dostępna jest
tylko jedna toaleta publiczna na Placu Nowym. W zakresie opracowania
mieszczą się jeszcze toalety przy wylocie ulicy Wielopole oraz w okolicy
Placu Grzegórzeckiego.
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Ryc. 44. Wyposażenie przestrzeni publicznych
oprac. własne
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Bezpieczeństwo
W skali całego Krakowa, najwięcej przestępstw ogółem stwierdzono
na terenie podległym I Komisariatowi Policji, obejmującym również teren
Klimatycznego Kwartału - jedna z trzech siedzib tej jednostki znajduje
się przy ul. Szerokiej 35*. W 2020 roku na terenie przynależnym temu
komisariatowi stwierdzono 1 425 przestępstw, co stanowi ponad 12%
wszystkich przestępstw zarejestrowanych w krakowskich komisariatach 
(z wyjątkiem przestępstw stwierdzonych według właściwości Komendy
Miejskiej Policji w Krakowie i Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie).
W porównaniu do 2019 roku, liczba przestępstw zmalała o 2 025**.
Komisariat Policji właściwy Dzielnicy Grzegórzki zarejestrował w 2020
roku 505 przestępstw.
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Statystycznie zatem, w skali całego Krakowa, analizowany obszar
charakteryzuje się największą koncentracją zarejestrowanych
przestępstw.
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W roku 2019 w Krakowie odnotowano niemal 15 tys. przestępstw. W 2020
roku liczba ta była niższa - wyniosła ok. 11,6 tys., co można powiązać
ze skutkami pandemii COVID-19 (ograniczenia w poruszaniu się, spadek
liczby turystów, okresowe zamknięcie lokali gastronomicznych).

W celu pogłębienia analizy, pozyskano dane dotyczące:
• liczby wszystkich zarejestrowanych przestępstw,
• liczby wykroczeń w przestrzeni publicznej w podziale na wykroczenia
drogowe i pozostałe.
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* Obszar po wschodniej stronie linii kolejowej podlega II Komisariatowi Policji Grzegórzki
** Źródło danych: Raport o stanie miasta Krakowa za rok 2019 , str. 55.
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Ryc. 45. Potrącenia pieszych
oprac. własne na podstawie danych z Wydziału do Spraw Przedsiębiorczości i Innowacji Urzędu Miasta w Krakowie
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Liczba wszystkich
zarejestrowanych przestępstw
W 2020 r. w obszarze Klimatycznego Kwartału zarejestrowano łącznie 494
przestępstwa, co stanowi nieco ponad 25% wszystkich zarejestrowanych
przez I Komisariat przestępstw.
Na kartogramach pokazano liczbę zarejestrowanych przestępstw
w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Największa koncentracja
przestępstw pokrywa się ze strefą o dominującej funkcji turystycznej oraz
rejonem Hali Targowej (52-62 przestępstw na 1000 mieszkańców).
Na mapie ciepła (ryc. 47) można natomiast zaobserwować strefy,
w których liczba przestępstw była szczególnie wysoka:
• rejon placu Nowego,
• rejon Hali Targowej przy ulicy Grzegórzeckiej,
• rejon skrzyżowania ulicy Dietla i Starowiślnej,
• rejon skrzyżowania ulicy Starowiślnej i Miodowej,
• rejon ulicy Szerokiej,
• rejon skrzyżowania ulicy Starowiślnej i Przemyskiej,
• rejon skrzyżowania ulicy Dietla i Krakowskiej.
Przeanalizowane zostały również przestępstwa odnotowane w przestrzeni
publicznej. Podobnie jak w przypadku ogółu zarejestrowanych
przestępstw, ich większość miała miejsce w rejonie rdzenia turystycznego
Klimatycznego Kwartału (por. ryc. 38) oraz w pobliżu Hali Targowej.
Na mapie ciepła (ryc. 48) można zaobserwować przestrzenie publiczne,
w których zarejestrowano szczególnie wysoką liczbę przestępstw:
• skrzyżowanie ulicy Dietla i ulicy Krakowskiej,
• plac Wolnica (rejon Muzeum Etnograficznego),
• ulica Meiselsa (na odcinku pomiędzy ulicą Bożego Ciała
i placem Nowym),
• plac Nowy,
• skrzyżowanie ulic Bożego Ciała i Miodowej,
• przejście dla pieszych na ulicy Dietla na wysokości ulicy Bożego Ciała,
• skrzyżowanie ulicy Dietla z ulicą Starowiślną,
• skrzyżowanie ulicy Miodowej i ulicy Starowiślnej,
• rejon ulicy Szerokiej, ulicy Na Przejściu i ulicy Dajwór,
• rejon ulicy Rzeszowskiej,
• skwer Kółeczko,
• rejon Hali Targowej,
• skrzyżowanie ulicy Dietla z ulicą Wielopole.
Oprócz danych dot. przestępstw w przestrzeni publicznej, zbadano
również zarejestrowane wykroczenia - czyny zabronione o mniejszej niż

przestępstwa szkodliwości społecznej.
W obszarze Klimatycznego Kwartału odnotowano w 2020 roku łącznie
6 916 wykroczeń.
Najwięcej tych zdarzeń miało miejsce w następujących lokalizacjach:
• ulica Augustiańska,
• przejście dla pieszych na ulicy Dietla na wysokości ulicy Bożego Ciała,
• ulica Bożego Ciała na odcinku pomiędzy ulicą Miodową oraz ulicą
Dietla oraz na odcinku pomiędzy ulicą Józefa a ulicą Bocheńską,
• rejon ulicy Wawrzyńca na odcinku pomiędzy ulicą Gazową
a ulicą Wąską,
• rejon skweru Kółeczko,
• ulica Brzozowa,
• ulica Jakuba (północna część),
• ulica Starowiślna na odcinku pomiędzy ulicą Rzeszowską i ulicą
Przemyską,
• ulica Dietla na skrzyżowaniu z ulicą Wrzesińską,
• rejon Hali Targowej.

Spośród wszystkich wykroczeń, największy udział miały wykroczenia
drogowe (5 822), co stanowi nieco ponad 84% wszystkich wykroczeń
popełnionych w 2020 r.
Pozostałe 1094 wykroczenia koncentrowały się w następujących
przestrzeniach publicznych:
• rejon bulwarów i ulicy świętego Stanisława,
• ulica Krakowska na odcinku pomiędzy ulicą Dietla a ulicą Meiselsa,
• ulica Dietla na odcinku pomiędzy ulicą Krakowską a ulicą Św.
Sebastiana,
• ulica Bożego Ciała na odcinku pomiędzy ulicą Dietla a ulicą Meiselsa,
• skrzyżowanie ulicy Starowiślnej i ulicy Miodowej,
• rejon Hali Targowej (w tym przejście ulicy Dietla w ulicę Grzegórzecką,
• plac Wolnica.

Przeanalizowano również dane dotyczące potrąceń pieszych.
Największą liczbę potrąceń zarejestrowano na skrzyżowaniu ulicy
Wawrzyńca z ulicą Starowiślną. W związku z tym, na etapie projektowania
przebudowy torowiska tramwajowego w ul. Starowiślnej należy będzie
zwrócić szczególną uwagę na poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych
zwłaszcza w rejonie przedmiotowego skrzyżowania.
Pozostałe ciągi ulic, wzdłuż których odnotowano potrącenia w obszarze
Klimatycznego Kwartału to:
• ulica Krakowska,
• ulica Bożego Ciała,
• ulica Miodowa,
• ulica Podbrzezie i ulica Joselewicza,
• ulica Dietla,
• ulica Starowiślna.

Ryc. 46. Wykroczenia w przestrzeni publicznej
oprac. własne
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Ryc. 47. Wszystkie przestępstwa
oprac. własne

Ryc. 49. Przestępstwa w przestrzeni publicznej
oprac. własne

Ryc. 51. Wykroczenia (bez wykroczeń drogowych)
oprac. własne

Ryc. 48. Wszystkie przestępstwa
oprac. własne

Ryc. 50. Wykroczenia w przestrzeni publicznej
oprac. własne

Ryc. 52. Wykroczenia (bez wykroczeń drogowych)
oprac. własne

Ryc. 53. Wszystkie wykroczenia
oprac. własne

Ryc. 55. Wykroczenia drogowe
oprac. własne

Ryc. 57. Przestępstwa na 1000 mieszkańców
oprac. własne

Ryc. 54. Wszystkie przestępstwa
oprac. własne

Ryc. 56. Wykroczenia na 1000 mieszkańców (bez drogowych)
oprac. własne

Ryc. 58. Wykroczenia drogowe na 1000 mieszkańców
oprac. własne
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6 Uwarunkowania
klimatyczne
i plan adaptacji
Rozdział 6. koncentruje się na uwarunkowaniach klimatycznych; określone
zostały w nim główne wyzwania i ryzyka związane z tym zagadnieniem.
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Mezoklimat Klimatycznego
Kwartału
Według regionalizacji mezoklimatycznej obszar opracowania znajduje się
w całości w regionie dna doliny Wisły. Region ten cechuje się najgorszymi
na terenie miasta warunkami klimatu lokalnego – najkrótszym okresem
bezprzymrozkowym, największą liczbą dni z mgłą, najsłabszym
wiatrem i największym udziałem cisz, największą liczbą dni z silnym
mrozem i przymrozkami. Warunki takie, przy określonych sytuacjach
pogodowych sprzyjają gromadzeniu zanieczyszczeń i pogarszaniu stanu
aerosanitarnego powietrza. Położenie obszaru opracowania w zasięgu
oddziaływania miejskiej wyspy ciepła warunkuje m.in. występowanie
wyższych temperatur powietrza niż w terenach pozamiejskich oraz lokalną
cyrkulację powietrza – bryzę miejską, przejawiającą się napływem mas
powietrza w kierunku centrum miasta.
Niekorzystne warunki mezoklimatyczne Kazimierza związane są
z szeregiem czynników krajobrazotwórczych. W oparciu o opracowanie
ekofizjograficzne dla Kazimierza obok zamieszczono krótkie
charakterystyki czynników wpływających na lokalny klimat Kazimierza.

RZEŹBA TERENU

•

położenie w dolinie Wisły, teren silnie zurbanizowany, o przewyższeniu
202 - 206 m n.p.m), najwyżej wyniesiony w rejonie ul. Krakowskiej,
Plac Wolnica i ul. Józefa, najniżej - w obrębie ogrodów
przyklasztornych przy ul. Skałecznej,

BUDOWA GEOLOGICZNA

•

naturalne wyniesienie służące jako naturalny wał przeciwpowodziowy,

GLEBY

•

gleby antropogeniczne, zbite, źle napowietrzone i o słabych
stosunkach wodnych,

WODY POWIERZCHNIOWE

•

położenie w bezpośrednim sąsiedztwie Wisły, granice Kwartału okala
odwodnione dawne starorzecze Wisły,

ZAGROŻENIE POWODZIĄ

•

od strony Wisły teren chroniony jest naturalnymi wzniesieniami
wapiennymi i murami oporowymi - zagrożenie powodzią niskie,
ale w części w okolicy ul. Halickiej na terenie Grzegórzek
istnieje zagrożenie przelania się wody przez wał dla powodzi
o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%, w pozostałych miejscach
mniej prawdodobne 0.2%,

•

ZIELONE KORYTARZE
PRZEWIETRZANIE

wysoko położone zwierciadło wód gruntowych ze względu na bliskie
sąsiedztwo rzeki,

•

SZATA ROŚLINNA
BIORÓŻNORODNOŚĆ

ograniczone przewietrzanie ze względu na zwartą zabudowę,
zielone korytarze głównie po obwodzie kwartału, deficyt sieci
mniejszej rangi; ponadto na fragmentach występuje wymuszona
termicznie wymiana powietrza znad obszarów zieleni / rzeki
w głąb zabudowy,

•

zieleń w większości urządzona o wysokich walorach kulturowych
i krajobrazowych, ale o deficycie walorów przyrodniczych,

•
•
•

zabudowa zwarta przeważa w pokryciu terenu,
niski procent terenów zieleni publicznej dostępnej,
place jedynie o nawierzchniach utwardzonych,

•
•
•
•

miejska wyspa ciepła,
zanieczyszczenie powietrza,
infrastruktura dróg i parkingów - nieprzepuszczalne nawierzchnie,
nawierzchnie i dachy o niskim albedo.

WODY PODZIEMNE

POKRYCIE TERENU

ANTROPOGENICZNE
ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO,
W TYM TRANSPORT
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru ‚‚ Kazimierz’’, opracowanie
ekofizjograficzne podstawowe przyjęte uchwałą NR LXXXVIII/2145/17 Rady Miasta
Krakowa z dnia 8 listopada 2017 r
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Główne wnioski z Miejskiego
Planu Adaptacji (MPA)
Zgodnie z przyjętą metodyką, miejskie plany adaptacji odnoszą się
do skutków zjawisk klimatycznych i ich pochodnych. Główne zagrożenia,
jakie zidentyfikowano dla Krakowa, są związane ze wzrastającą
temperaturą (wysokie temperatury maksymalne, fale upałów, wzmacniane
przez zjawisko miejskiej wyspy ciepła), dywersyfikacją opadów (susze
występujące na przemian z deszczami nawalnymi, powodzie od strony
rzek) oraz zanieczyszczeniem powietrza (pyłami w zimie i ozonem
w lecie). Podobne zagrożenia występują w większości polskich miast.
Proponowane środki zaradcze są zgodne z tym,co podpowiada intuicja:
więcej zieleni w mieście w każdej postaci, więcej wody, zrównoważony
transport oraz udogodnienia dla mieszkańców, szczególnie dla
grup wrażliwych, czyli dzieci, osób starszych, obciążonych chorobą,
niepełnosprawnością lub bezdomnością. Infrastruktura błękitno-zielona
ma kluczowe znaczenie dla wielu aspektów adaptacji miasta
do zmian klimatu.
Zachęcam, by na proces adaptacyjny patrzeć jak na szansę na lepsze
urządzenie miasta. Miasta, które jest oszczędne, bo lepiej wykorzystuje
swoje zasoby i ogranicza koszty usuwania szkód. Miasta, które
jest wygodne do życia, pełne zieleni, z łatwym dostępem do usług
i efektywnym transportem. Miasta, które jest odporne na skutki zmian
klimatu i jednocześnie chroni klimat. Miasta, które dobrze wykorzystuje
swoje szanse rozwojowe.
Andrzej Łazęcki, Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki
Komunalnej, Urząd Miasta Krakowa
Miejski Plan Adaptacji dla Krakowa opracowując ryzyka i potencjały
związane ze zmianami klimatycznymi opisuje strategiczne dla miasta
sektory. Zespół Miejski wraz z Zespołem Ekspertów wybrał 4 sektory
najbardziej wrażliwe na zmiany klimatu, którymi w Krakowie są:
1. zdrowie publiczne/grupy wrażliwe,
2. gospodarka wodna,
3. transport,
4. tereny zabudowy mieszkaniowej o wysokiej intensywności
z uwzględnieniem terenów zieleni.
W kontekście KK wszystkie wrażliwe sektory powinny zostać ujęte łącznie
w zintegrowanej koncepcji wdrażania kwartałowego planu adaptacji
i mitygacji zmian klimatycznych.
Naumann S., Davis M., Iwaszuk E., Błękitno-zielona infrastruktura dla łagodzenia zmian
klimatu w miastach – narzędzia strategiczne., Ecologic Institute i Fundacja Sendzimira,
2020 str 26-27

Ryc. 59.

a. mieszkańcy ( grupy wrażliwe : dzieci) b. uszczelnienie terenu c. udział powierzchni biologicznie czynnej d. wskaźnik intensywności zabudowy
źródło: opracowania kartograficzne MPA

91

Analiza ryzyk i wyzwań
Ryzyka klimatyczne:

Termiczne

Problem przewietrzania

•
•
•

fale upałów,
fale zimna,
natężone zjawisko miejskiej wyspy ciepła,

•

•
•

komfort termiczny instytucji publicznych, takich jak szpitale i szkoły,
trudne warunki mikroklimatyczne w przestrzeniach publicznych czy na
terenach ciągów pieszych,

•

GOSPODARKA WODNA

•

wysokie parowanie, niedobory wody, przedłużone okresy suszy
i konieczność nawadniania zieleni miejskiej,

•

TRANSPORT

•
•

wzmożona potrzeba klimatyzowania środków transportu,
uszkodzenia infrastruktury, np. szyn tramwajowych,

•

TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
O WYSOKIEJ INTENSYWNOŚCI
z uwzględnieniem terenów zieleni

•
•

klimatyzowanie i termoizolowanie budynków,
potrzeba dostosowania dachów,

•
•
•
•

Wyzwania sektorów
wrażliwych:
ZDROWIE PUBLICZNE/GRUPY WRAŻLIWE

•
•

•

przestrzenie słabo przewietrzane o trudnych warunkach
aerosanitarnych,
porywiste wiatry, związane z ekstremalnymi zmianami temperatur,
wymuszone termicznie przepływy powietrza z obszarów zieleni
wysokiej w głąb zabudowy,

mitygacja zanieczyszczenia powietrza, polepszanie warunków
aerosanitarnych w miejscach pobytu grup wrażliwych,
bezpieczeństwo instytucji publicznych w kwestii zabezpieczenia przed
porywistymi wiatrami,
kształtowanie lokalnych mikroklimatów z uwzględnieniem urządzeń
wodnych wykorzystujących wodę opadową,
wpływ transportu kołowego na pogorszone warunki aerosanitarne
w strefach ciszy wiatrowej - potrzeba wprowadzenia niskoemisyjnych
form transportu,
gęsta zabudowa zmieniająca prędkości wiatrów,
wichury zrywające tramwajową sieć trakcyjną,
zabudowa korytarzy przewietrzających,
uszkodzenia budynków spowodowane porywistymi wiatrami,

PRZYKŁADY Z TERENU
OPRACOWANIA

Plan Adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030 przyjęty Uchwałą
nr XXXVI/933/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r

92

Fot. 37. Upalny dzień na Placu Nowym
źródło: Kawiarniany.pl

Fot. 38. Planty Dietlowskie i zerwany przez porywiste wiatry dach
źródło: Kraków Nasze Miasto

Zagrożenie powodziowe

Lokalne podtopienia

Problem suszy

•

•

ekstremalne opady, możliwość wystąpienia deszczy nawalnych,
powodzi nagłych/powodzi miejskich oraz burz, szczególnie w ciepłej
porze roku,
podtopienia miejskie,

•

długotrwałe okresy bezopadowe,

•

regulowane koryto rzeki i obwałowania dostosowane do określonych
założeń klimatycznych, które podlegają ciągłym zmianom,
ekstremalne deszcze zwiększające ryzyko powodzi,

•

potrzeba zabezpieczenia instytucji publicznych położonych przy rzece,

•

przeciążenie systemu odwodnienia i podtapianie instytucji
publicznych, takich jak szpitale i szkoły,

•

potrzeba poprawy trudnych warunków mikroklimatycznych
w okolicach instytucji i przestrzeni publicznych,

•

potrzeba zwiększenia zdolności retencyjnych terenu oraz stworzenia
koncepcji kryzysowej retencji wód, a kosztowność modernizacji
istniejącej infrastruktury,
niedostateczne wykorzystanie przestrzeni infrastruktury transportu,
takich jak parkingi, pasy zieleni przyulicznej, do wspomagania
lokalnego zagospodarowania wód opadowych,
zabezpieczenie terenów mieszkaniowych położonych w bezpośrednim
sąsiedztwie rzeki.

•

wysokie uszczelnienie szlaków pieszych, nawierzchni przestrzeni
publicznych (np. Placu Wolnica, Placu Nowego),

•

niedobory wody a potrzeba nawadniania zieleni miejskiej,

•

zalewanie infrastruktury transportowej, takiej jak torowiska
tramwajowe, drogi i związane z tym utrudnienia komunikacyjne,

•

wzrost uciążliwości związanych z pogorszonymi warunkami
aerosanitarnymi powodowanymi przez transport samochodowy,
potrzeba zmywania ulic z zanieczyszczeń pyłowych a niedobór wody,
potrzeba poprawy trudnych warunków mikroklimatycznych
w okolicach zabudowy mieszkaniowej.

•
•

Fot. 39. Przerwany wał i walka z powodzią maj 2010, kładka ojca Bernatka
źródło: Gazeta Krakowska

•

•
•

zalewanie piwnic,
zawilgocenie fundamentów.

Fot. 40. Zalane torowisko
źródło: Love Kraków

•
•

Fot. 41. Uschnięte drzewa
źródło: Kraków Wyborcza
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Miejska wyspa ciepła (MWC)
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Zjawisko to polega na znaczącym wzroście temperatury terenów
miejskich w stosunku do terenów otaczających miasto.
Na kształtowanie się MWC w obrębie Kazimierza największy wpływ mają:
• uszczelnione powierzchnie betonowe i asfaltowe, które pochłaniają
więcej promieni słonecznych niż ich odbijają,
• mały udział naturalnych powierzchni roślinnych, które sprzyjają
stabilizacji bilansu cieplnego,
• duża liczba różnego rodzaju powierzchni pionowych, które silnie
pochłaniają promienie słoneczne i zmniejszają prędkość wiatru
(efekt kanionu),
• aktywność człowieka, na którą składa się ciepło produkowane przez
urządzenia grzewcze i klimatyzacyjne, transport samochodowy itp.

Józefa Sare

yń

go

sk
ieg

Die

ana

tla

o

św. Sebasti

na

iśl

row
Sta

ad

Str
om
sk
a

Przykładowymi działaniami mitygującymi MWC są:
• zachowanie w przestrzeni miasta powierzchni niezabudowanych
i istniejących obszarów zieleni wysokiej,
• wprowadzenie na obszarach przewidzianych dla dalszej intensywnej
zabudowy terenów zielonych z zadrzewieniem, rozwój zadrzewień
przyulicznych, jako naturalnego zacienienia chodników,
• zadrzewianie placów, skwerów i placów zabaw,
• wprowadzanie na szerszą skalę zielonych dachów oraz zazieleniania
ścian budynków.
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http://zielonainfrastruktura.pl/miejska-wyspa-ciepla-negatywne-skutki-urbanizacji-orazmozliwosci-przeciwdzialania-na-przykladzie-krakowa/, dostęp 10.08.2021
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Ryc. 60. Temperatury powierzchni Klimatycznego Kwartału w kontekście miasta
źródło: oprac. własne

0

Ryc. 61. Temperatura powierzchni
źródło: opracowanie własne na podstawie danych satelitarnych Landsat
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Kraków, ze względu na swoje niekorzystne położenie w obniżeniu doliny
rzeki Wisły i związane z tym specyficzne warunki klimatyczne ze
znacznym udziałem wiatrów słabych i ciszy wiatrowej, boryka się
z problemej niskiej jakości powietrza. Klimatyczny Kwartał charakteryzuje
się wysoką szorstkością aerodynamiczną i ograniczonym przewietrzaniem
ze względu na zwartą zabudowę. Zielone korytarze zlokalizowane są
głównie po obwodzie kwartału, można obserwować deficyt sieci mniejszej
rangi. Z punktu widzenia przewietrzania, najważniejszą rolę odgrywają
tereny Bulwarów Wiślanych, które z racji położenia w bezpośrednim
sąsiedztwie Wisły mają najlepsze warunki przewietrzania, a co za tym
idzie najlepsze warunki aerosanitarne. Na fragmentach styku między
intesywną zabudową a terenami otwartymi występuje wymuszona
termicznie wymiana powietrza znad obszarów zieleni i rzeki w głąb
zabudowy. Zachowanie otwartych dolin rzecznych jest kluczowe dla
kwestii przewietrzania. Istotnym działaniem dla poprawy lokalnego
mikroklimatu będzie wprowadzenie zielonych korytarzy wzdłuż szlaków
komunikacyjnych.
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Aerodynamiczna szorstkość to
rozkład prędkości wiatrów w funkcji
wysokości, przy czym im wyższa jej
skala tym wyższy wzrost prędkości
wraz z wysokością. Obserwowane
porywiste wiatry uwarunkowane
pokryciem i gęstością zabudowy,
problematyczne przede wszystkim
w korytarzach ulicy Starowiślnej
i plantach Dietla (opisywany
w ryzykach zerwany dach).
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Ryc. 63. Wymiana i regeneracja powietrza
źródło: oprac. własne
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wymuszone termicznie przepływy względnie czystego
powietrza z obszarów zieleni wysokiej w głąb zabudowy
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Ryc. 62. Szorstkość
źródło: oprac.własne

95

Zanieczyszczenie powietrza
Specyficzne warunki mikroklimatu terenu i jego usytuowanie, a także
charakter zagospodarowania powodują gromadzenie się zanieczyszczeń,
zwłaszcza w sezonie zimowym, kiedy warunki pogodowe sprzyjają
inwersjom, a emisja niska jest największa. Regeneracja w przypadku
zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, po ustaniu negatywnego
oddziaływania i w sprzyjających warunkach atmosferycznych, następuje
stosunkowo szybko. Podstawowymi źródłami wprowadzania gazów lub
pyłów do powietrza na obszarze objętym projektem jest emisja związana
z ogrzewaniem budynków oraz emisja ze źródeł komunikacyjnych.
Pierwsza grupa związana jest z emisją pochodzącą z ogrzewania
nieruchomości - zarówno pełniących funkcje mieszkaniowe i usługowe, jak
i handlowe. Kraków od lat prowadzi intensywny pogram poprawy jakości
powietrza, ograniczając źrodla tego typu emisji, które w ostatnich latach
znacząco spadły. Zimowe stężenia pyłów w Krakowie w ciągu ostatnich
siedmiu lat zmniejszyły o połowę. Jest to największy spadek w skali
Małopolski. Polski Alarm Smogowy opublikował raport, w którym Kraków
znalazł się na czele miast, które w ostatnich latach najpoważniej podeszły
do likwidacji kotłów i walki ze smogiem. W latach 2012 -2018 w dzielnicy
I Stare Miasto wymieniono 81% (czyli 7 807 szt.) palenisk indywidualnych
na paliwo stałe. Ma to znaczący wpływ na poprawę jakości powietrza.

Hałas komunalny
fluktuacjom w ciągu doby, wraz ze zmianami natężenia i warunków
ruchu, warunków dyspersji zanieczyszczeń, itp. W nocy jest bardzo
mała, w godzinach szczytu osiąga natomiast wartość maksymalną.
Podwyższone stężenia zanieczyszczeń występują w pobliżu głównych
ciągów komunikacyjnych.
Przywrócenie ulicy Dietla charakeru mieszkaniowego pozwoli na
obniżenie poziomu zanieczyszczeń ze źródeł komunikacyjnych w bilansie
ogólnym. Zakładając wzrost udziału transportu publicznego w podziale
zadań przewozowych względem transportu samochodowego oraz
sukcesywny rozwój technologiczny pojazdów samochodowych, emisja
komunikacyjnych zanieczyszczeń powietrza będzie ulegała zmniejszaniu.

Obszar należy do przestrzeni narażonych również na uciążliwości
hałasu komunalnego. Tego typu hałas powodują z reguły punktowe
źródła dźwięku. W obszarze dominują oddziaływania pochodzące
z restauracji, barów i klubów. Uciążliwość akustyczną powodują
również obiekty handlowe. Źródłami hałasu są najczęściej instalacje
wentylacyjne i klimatyzacyjne oraz agregaty chłodnicze bez zabezpieczeń
akustycznych. Do źródeł grupy hałasu komunalnego można również
zaliczyć różnorodne imprezy, w tym masowe. Odziaływania o charakterze
uciążliwości w granicach analizowanego obszaru pojawiają się
szczególnie w porze wieczornej i nocnej, zwłaszcza w weekendy w okresie
letnim. Najbardziej narażone fragmenty to rejon najstarszej części
Kazimierza pomiędzy ul. Dajwór a ul. Krakowską.

Ryc. 64 stanowi graficzne przedstawienie trendów stężeń zanieczyszczeń
pyłowych PM10 dla stacji monitoringu jakości powietrza przy ulicy
Dietla, wyznaczony na podstawie znormalizowanych stężeń dla okresu
od 1 stycznia 2016 r. do 30 kwietnia 2019 r. Nachylenie czerwonych
przerywanych linii wskazuje na malejący charakter stężeń pyłu
zawieszonego PM10.

Emisja zanieczyszczeń ze źródeł komunikacyjnych ulega znacznym

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kazimierz”, prognoza
oddziaływania na środowisko przyjęte uchwałą NR LXXXVIII/2145/17 Rady Miasta
Krakowa z dnia 8 listopada 2017 r.
Opracowanie "Ocena efektów prowadzonych działań naprawczych w zakresie poprawy
jakości powietrza w Krakowie", zrealizowanej dla Gminy Miejskiej Kraków przez Akademię
Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie pod kierownictwem dr. inż.
Mateusza Rzeszutka (Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Katedra
Kształtowania i Ochrony Środowiska).
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Ryc. 64. Określenie wieloletnich trendów zmian stężeń pyłu zawieszonego PM10 przy ul. Dietla
źródło oprac. Graficzne przedstawienie trendów stężeń zanieczyszczeń pyłowych z Ocena efektów....
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Klimat akustyczny
Do najistotniejszych źródeł oddziaływań akustycznych w obszarze
opracowania należy hałas komunikacyjny, którego źródłem jest ruch
samochodowy oraz tramwajowy. Największe oddziaływanie hałasu
drogowego generuje ul. Dietla, (przekroczenia norm dotyczyły zarówno
wskaźnika LN=65 jak i LDWN=70 i związane były jedynie z pierwszą linią
zabudowy i nie sięgają w głąb kwartałów. Podobna sytuacja dotyczy ulic
Starowiślnej i Krakowskiej, wzdłuż których odnotowano jednak jedynie
przekroczenia wskaźnika LDWN=70. Na negatywny wpływ narażone
są tereny pomiędzy zabudową a ciągami komunikacyjnymi, w dużo
mniejszym stopniu hałas dociera do wnętrz kwartałów, gdyż izolacja
akustyczna w postaci zabudowy wpływa na wysoką odporność klimatu
akustycznego w tych partiach obszaru.
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Znaczące oddziaływania pojawią się natomiast na etapie przebudowy
istniejących ciągów komunikacyjnych. W celu ograniczenia możliwego
hałasu na skutek wymiany nawierzchni bitumicznych na kostkę brukową
(na części dróg dojazdowych i placów) w projekcie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kazimierz” wprowadzono
ustalenie wymogu używania na wymienionych drogach kostki kamiennej
wykonanej z ciętych płyt o szlifowanym lub płomieniowanym licu (przy
czym dopuszcza się użycie dotychczasowych materiałów nawierzchni,
w tym asfaltu).

o

św. Sebasti

W zakresie hałasu generowanego przez ruch tramwajowy przekroczenia
norm odnotowano wzdłuż ul. Starowiślnej, a w mniejszym zakresie wzdłuż
ul. Krakowskiej, przy czym, podobnie jak w przypadku hałasu drogowego,
dotyczą one jedynie pierwszej linii zabudowy stanowiącej barierę
dla przenikania hałasu na większe odległości. Tereny zabudowy pozostają
obecnie poza zasięgiem ponadnormatywnego hałasu od sąsiadującej linii
kolejowej.
Najkorzystniejsze warunki bytowania dla licznych ptaków i owadów,
a także innych zwierząt, występują w zielonych wnętrzach kwartałów,
odizolowanych od hałasu komunikacyjnego i innych uciążliwych aspektów
funkcjonowania miasta. W szczególności wyróżniają się pod tym kątem
większe ogrody przy obiektach sakralnych, zwłaszcza te położone
w bliskim sąsiedztwie Wisły (Ogrody Augustianów, Augustianek i Paulinów
na Skałce, Ogrody Bonifratrów).
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Ryc. 65. Mapa emisji hałasu
źródło: oprac.własne
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Ryzyko powodzi
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Jak opisano w opracowaniu ekofizjograficznym przygotowanym na
potrzeby planu miejscowego dla Kazimierza, według opublikowanych
w kwietniu 2015 roku map zagrożenia powodziowego i map ryzyka
powodziowego obszarowi nie zagrażają wody o prawdopodobieństwach
wystąpienia raz na 10 lat (Q10%). Istniejące budowle przeciwpowodziowe
zabezpieczają obszar również w przypadku wody stuletniej (Q1%),
przy czym w jednym miejscu, w rejonie skrzyżowania ulic Halickiej
z Podgórską, może nastąpić ich przelanie. Powódź w przypadku
wystąpienia wód raz na 500 lat (Q 0,2%), po przelaniu się wód
przez wały (przelanie może nastąpić na znaczącej części umocnień
przeciwpowodziowych wzdłuż granic planu sąsiadujących z Wisłą),może
osiągnąć rzędne do wartości w granicach ok. 204,7-205,7 m n.p.m.
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W przypadku zniszczeń lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego
(zasięg powodzi, przy wyznaczaniu którego przyjęto przepływ o średnim
prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi wynoszącym raz na sto lat
(Q1%) na zalanie narażona jest większość analizowanego
obszaru, poza rejonami wyżej wyniesionymi: w otoczeniu ulic Krakowskiej
i Józefa, a także w mniejszych fragmentach przy skrzyżowaniach
ul. Podgórskiej z Gazową, Mostową i Starowiślną. Prawdopodobne
głębokości zalania wynoszą do 4m przy czym w większości wahają się
w granicach od 0,5 do 2m.

sz
Da

Analizowany obszar położony jest w bliskim sąsiedztwie Wisły, na jej
lewym brzegu. Najmniejsze odległości granic obszaru od brzegów Wisły
(ok. 50 m) występują w rejonach: Skałki, ul. Halickiej, ul. Mostowej oraz
ul. Krakowskiej (ok. 70 m.) Ta część miasta nie jest zabezpieczona
wałem przeciwpowodziowym. Lewy brzeg Wisły na odcinku od
Zamku Królewskiego na Wawelu do mostu Kotlarskiego chroniony
jest naturalnymi wzniesieniami wapiennymi i murami oporowymi
zbudowanymi w latach 1908-1961.
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Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru ‚‚ Kazimierz’’, opracowanie
ekofizjograficzne podstawowe przyjęte uchwałą NR LXXXVIII/2145/17 Rady Miasta
Krakowa z dnia 8 listopada 2017 r
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Ryc. 66. Mapy zagrożenia powodziowego wraz z głębokością wody – obszary narażone przy powodzi 500-letniej 0,2% w scenariuszu przelania wałów
źródło: oprac.własne na podstawie map zagrożenia powodziowego

500 m

Ryzyko miejskich podtopień
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Klimatyczny Kwartał ze względu na zwartą zabudowę i wysokie
uszczelnienienie nawierzchni jest narażony na lokalne podtopienia
i powodzie miejskie. Jak informowały Wodociągi Krakowskie w jednym
ze swoich ostatnich komunikatów*, w dniu 5 sierpnia 2021 roku w wielu
rejonach miasta spadło ponad 100 mm (100 litrów wody na metr
kwadratowy), podczas gdy roczne opady w Krakowie kształtują się na
poziomie 638,5 mm. Warto podkreślić, że zgodnie z obowiązującymi
standardami, każda sieć kanalizacyjna służąca do odwodnienia terenu
jest projektowana na deszcz o określonej częstotliwości występowania
- raz na 5 lat i o czasie trwania 15 minut, przy wysokości opadu 19 mm.
Deszcze nawalne (czyli krótkotrwały deszcz o dużym natężeniu, którego
czas trwania waha się od kilku do kilkudziesięciu minut w warunkach
klimatu umiarkowanego, a łączna suma opadu może przekraczać
wtedy 100 mm) są zjawiskiem związanym ze zmianami klimatycznymi
i potencjalnie będą sie intensyfikować, zagrażając zdrowiu i mieniu
mieszkańców. Przeglądając prasę tylko z lipca i sierpnia 2021 roku
możemy dowiedzieć się o zalanym torowisku i wstrzymaniu ruchu
tramwajów na ul. Krakowskiej, podtopieniu na wystawie w Muzeum
Inżynierii Miejskiej, czy problemach w okolicach Starowiślnej.
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Na mapie obok przedstawiono analizę zlewni Klimatycznego Kwartału
wykonaną przy pomocy modelu hydrodynamicznego w programie Scalgo.
Wykorzystując dane pokrycia i ukształtowania terenu bada on kierunki
przepływu i miejsca stagnującej wody. Wizualizuje też potencjalne
problemy związane z gospodarką wodą opadową. Do analizy przyjęto
deszcz nawalny 35 mm, a zalewane tereny mają głębokość
co najmniej 10 cm.
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Fot. 42. Zalany budynek Muzeum Inżynierii Miejskiej
źródło: Love Kraków
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Miejska powódź błyskawiczna
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Ryc. 67. Miejska powódź błyskawiczna związana z deszczem nawalnym, 35 mm
źródło: oprac.własne przy użyciu programu SCALGO

* https://wodociagi.krakow.pl/aktualnosc/100-litrow-wody-na-kazdy-metr-kwadratowy,2200.
html dostęp 10.08.2021
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7 Błękitno-zielona
infrastruktura
W rozdziale 7. zaprezentowano zagadnienia dotyczące zielonej
infrastruktury, tj. główne wnioski określone w „Kierunkach Rozwoju
i Zarządzania Terenami Zielonymi w Krakowie na lata 2019-2030”, m.in.
waloryzację zieleni w obszarze oraz postulowane kierunki rozwoju.
Przeanalizowano jak obszar Klimatycznego Kwartału funkcjonuje
w szerszym kontekście otaczającego systemu przyrodniczego, wskazano
typy zieleni w obszarze. Szczególną rolę w kontekście oczekiwanych
działań pełni zieleń wysoka, której system również przedstawiono.
W rozdziale wskazano ponadto pożądany kierunek rozwoju zieleni oraz
opisano rolę zielonych korytarzy.
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Zielona infrastruktura
Główne wnioski KRiZTZ
Dokument ten jest narzędziem do realizacji polityki przestrzennej
w zakresie kształtowania terenów zieleni i ustalenia szczegółów
operacyjnych jej wdrażania. Ma na celu wsparcie w planowaniu
inwestycji miejskich przy pomocy programowego etapowania procesów
inwestycyjnych. Działania są oparte w większości na działkach będących
w posiadaniu miasta. Wyznaczenie priorytetów inwestycyjnych
zostało uzgodnione w wyniku konsultacji z mieszkańcami Krakowa.
Lista rankingowa od czasu powstania dokumentu częściowo się
zdeaktualizowała, jednak jest to podstawowe narzędzie pracy ZZM
i stanowi źródło informacji o zamierzonych dalszych kierunkach rozwoju.
W KRiZTZ w wyniku waloryzacji wszystkie tereny podzielono na sześć
grup, oznaczając je kluczem literowym:
A+
– dominacja walorów kulturowych,
A
– przewaga walorów kulturowych,
B+
– dominacja walorów przyrodniczych i krajobrazowych,
B
– przewaga walorów przyrodniczych i krajobrazowych,
C
– tereny wspomagające,
P
– przestrzenie publiczne z zielenią.

Grupa

Waloryzacja przestrzeni zieleni na terenie KK

Kierunki rozwoju przestrzeni

A+

Bulwar Inflancki i Kurlandzki (ZP)
Smoczy skwer (ul. Piekarska, Skawińska, Wietora)(ZPS)
Zieleniec ul. św. Wawrzyńca (ZZ)

--> po konsultacjach społecznych I etap zagospodarowania Bulwarów
--> powiązanie terenu skweru z Bulwarami
--> ciąg widokowy, uporządkowanie ewidencji, przejęcie terenu przez ZZM

A

Skwer przy Starej Synagodze (ZPS)
Skwer przy ul. Starowiślnej/Miodowej (ZPS)
Skwer Brzozowa / Skwer Kółeczko (ZPS)
Plac Bawół (ZZ)
Zieleniec Podbrzezie / ul. Miodowa (ZZ)
Zieleniec ul. Trynitarska / ul. Mostowa (ZZ)
Zieleniec ul. Starowiślna (ZZ)

--> pozyskanie pod nowe tereny zieleni, przejęcie terenu przez ZZM
--> pozyskanie pod nowe tereny zieleni, przejęcie terenu przez ZZM
--> Ogród Krakowian - park kieszonkowy z BO 2021
--> uporządkowanie parkowania, oświetlenie z BO 2020
--> rewaloryzacja, zadrzewienie kompensacyjne
--> pozyskanie pod nowe tereny zieleni, przejęcie terenu przez ZZM
--> przejęcie terenu przez ZZM, dosadzenie bylin, dostawienie ławek

Plac przy Hali Targowej (ZPP)
Plac Wolnica (ZPP)

--> kompleksowa przebudowa wprowadzenie przestrzeni zieleni
--> proponowane donice w uzg. z konserwatorem, uporządkowanie 		
szpalerów drzew - zalecane ujednolicenie gatunkowe
--> rewaloryzacja, wprowadzenie zieleni
--> rewaloryzacja i powiększenie zieleńca przy ul. Szerokiej w miejsce
parkingu, zmiana przekroju ulicy na ciąg pieszojezdny typu ‚woonerf’
--> konserwacja i pielęgnacja terenów zabytkowych
--> pozyskanie pod nowe tereny zieleni, przejęcie terenu przez ZZM

P

Plac przy Starej Synagodze (ZPP)
Placyk przy przystanku Stradom (ZPP)

Klasyfikacja ta służy określeniu rangi i potencjału poszczególnych
terenów zieleni i pozwala ustalić, jakiego rodzaju walory powinny mieć
decydujące znaczenie w ich dalszym zagospodarowaniu.
Do terenów zieleni urządzonej (strefa A+, A oraz P) zaliczono:
• parki (ZP),
• skwery (ZPS),
• zieleńce i zieleń przyuliczną (ZZ),
• nieczynne cmentarze wojenne lub mogiły zbiorowe ofiar epidemii,
znajdujące się w ramach parków (ZC),
• zieleń przestrzeni publicznych (ZPP).
Są one uzupełniane o tereny zieleni wspomagającej (strefa C):
• ogrody klasztorne/kościelne (ZOK),
• zieleń towarzyszącą zabudowie mieszkaniowej (ZOM),
• zieleń przy obiektach użyteczności publicznej (ZUP),
• zieleńce i zieleń przyuliczną (ZZ),
• zieleń terenów sportowych (ZS).
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Plac Nowy (ZPP)
Ulica Szeroka (ZPP)

C

Ogród klasztorny oraz seminaryjny paulinów Na Skałce (ZOK)
Ogród klasztorny augustianów (ZOK)
Ogród klasztorny augustianek (ZOK)
Ogród klasztorny SS Miłosierdzia (ZOK)
Ogród klasztorny trynitarzy, ob. bonifratrów p.w. Świętej
Trójcy (ZOK)
Rybaki za ogrodem Trynitarzy (ZOK)
Collegium Medicum UJ (ZUP)
Piekarska/ Skawińska (ZUP)
Chmielowskiego / Rybaki (ZUP)
Szkoła Podstawowa nr 11 im. J. Dietla (ZUP)
Teren Muzeum Inżynierii Miejskiej (ZUP)
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 (ZUP)
Cmentarz Żydowski Remuh (ZC)
Cmentarz Żydowski „nowy” ul. Miodowa 55 (ZC)
Tereny dawnych magazynów przy Cmentarzu (ZZ)
Tereny zieleni: KKS Olsza (ZS)
Miejski Klub Sportowy „Cracovia” SSA
przy ul. Siedleckiego (ZS)

--> otwarcie dla mieszkańców terenu przy ogrodzie klasztornym
--> otwarcie dla mieszkańców terenu przy ogrodzie klasztornym
--> niedostępne publicznie
--> niedostępne publicznie
--> niedostępne publicznie
--> pozyskanie pod nowe tereny zieleni, przejęcie terenu przez ZZM
--> ograniczona dostępność publiczna
--> ograniczona dostępność publiczna
--> ograniczona dostępność publiczna
--> ograniczona dostępność publiczna
--> ograniczona dostępność publiczna, Pomnik Historii
--> ograniczona dostępność publiczna
--> rejestr zabytków, obszar urbanistyczny wpisany do rejestru
--> obszar urbanistyczny wpisany do rejestru
--> teren garażowo-magazynowy, do zagospodarowania na ciąg zieleni
--> ograniczona dostępność publiczna
--> ograniczona dostępność publiczna

Sieć terenów zieleni
Nadrzędnym celem dokumentu KRiZTZ jest tworzenie i wdrażanie
prawidłowo funcjonującego systemu przyrodniczego miasta, który
rozumiany jest jako „celowo wyodrębniona część miasta składająca się
z odpowiednio dobranych geokompleksów, pełniąca nadrzędne funkcje
przyrodnicze (głównie klimatyczną, hydrologiczną, biologiczną) oraz
podporządkowane im funkcje pozaprzyrodnicze (np. mieszkaniową,
wypoczynkową, estetyczną), składająca się z obszarów węzłowych
i węzłów (czyli źródeł zasilania) oraz korytarzy i sięgaczy (czyli
dróg zasilania), powiązanych ze sobą oraz z regionalnym systemem
przyrodniczym procesami wymiany materialno-energetycznej.”
(Kształtowanie Systemu…1996)
Teren Klimatycznego Kwartału położony jest bezpośrednio nad głównym
korytarzem ekologicznym o randze europejskiej. Tereny Bulwarów
Inflandzkiego i Kurlandzkiego stanowią część sieci Parków Rzecznych,
które są naturalnymi korytarzami ekologicznymi. Ich potencjał oprócz
walorów przyrodniczych to bezkolizyjność z infrastrukturą miejską.
Dodatkowo z miastem wiążą go korytarze ekologiczne wzdłuż ciągów
komunikacyjnych, tj. terenów Plant Dietlowskich i Alei Daszyńskiego. Wg
Studium do korytarzy ekologicznych zaliczane były również tereny zieleni
wzdłuż nasypu linii kolejowej. W związku ich przebudową na estakady
zieleń ta podlegała licznym wycinkom i wymaga odbudowania. Obecnie
trwają prace nad Parkiem Kolejowym, który uwzględnia tereny zieleni,
w tym ścieżkę rowerową w zielonym korytarzu.
System wspierają korytarze lokalne zielonych alei kwartału - w chwili
obecnej są to ul. Paulińska i Mostowa. Według KRiZTZ planowane jest
również zazielenienie ul. Bożego Ciała.
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Ryc. 68. Korytarze ekologiczne na obszarze Klimatycznego Kwartału
źródło: oprac. własne
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Na terenie opracowania przeważają tereny zieleni publicznej urządzonej,
w dużej mierze o ograniczonej dostępności publicznej. Należą do nich
ogrody klasztorne / kościelne, zieleń towarzysząca obiektom użyteczności
publicznej oraz zieleń podwórek w zabudowie kwartału.
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Do przestrzeni publicznych zaliczamy przestrzenie Bulwarów
Kurlandzkiego i Inflandzkiego wraz z przylegającym do niego Smoczym
Skwerem oraz obszary zieleńców i zieleni przyulicznej, na tle której
wyróżniają się tereny Plant Dietlowskich i aleja Daszyńskiego. Zieleń
towarzysząca terenom głównych placów kwartału – placu Wolnica,
Placu Nowego oraz przestrzeni ulicy Szerokiej – jest obecnie mocno
ograniczona.
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Tereny zielone i rekreacyjne
o ograniczone dostępności

0

Ryc. 69. Typy terenów zieleni i przestrzeni publicznych na obszarze
źródło: oprac. własne
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Zieleń wysoka istniejąca
Na terenie opracowania występuje wiele cennych drzew, które ze względu
na wysoki stopień zabudowania terenu pełnią kluczową rolę w budowaniu
lokalnych mikroklimatów. Opracowanie ekofizjograficzne zwraca uwagę na
szczególnie cenne przyrodniczo i kulturowo drzewa w strukturze kwartału:
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Duże drzewa z gatunków rodzimych (a także kasztanowce, sporadycznie
inne np. topole mieszańce euroamerykańskie, glediczia trójcierniowa,
robinia) występują również w obrębie wnętrz kwartałów zabudowy,
podwórkach i ogrodach.
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Zieleń publiczna w obszarze kwartału to przestrzeń Bulwaru Inflanckiego
(ze szczególnie cenną historyczną aleją klonów) i Kurlandzkiego.
W zakresie zieleni towarzyszącej komunikacji wyróżniają się Planty
Dietlowskie obejmujące pasy zieleni z okazałymi drzewami oraz
ciągi piesze wyposażone w ławki. Relatywnie dużo drzew występuje
również przy ul. Paulińskiej i Mostowej, a także na skwerach i placach:
Wolnica i Bawół.
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grupa drzew: wiązy (rozmiary pomnikowe), lipy, klon w otoczeniu
kościoła na Skałce,
drzewa w krótkim szpalerze rosnące wzdłuż ul. Skałecznej (lipy
(rozmiary pomnikowe), wiąz, brzoza),
kasztanowce i wiąz w otoczeniu zabudowań szpitala przy ul.
Skawińskiej,
drzewa rosnące na placu Wolnica: wiązy (w tym jeden egzemplarz
o rozmiarach pomnikowych), lipy, wierzba, topola,
drzewa w otoczeniu kościoła Bożego Ciała: wiązy (w tym jeden
egzemplarz o rozmiarach pomnikowych), lipa, jesion,
klon – soliter na skwerze przy ul. Meiselsa,
grupa jesionów na zieleńcu w ciągu ul. Szerokiej,
jesiony w otoczeniu synagogi przy ul. Miodowej.
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Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru ‚‚ Kazimierz’’, opracowanie
ekofizjograficzne podstawowe przyjęte uchwałą NR LXXXVIII/2145/17 Rady Miasta
Krakowa z dnia 8 listopada 2017 r
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Ryc. 70. Zieleń wysoka istniejąca
źródło: oprac. własne na podst. inwentaryzacji ZTP i ekofizjografii Kazimierza
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Rozwój systemu zieleni
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Mając na uwadze dalszy rozwój zielonej infrastruktury KK, należy
uzupełnić istniejącą sieć okalającą kwartał o połączenia wewnętrzne.
Rozwój tej sieci uzależniony będzie od sukcesywnego rozwijania już
istniejących planów związanych z zieloną infrastrukturą, tj. realizacji
szpalerów zapisanych w MPZP, ulic ogrodów: Mostowej, Bożego Ciała,
Meiselsa, Trynitarskiej (zapisanych w Strategii Rozwoju Krakowa „Tu
chcę żyć. Kraków 2030”), projektów budżetu partycypacyjnego - ul.
św. Wawrzyńca, skwer Brzozowa, ulice Gazowa, Wąska i Józefa oraz
wskazane do rewaloryzacji zazielenienia na podstawie KRiZZT: Plac
Wolnica, plac Nowy, ul Szeroka, placyk przy przystanku Stradom, zieleńce
przy ul. Starowiślnej i Mostowej, trójkąt Wawrzyńca-Dajwór-Bawół,
Podgórska, tereny ul. Mostowej i Bożego Ciała.
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Ponadto z punktu widzenia integracji KK z siecią przyrodniczą miasta
ważne będą zielone korytarze towarzyszące infrastrukturze transportowej,
tj. plac Grzegórzecki, park wzdłuż estakad kolejowych, ul. Starowiślna,
ul. Krakowska, odcinek Plant Dietla w stronę Wisły.

sz
Da

Wraz z przystosowaniem infrastruktury komunikacyjnej na potrzeby
wdrożenia idei miasta 15-minutowego i związanym z tym odzyskaniem
części przestrzeni zagospodarowanej na potrzeby transportu, pojawia
się możliwość zwiększenia powierzchni zieleni przyulicznej w Kwartale.
W systemie terenów zieleni, roślinność w pasach drogowych odgrywa
rolę przede wszystkim izolacyjną, ochronną i estetyczną. Zapewnia ona
także ciągłość funkcjonalno-przestrzenną systemu, stanowiąc niezbędną
obudowę ciągów pieszych i pieszo-rowerowych.
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Ryc. 71. Planowane zielone inwestycje i kluczowe zielone korytarze KK
źródło: oprac. własne
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Zielone korytarze
Zielone korytarze mają kluczowe znaczenie w tworzeniu ciągłości
ekologicznej terenów. W przestrzeni miasta i intensywnie zabudowanych
terenów zielone korytarze często powiązane są z infrastrukturą transportu
i przybierają charakter liniowy. Według KRiZTZ zielone korytarze to
przestrzenie wielofunkcyjne - ciągi pieszo-rowerowe w zieleni, łączące
tereny zieleni i tras rekreacyjnych, pełniące również funkcję korytarzy
ekologicznych. Podstawową formą zielonego korytarza jest pieszorowerowy ciąg rekreacyjny obsadzony zielenią, wyposażony w niezbędną
małą architekturę i elementy Systemu Informacji Miejskiej. Może on
przebiegać przez Parki Rzeczne i inne tereny zieleni. Powinien być też
obowiązkowo uwzględniany w przekrojach dróg o klasach od drogi
zbiorczej wzwyż. Wzdłuż niektórych dróg, szczególnie klasy lokalnej
i dojazdowej, często jednak brak jest miejsca na wydzielenie zielonych
korytarzy. W miarę możliwości takie połączenie powinno zostać
obsadzone zielenią przyuliczną. W przypadku małego natężenia ruchu na
ulicach klasy lokalnej, dojazdowej lub na ślepych odcinkach ulic zaleca się
wprowadzenie strefy zamieszkania i stosowanie ciągów pieszo-jezdnych
bez wyodrębnionej jezdni i chodnika. W zależności
od dostępnego obszaru dostepne są różne typologie zieleni miejskiej,
które razem tworzyć będą mozaikę zielonych koralików. Jak podkreśla
KRiZTZ, nawet przestrzenie zieleni w skali mikro mają kluczowe znaczenie
dla funkcjonowania całości systemu przyrodniczego miasta.
Najcenniejsze z punktu widzenia usług ekosystemów, a zwłaszcza
zapobiegania wyspom ciepła, poprawy jakości powietrza i mikroklimatu,
retencji wody deszczowej oraz zapobiegania podtopieniom i powodziom
miejskim, są drzewa, których działanie może być uzupełniane
i wspomagane przez krzewy. Jednak nawet w przypadku obszarów
miejskich, na których sadzenie drzew czy krzewów jest niemożliwe, nie
należy zupełnie rezygnować z wprowadzania zieleni. Szereg rozwiązań
uzupełniających liniowe nasadzenia przyuliczne, wspomagające
rozwój sieci zielonej infrastruktury, zostały szerzej opisane w Aneksie
Hydrologicznym do KRiZTZ.
Zostały tam opisane m.in. różnego rodzaju ogrody deszczowe, zielone
dachów i ściany, obsadzone roślinnością niecki chłonne, oczka wodne,
rowy odwadniające aż do rozwiązań w skali mikro, możliwych do aplikacji
nawet w najmniejszych przestrzeniach, wśród których warto wymienić:
kieszonkowe niecki chłonne, zielone pasy, przyuliczne donice i inne małe
formy retencjonujące wodę i wykorzystujące ją na potrzeby posadzonych
w nich roślin.
Kierunki Rozwoju i Zarządzania Terenami Zielonymi w Krakowie na lata 2019-2030”
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Ryc. 72. Zielone korytarze: wersja minimum, podstawowa i maksimum
źródło: oprac. A. Kowalewska dla KRiZTZ

Ryc. 73. Zielone korytarze A - krajobrazowe, B - nieciągłe, C - liniowe
źródło: oprac. ekorytarze.pl, na podst Bennett, 1998
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Błękitno-zielona infrastruktura
Projekt Klimatycznego Kwartału jest urbanistycznym projektem
o długofalowym działaniu dla Krakowa, który powstał jako odpowiedź
na cel strategiczny przeciwdziałania kryzysowi klimatycznemu. Projekt
adaptacji infrastruktury transportu daje potencjał odzyskania części
terenów dotychczas wykorzystywanych pod infrastrukturę transportową
i wykorzystania jej pod wdrożenie nowej, błękitno - zielonej infrastruktury.
Powiązanie ciagów zieleni wysokiej wzdłuż infrastruktury transportowej
wraz z rozwiązaniami dla lokalnej gospodarki wodami opadowymi będzie
kluczowe z punktu widzenia adaptacji i mitygacji ryzyk związanych
ze zmianami klimatycznymi w obrębie istniejących istniejących ciągów
komunikacyjnych.
Stosowanie błękitno-zielonej infrastruktury (BZI) oznacza włączanie
rozwiązań opartych na przyrodzie (NBS) do zagospodarowania
terenu. BZI to wszelkie założenia zieleni, w szczególny sposób
rozwiązujące występujące lokalnie problemy klimatyczne, takie jak fale
upałów i przedłużające się susze, przeplatające się z gwałtownymi
zjawiskami pogodowymi - porywistymi wiatrami i deszczami nawalnymi
powodującymi lokalne podtopienia. Jednocześnie BZI poprawiają
mikroklimat miejsca. Do rozwiązań BZI można zaliczyć w szczególności
takie, które pozwalają efektywnie zagospodarować wodę – np.
deszczówkę. Wśród rodzajów BZI należy wymienić: zbiorniki i stawy
retencyjne, niecki infiltracyjne, muldy i rowy chłonne/bioretencyjne, ogrody
deszczowe, zielone dachy, zielone fasady.

której nadmiar coraz trudniej odprowadzić istniejącą infrastrukturą
kanalizacyjną. Z pomocą przychodzą rozwiązania NBS, w tym błękitnozielona infrastruktura. W Krakowie za gospodarkę tymi dwoma
powiązanymi elementami odpowiedzialne są cztery podmioty: Państwowe
Gospodarstwo Wody Polskie, Wodociągi Miasta Krakowa oraz jednostki
miejskie Klimat-Energia-Gospodarka Wodna i Zarząd Zieleni Miejskiej.”

Korzyści BZI

Łukasz Pawlik, Zastępca Dyrektora ds. Zieleni Zarządu Zieleni
Miejskiej w Krakowie

ograniczenie
występowania powodzi
i miejskich podtopień

zagospodarowanie
wód opadowych na
miejscu opadu

+O2

ochrona zasobów wód
powierzchniowych
i podziemnych
zwiększanie retencji
i infiltracji wód opadowych
obniżanie temperatury latem
poprawa wilgotności

- CO2

łagodzenie
lokalnego klimatu

Do ich wprowadzenia niezbędna jest zmiana podejścia do zarządzania
przestrzenią miejską i planowania nowych wielofunkcyjnych przestrzeni
zielonych. Niezbędne jest ustanowienie błękitno-zielonej infrastruktury
obowiązkowym i powszechnym elementem wszystkich przestrzeni
miejskich (mieszkalnych, komercyjnych, drogowych, parkingów,
infrastruktury tramwajowej i kolejowej).

poprawa warunków
wegetacyjnych
i siedliskowych w mieście

„Jednym z warunków odporności miasta jest budowa odpornego na
warunki zewnętrzne środowiska przyrodniczego, którego ważnym
elementem są tereny zieleni. Nie mogą one prawidłowo funkcjonować
i dostarczać potrzebnych usług bez dostępności wody. Z drugiej
strony, nie sposób racjonalnie gospodarować wodą bez terenów zieleni,
stanowiących swego rodzaju gąbkę, zatrzymującą i gromadzącą wodę”

tworzenie nowych
zielonych korytarzy

Naumann S., Davis M., Iwaszuk E., Błękitno-zielona infrastruktura dla łagodzenia zmian
klimatu w miastach – narzędzia strategiczne, Ecologic Institute i Fundacja Sendzimira,
2020 str. 20-21.
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wzmocnienie odporności
ekosystemów miejskich

Ryc. 74. Synergia zrównoważonego transportu i błękitno - zielonej infrastruktury
źródło: oprac.własne

ochrona krajobrazu

BZI jako narzędzie adaptacji
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Na podstawie analizy zlewni miejskiej KK wytyczono miejsca
o szczególnym znaczeniu dla zrównoważonej gospodarki wodami
opadowymi. Lista pilotażowych realizacji powinna zostać skoordynowana
z harmonogramami wdrażania innych infrastrukturalnych projektów
związanych z rewaloryzacją zieleni, infrastruktury transportu czy też
kanalizacji na terenie KK. Niezbędna będzie wysokiej jakości współpraca
międzysektorowa jednostek miejskich, takich jak: ZTP, ZDMK, ZZM,
KEGW, WMK. Wybrane rozwiązania BZI powinny zostać dostosowane
do specyfiki miejsca. Poniżej opisane zostały zdiagnozowane wyzwania
i ‚‚blue spoty” KK:
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8. Skrzyżowanie ulicy Wąskiej z Józefa: obecnie miejsce w całości
utwardzone asfaltem mogące przejąć wodę spływającą ulicą Józefa lub
z dachu pobliskiej szkoły

owa

d

Mio

7a

4. Planty Dietlowskie przy Augustiańskiej: lokalne obniżenie terenu
w części kwartału o najwyższym zwarciu zabudowy i bardzo ograniczonej
dostępności pod nowe zagospodarowanie, potencjał terenu Plant Dietla

7a. / 7b. ul. Krakowska: zalewane torowiska - zatrzymywane tramwaje,
nowo wprowadzona zieleń ujęta w wysokie okrawężnikowanie

na

6

3. plac Wolnica: plac o wyraźnym jednokierunkowym nachyleniu,
odbiera wodę opadową z rynien Muzeum Etnograficznego, fontanna
o ograniczonej wartości w kontekście poprawiania lokalnego mikroklimatu

6. ul. Miodowa / ul. Starowiślna: teren nachylony w kierunku Parku
Kolejowego pod estakadami, zieleniec przy ul. Miodowej wyniesiony, nie
odbiera wód opadowych, rozwidlenie Starowiślnej w kierunku Dajwór potencjał
do zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej

iśl

5

2. św. Wawrzyńca: obniżony teren na skrzyżowaniu Dajwór / Wawrzyńca,
o dużej powierzchniowo zlewni, planowane jest nasadzenie drzew na ulicy,
część z nich zaplanowano w donicach

5. skwer na Brzozowej: planowana jest inwestycja w kontekście
kieszonkowego Ogrodu Krakowian; ze względu na lokalne obniżenia
warto pomyśleć o formie retencjonowania wody opadowej na placu jako
elementu funkcjonalnego, ale też budującego tożsamość miejsca

row
Sta

1. plac Grzegórzecki: potrzeba odwodnienia wielkoskalowego dachu Hali
Targowej, woda spływająca z Plant Dietla
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Ryc. 75. Miejsca o wysokim potencjale dla wdrażania rozwiązań z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury
źródło: oprac. własne opracowane przy użyciu programu SCALGO
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8 Transport
i mobilność
W rozdziale 8. skoncentrowano się na analizach transportu i mobilności,
w tym systemu transportowego, infrastruktury i obowiązującej polityki
parkingowej, stref ograniczonego ruchu i logistyki miejskiej.
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Zrównoważona mobilność
W ostatnich latach coraz częściej słowo „transport” zostaje zastępowane
lub używane jest równoważnie ze słowem „mobilność”. Stanowi to
odpowiedź na dwa główne zaobserwowane problemy:
•
•

potrzebę coraz dłuższych dojazdów do usług, z których korzystają
mieszkańcy,
coraz większy problem z zatłoczeniem komunikacyjnym - a co za tym
idzie - problemy środowiskowe (hałas, zanieczyszczenie powietrza,
zmiany klimatyczne).

Koncepcja zrównoważonej mobilności oraz miasta 15-minutowego
polega nie tylko na zarządzaniu przemieszczaniem osób, ale przede
wszystkim na zapewnieniu im właściwej dostępności do celów podróży.
Dzięki zapewnieniu podstawowych usług w pobliżu miejsca zamieszkania
(na przykład w ramach centrów lokalnych, centrów dzielnicowych,
centrów miasta), zachęca się do rezygnacji z przemieszczania się
na duże odległości i tym samym zmniejsza zapotrzebowanie na
transport (przede wszystkim indywidualny). Zrównoważona mobilność
w zakresie zarządzania przemieszczaniem się osób i towarów ma na
celu zintegrowanie działań, które będą promować ruch pieszy, rowerowy
i komunikację zbiorową, z naciskiem na transport szynowy oraz
uspokojenie ruchu samochodowego. Działanie to nie jest równoznaczne
z planowaniem miasta lub jego dzielnic tylko i wyłącznie pod „transport
publiczny” lub „transport rowerowy i pieszy”. Podjęte działania nie mają
na celu całkowitej eliminacji ruchu samochodowego, ale w dłuższej
perspektywie zmniejszenie potrzeb w zakresie użytkowania samochodów
osobowych. Myślenie „mobilnością”, a nie „transportem”, wynika z coraz
lepszego rozumienia paradoksów związanych z rozwojem systemów
transportowych, takich jak badania Martina Mogridge’a. Wykazał on, że
rozbudowa dróg prowadzi do ich większego zatłoczenia, co w długim
okresie prowadzi do stabilności stanu, w którym drogi są w szczycie
zakorkowane. Właściwość tę nazywa się prawem Lewisa-Mogridge’a.
Ze względu na złożoność zagadnienia, główne aspekty zrównoważonej
mobilności zostały przedstawione na ryc. 76 i opisane w poszczególnych
rozdziałach raportu, co przedstawiono w tabeli 5.
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Tab. 5. Aspekty zrównoważonej mobilności ujęte w Diagnozie
Klimatycznego Kwartału

Aspekt zrównoważonej
mobilności

Numer i nazwa rozdziału

Transport rowerowy
z infrastrukturą

2. Dokumenty strategiczne i planistyczne
8. Transport i mobilność

Transport zbiorowy

2. Dokumenty strategiczne i planistyczne
8. Transport i mobilność

Ruch pieszy
i dostępność

2. Dokumenty strategiczne i planistyczne
4. Struktura użytkowania
8. Transport i mobilność

Ład przestrzenny
i struktura użytkowania

2. Dokumenty strategiczne i planistyczne
4. Struktura użytkowania
8. Transport i mobilność

Atrakcyjność
ulic, placów,
skwerów miejskich

4. Struktura użytkowania
5. Przestrzenie publiczne
8. Transport i mobilność

Ograniczenie przestrzeni 2. Dokumenty strategiczne i planistyczne
dla ruchu i postoju
8. Transport i mobilność
samochodów

Ryc. 76. Główne elementy zrównoważonej mobilności

System transportowy
Główne założenia polityki transportowej Krakowa
Kluczowe zagadnienia związane z realizacją polityki transportowej
Krakowa zostały zebrane w materiałach prasowych ZTP pn. “Mobilność.
Plan realizacji polityki transportowej Krakowa. Czym jest zrównoważona
mobilność i dlaczego jej wdrożenie jest dla nas wszystkich tak ważne?”.

Koncepcją, która godzi potrzebę uspokojenie ruchu, priorytetyzacji ruchu
pieszego i rowerowego względem indywidualnego oraz zapewnienie
minimalnej dostępności pojazdów indywidualnych wewnątrz II obwodnicy
jest koncepcja systemu sektorowej organizacji ruchu.

Znaleźć w nich można trzy istotne działania związane z realizacją polityki
transportowej miasta:
• uzupełnienie brakujących odcinków infrastruktury rowerowej, aby
stała się spójna, bezpieczna i dostępna dla mieszkańców. Jeżeli
brakuje miejsca na budowę ciągów, konieczne jest pozyskanie jej
kosztem ruchu samochodów,
• promowanie w krótkich dystansach do 4 km podróży pieszych
i rowerowych, poprzez wykazywanie w przestrzeni publicznej
odpowiednich warunków dla pieszych (np. szerokie chodniki, zieleń)
oraz redukcję wypadków z ich udziałem (np. bezpieczne przejścia
dla pieszych oraz strefy ruchu uspokojonego),
• poprawę oferty transportu zbiorowego w podróżach między
dzielnicami poza II obwodnicą.

Obszar wewnątrz II obwodnicy jest połączeniem kilku rejonów, do
których można wjechać samochodem, jednak przemieszczanie się
jest łatwiejsze innymi środkami transportu (pieszo, rowerem, UTO).
Możliwość przemieszczania się pomiędzy rejonami zapewniona jest
z wykorzystaniem II obwodnicy. Taki system zapewnia ograniczenie
ruchu samochodów do niezbędnego minimum, czyli mieszkańców
danego obszaru lub mieszkańców pozostałych rejonów miasta, którzy
przyjeżdżają załatwić jakąś sprawę.

Koncepcja obszarowego, powiązanego z obwodnicami hierarchicznego
zarządzania mobilnością zakłada, że:
• wewnątrz I obwodnicy powinna istnieć strefa ograniczonego ruchu;
• pomiędzy II i I obwodnicą powinien być wyłącznie ruch związany
z dojazdem do domu lub załatwianiem spraw w tym rejonie, bez
przejazdu tranzytem, co zapewnia sektorowa organizacja ruchu;
• pomiędzy III i II obwodnicą należy wprowadzać priorytet dla transportu
zbiorowego i rowerów oraz strefy ograniczonej emisji komunikacyjnej;
• dostępność transportu indywidualnego powinna być tym trudniejsza,
im bliżej centrum;
• podróżowanie pomiędzy dzielnicami powinno odbywać się III i IV
obwodnicą;
• wykorzystywanie samochodu powinno odbywać się w podróżach
powyżej 4 km.

Ryc. 77. Schemat zarządzania mobilnością w Krakowie w oparciu
o hierarchiczność obszarów ograniczonych obwodnicami
źródło: www.krakow.pl/zalacznik/368522

Ryc. 78. Koncepcja organizacji ruchu w obrębie II obwodnicy z układem
prawoskrętnej sektorowej dostępności
źródło: www.krakow.pl/zalacznik/368522
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Układ drogowy
Układ drogowy w obszarze Klimatycznego Kwartału jest dobrze rozwinięty.
Sieć uliczna oparta jest o drogi zbiorcze (ul. Dietla, ul. Grzegórzecka),
lokalne (ul. Krakowska, ul. Starowiślna, al. Daszyńskiego, ul. Podgórska),
a także liczne drogi dojazdowe, z których najważniejsze to ul. Miodowa,
ul. Augustiańska, ul. św. Wawrzyńca, ul. Bożego Ciała.
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Centralny obszar Klimatycznego Kwartału objęty jest strefą zamieszkania,
a pozostałe rejony - strefą „tempo 30”. Znaczna liczba ulic dojazdowych
to elementy sieci o jednym kierunku ruchu. W obszarze występuje
osiem skrzyżowań sterowanych sygnalizacją świetlną. Sygnalizacja na
niektórych skrzyżowaniach w ciągu ul. Dietla (Dietla/Orzeszkowej, Dietla/
Starowiślna, Dietla/Wielopole, Dietla/Blich oraz Dietla/Łazarza) została
wyłączona lub pracuje w trybie żółtym migającym. Ma to na celu m.in.
poprawę płynności ruchu, jednak może również przyczynić się
do zmniejszenia poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwłaszcza
niechronionych uczestników ruchu drogowego.
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obszar KK

Ryc. 79. Układ drogowy na terenie Klimatycznego Kwartału
oprac. własne
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Grzegórzecka

Transport zbiorowy
Obszar Kazimierza i Grzegórzek jest dobrze skomunikowany z resztą
dzielnic Krakowa oraz kluczowymi węzłami przesiadkowymi ze względu
na bliskość do infrastruktury transportu miejskiego (w szczególności
szynowego) oraz jako konsekwencja centralnego położenia dzielnicy
w układzie miasta.
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Obsługa komunikacją miejską oparta jest głównie na transporcie
tramwajowym. Przez obszar przebiegają trzy kluczowe w skali miasta
ciągi tramwajowe: w ul. Krakowskiej, ul. Starowiślnej oraz ul. Dietla.
Każdym z wymienionych ciągów kursują znaczące dla całego układu
komunikacyjnego Krakowa linie, co w powiązaniu z odpowiednio
zlokalizowanymi przystankami czyni Kazimierz i Grzegórzki obszarem
o bardzo dobrej dostępności zewnętrznej.
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obszar Klimatycznego Kwartału
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Ryc. 80. Schemat sieci transportu publicznego z pieszą dostępnością do zespołów przystankowych
oprac. własne
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Ryc. 81. Linie dziennego transportu zbiorowego przebiegające przez obszar Klimatycznego Kwartału
oprac. własne

116

Kraków Główny

Transport kolejowy
Najbliżej położonymi przystankami kolejowymi są Kraków Zabłocie oraz Kraków Główny. W Tab. 6
scharakteryzowano kluczowe informacje dotyczące dostępności ww. przystanków. Zdecydowano się
zbadać odległości, czas dojścia pieszego oraz dotarcia komunikacją miejską z placu Wolnica jako jednej
z ważniejszych przestrzeni publicznych.
W roku 2023 planowane jest oddanie do użytku przystanku kolejowego Kraków Grzegórzki,
zlokalizowanego w rejonie Hali Targowej. Dostęp do peronów zaprojektowano od strony ul. Grzegórzeckiej
oraz ul. Berka Joselewicza. Według zapowiedzi, przystanek ten ma być najbardziej uczęszczanym
przystankiem kolejowym w całej aglomeracji - obsługiwać będzie wszystkie linie Szybkiej Kolei
Aglomeracyjnej. Planowane kierunki połączeń to m.in. Tarnów, Wieliczka, Skawina, Miechów i lotnisko.
Przystanek ten będzie pełnił rolę ważnego węzła przesiadkowego integrującego kolej, tramwaje,
autobusy i rowery.
Tab. 6. Istniejące przystanki kolejowe
źródło: PKP

Nazwa przystanku

Kraków Zabłocie

Kraków Główny

Odległość w linii prostej
od placu Wolnica

ok. 1 km

ok. 2,2 km

Odległość piesza od
placu Wolnica

ok. 1,3 km

ok. 2,5 km

Czas dojścia pieszego

ok. 15 min.

ok. 32 min.

Czas dotarcia
komunikacją miejską

Dostępne
połączenia kolejowe

Przewoźnicy

ok. 15 min. (9 min.
pieszo do przystanku
św. Wawrzyńca + 2 min.
ok. 17 min.
przejazd tramwajem + ok. 4
min. pieszo do dworca)
aglomeracyjne
(Wieliczka), regionalne
(Zakopane, Nowy Sącz,
Tarnów, Bielsko-Biała),
dalekobieżne (Rzeszów)

Kraków
Grzegórzki
(w budowie)

Kraków Zabłocie

aglomeracyjne (Wieliczka, Skawina), regionalne
(w ramach województwa małopolskiego),
dalekobieżne (miasta wojewódzkie),
międzynarodowe (Berlin, Wiedeń, Praga)

„PKP Intercity” S. A.,
POLREGIO sp. z o.o., Koleje POLREGIO sp. z o.o., Koleje Małopolskie sp.
Małopolskie sp. z o.o.
z o.o., LEO Express Global a.s., Koleje Śląskie
sp. z o.o.

Ryc. 82. Przystanki kolejowe w pobliżu terenu opracowania
oprac. własne

117

Transport tramwajowy
Każdy z ciągów tramwajowych charakteryzuje się wysoką częstotliwością
kursowania. Średnia częstotliwość w szczycie komunikacyjnym dnia
roboczego wynosi 2-3 minuty w przypadku ciągów ul. Krakowskiej i ul.
Dietla oraz 3 minuty na ciągu ul. Starowiślnej.

Tab. 7. Zestawienie częstotliwości kursowania linii tramwajowych na poszczególnych ciągach w dni robocze
źródło: ZTP

Numer linii tramwajowej

Linie tramwajowe nocne nr 62 i 69 kursują tylko w noce z piątku
na sobotę, z soboty na niedzielę i z niedzieli na poniedziałek co 60 minut.
W pełni wydzielone z jezdni torowisko tramwajowe zastosowano
w pasie dzielącym ul. Dietla (Planty Dietlowskie). W ul. Krakowskiej
i ul. Starowiślnej funkcjonuje torowisko nie w pełni wydzielone z ruchu
indywidualnego.

Częstotliwość szczytowa
w dniu roboczym [min]

Częstotliwość
pozaszczytowa w dniu
roboczym [min]

Średnia częstotliwość
szczytowa ciągu w dniu
roboczym [min]

Średnia częstotliwość
pozaszczytowa ciągu w dniu
roboczym [min]

Ciąg ul. Starowiślnej (przekrój na wysokości przystanku Miodowa)
3

7-8

7-8

17

15

-

19

15

15

24

15

15

3

3-4

Ciąg ul. Krakowskiej (przekrój na wysokości przystanku plac Wolnica)
6

15

15

8

7-8

7-8

10

15

15

13

7-8

15

2-3

3

Ciąg ul. Dietla (przekrój na wysokości przystanku Orzeszkowej)

Fot. 43. Tramwaj na ulicy Krakowskiej
Źródło: Flickr, album „Kraków - tramwaje współczesne”, Rafał Kurtyka
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12

15

15

18

7-8

7-8

22

15

15

52

7-8

7-8

2-3

2-3

Tab. 8. Zestawienie ważniejszych tramwajowych węzłowych zespołów przystankowych w Klimatycznym Kwartale
źródło: ZTP

Nazwa tramwajowego
węzłowego zespołu
przystankowego

Skrzyżowanie ulic

Typ węzła rozjazdowego

Lokalizacja przystanków w obszarze węzła

Uwagi

Stradom

Dietla –Stradomska –Krakowska

Gwiaździsty typu 3/4, brak relacji
zachód - południe

Na wlotach; wydzielone wyspowe perony przystankowe tylko
w ciągu ul. Dietla

Przystanek w ciągu ul. Krakowskiej zlokalizowano
w dużym oddaleniu od skrzyżowania - na wysokości
ul. Meiselsa

Starowiślna

Dietla - Starowiślna

Gwiaździsty pełny; relacja zachód - Dwie pary przystanków na ramionach: północno-zachodnim
południe niewykorzystywana liniowo i północno-wschodnim skrzyżowania; wydzielone perony
przystankowe z wyjątkiem przystanku na północno-wschodnim
wylocie ul. Starowiślnej

W ciągu ul. Dietla – torowisko tramwajowo-autobusowe;
dopuszczony ruch rowerowy na torowisku w ul.
Starowiślnej w kierunku północnym (na odcinku na
północ od skrzyżowania z ul. Dietla)

Korona

Kalwaryjska – Legionów Józefa
Piłsudskiego

Trójkątny pełny

Zlokalizowany poza obszarem opracowania

Analizę głównych tramwajowych węzłowych zespołów przystankowych
przedstawiono w Tab. 9.
Średnia częstotliwość na kierunek, zarówno w okresie szczytowym,
jak i pozaszczytowym dnia roboczego w każdym z kluczowych
tramwajowych węzłowych zespołów przystankowych jest wysoka –
średni czas oczekiwania na tramwaj w danym kierunku wynosi najwyżej 4
minuty (Tab. 8).
Należy jednak mieć na uwadze, że perony przystankowe są w węzłach
zlokalizowane głównie na wlotach skrzyżowań. Oznacza to, że
w niektórych przypadkach nie wszystkie tramwaje dla danego kierunku
odjeżdżają z tego samego peronu. Pasażer chcąc podróżować w danym
kierunku musi więc sprawdzać z którego peronu odjeżdża najbliższy
tramwaj, co może wydłużyć całkowity czas podróży.

Na wlotach skrzyżowania; przystanki w ciągu ul. Kawaleryjskiej
bez wysepki peronowej

Tab. 9. Średnie częstotliwości na kierunek w szczytach i poza szczytem dnia roboczego w poszczególnych węzłowych zespołach przystankowych
źródło: ZTP

Nazwa tramwajowego
węzłowego zespołu
przystankowego
Stradom

Starowiślna

Korona

Średnia częstotliwość szczytowa dnia roboczego

Średnia częstotliwość pozaszczytowa dnia roboczego
kierunek

Wawel

- Rondo
Grunwaldzkie

ok. 2 min.

2-3 min.

Poczta
Główna

Stradom

ok. 2 min.

ok. 4 min.

Stradom
2-3 min.

Łagiewniki
ok. 2 min.

Starowiślna
ok. 4 min.
Podgórze SKA

Korona

Wawel

Rondo
Grunwaldzkie

2-3 min.

ok. 2 min.

2-3 min.

Rondo
Grzegórzeckie Poczta Główna

2-3 min.

ok. 2 min.

Podgórze SKA
3 min.

ok. 2 min.
Stradom
3 min.

Stradom
ok. 4 min.
Łagiewniki
3 min.

Starowiślna

Korona

ok. 4 min.

3 min.

Rondo
Podgórze SKA Grzegórzeckie
ok. 4 min.

3 min.

Podgórze SKA
ok. 4 min.
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Na mapie przedstawiono lokalizację zespołów przystankowych wraz
z ich otoczeniem oraz wskazano numery tramwajów obsługujące dany
przystanek, a także podano średni czas oczekiwania na tramwaj.
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Analiza odległości między peronami przystankowymi na poszczególnych
ciągach wskazuje na ich dość duże zróżnicowanie. Przykładowo,
odległość pomiędzy przystankami Orzeszkowej i Stradom (w kierunku
Ronda Grzegórzeckiego) czy pomiędzy przystankami Starowiślna i Poczta
Główna (w kierunku Starego Miasta) wynosi ok. 250 m, co jest wartością
stosunkowo niską. Kontrprzykładem jest odcinek pomiędzy przystankami
Miodowa i Starowiślna (w kierunku Starego Miasta), którego odległość
wynosi aż ok. 550 m. Standardem w obszarach śródmiejskich są
odległości międzyprzystankowe rzędu 300-400 m. Lokalizacja przystanku
uwarunkowana jest często możliwościami przestrzennymi (m.in. wąski
przekrój pasa drogowego), a liczba przystanków i odległości między nimi
to kompromis pomiędzy dostępnością a czasem przejazdu.
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Fot. 44. Przystanek tramwajowo-autobusowy w zespole Starowiślna
(ul. Dietla, w tle wlot ul. Wrzesińskiej)
Źródło: wikimapia
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Ryc. 83. Schemat sieci tramwajowej z lokalizacją przystanków i oznaczeniem średnich częstotliwości na danych ciągach
oprac. własne
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W okresie wakacyjnym Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
uruchamia specjalną, obsługiwaną taborem zabytkowym, linię tramwajową
„0” w ramach projektu Krakowska Linia Muzealna 2021. Tramwaje kursują
na odcinku Dajwór
Cichy Kącik. W obszarze Klimatycznego Kwartału
linia przebiega ulicami:
•
•

w kierunku krańca Cichy Kącik: Dajwór – Starowiślna – Na Zjeździe –
Limanowskiego – Krakowska – Stradomska – (…);
w kierunku krańca Dajwór: (…) – Westerplatte –
Starowiślna – Dajwór.

Tab. 10. Analiza równomierności lokalizacji przystanków tramwajowych - wyniki pomiarów odległości pomiędzy środkami peronów przystankowych

Kierunek

Odległość między środkami peronów przystankowych [m]

Kierunek

Ciąg ul. Dietla
Rondo Grunwaldzkie

Orzeszkowej

Stradom

Starowiślna

Hala Targowa

Rondo Grzegórzeckie

550

250

750

275

850

620

300

630

280

650

Kierunek

Odległość między środkami peronów przystankowych [m]

Kierunek

Ciąg ul. Krakowskiej i ul. Stradomskiej
Wawel

Stradom

Kierunek

plac Wolnica

Korona

290

500

490

480

330

580

Odległość między środkami peronów przystankowych [m]

Kierunek

Ciąg ul. Starowiślnej
Poczta Główna

Fot. 45. Tramwaj obsługujący linię muzealną
źródło: https://mpk.krakow.pl/

Starowiślna

Miodowa

św. Wawrzyńca

plac Bohaterów Getta

415

380

380

590

250

550

255

605
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Grzegórzecka

Transport autobusowy
Transport autobusowy w obszarze Klimatycznego Kwartału funkcjonuje
zarówno w porze dziennej, jak i nocnej. Jedyna linia dzienna - 184 kursuje przez cały dzień powszedni co 15 minut (wieczorami i w soboty
co 20 minut, a w sobotnie wieczory i w dni świąteczne - co 30 minut).
Wszystkie linie autobusowe nocne kursują co 60 minut. Dane dotyczące
poszczególnych linii przedstawia Tab. 11.
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Na ryc. 84 przedstawiono schemat sieci autobusowej w rejonie
Klimatycznego Kwartału w podziale na linie dzienne i nocne.
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Fot. 46. Autobus linii nocnej 610 na ul. Dietla
Źródło: komunikat ze strony internetowej Kraków.pl
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Ryc. 84. Schemat sieci autobusowej z lokalizacją przystanków (linie dzienne - kolor pomarańczowy, linie nocne - kolor granatowy)
oprac. własne
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Tab. 11. Linie autobusowe dzienne i nocne
źródło: ZTP

Linia autobusowa

Fot. 47. Ekologiczny autobus w Krakowie
fot. M. Wolański

Typ linii

Relacja

184

dzienna

610

nocna

662

nocna

669

nocna

904

nocna, aglomeracyjna

Prądnik Czerwony
Starowiślna
Prądnik Czerwony
Borek Fałęcki
plac Centralny
im. R. Reagana
Czerwone Maki P+R
Nowy Bieżanów P+R
Krowodrza Górka
Prądnik Biały
Wieliczka Miasto

Nazwa ciągu
komunikacyjnego obszaru

Zespoły przystankowe
w obszarze

ul. Dietla

Hala Targowa, Starowiślna

ul. Dietla

Starowiślna, Stradom

ul. Dietla

Starowiślna, Stradom

ul. Starowiślna

św. Wawrzyńca, Miodowa,
Starowiślna

ul. Krakowska

Starowiślna, Stradom,
plac Wolnica
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Taksówki, shared
mobility i UTO
Na analizowanym obszarze zidentyfikowano 4 punkty postoju TAXI,
które w ostatnich latach przestały pełnić istotne funkcje z punktu
transportu indywidualnego na żądanie. Rozwój technologii, w tym aplikacji
internetowych, pozwolił na poszerzenie grona usług transportu na
żądanie (Uber, Bolt, FreeNow, itd.). Przyjęcie nowego modelu transportu
na żądanie jako usługi uwarunkowane jest tylko i wyłącznie możliwością
wjazdu na dany obszar. Obszar opracowania nie posiada żadnych
ograniczeń w zakresie wjazdu pojazdów TAXI (poza krótkimi odcinkami
ulic Bartosza i Józefa). Dla pozostałych pojazdów świadczących usługi
przewozu na żądanie obszar jest niedostępny.

parkowania hulajnóg, niebagatelną rolę pełnią działania miękkie
(kampanie informacyjne i edukacyjne), które mają na celu zmianę
zachowań użytkowników oraz poczucia odpowiedzialności za innych
użytkowników pasa drogowego (piesi i rowerzyści). Dobrym przykładem
jest kampania informacyjno-edukacyjna Zarządu Dróg Miejskich Krakowa,
składająca się z filmów edukacyjnych oraz broszury informacyjnej.

Obszar Kazimierza i Grzegórzek objęty projektem w całości znajduje się
w strefie obsługiwanej przez operatorów krótkoterminowego wynajmu
samochodów (ang. car sharing) - Panek, Traficar, itd. Na analizowanym
obszarze brak jest miejsc postojowych przeznaczonych do parkowania dla
tego typu usług - parkowanie pojazdów odbywa się na zasadach ogólnych.
Współdzielony transport nieodzownie łączy się z urządzeniami transportu
osobistego (UTO), gdzie główną rolę odgrywają obecnie wypożyczalnie
hulajnóg elektrycznych. Obszar Klimatycznego Kwartału w całości pokryty
jest obszarem usług wypożyczalni hulajnóg elektrycznych - Hulaj, Tier,

Lime, blinkee.city i Bolt. W związku z występującymi niedogodnościami
związanymi z możliwością pozostawienia hulajnogi w dowolnym miejscu,
Miasto Kraków w 2020 roku podpisało umowę z największym operatorów
w zakresie wyznaczenia tzw. punktów mobilności oraz obszarów nie
przeszkadzających w ruchu pieszym i rowerowym. Punkty mobilności
są to miejsca przeznaczone do pozostawienia hulajnóg elektrycznych
w sposób zorganizowany i niezagrażający innym użytkownikom ruchu.
Na terenie Klimatycznego Kwartału lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie
zlokalizowano 21 takich punktów, gdzie można bezpiecznie zaparkować
lub wypożyczyć hulajnogę elektryczną. Niestety, pomimo wprowadzenia
odpowiednich regulacji i wyznaczenia punktów mobilności, problemy
z pozostawianiem urządzeń w nieprzeznaczonych do tego celu miejscach
wciąż występuje. Takie postępowanie może nie tylko stanowić zagrożenie
bezpieczeństwa, ale również przeszkadzać pieszym i rowerzystom
w sprawnym przemieszczaniu się. Zgodnie z obowiązującymi przepisami,
w przypadku braku specjalnego miejsca do postoju pojazdy muszą być
pozostawione jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika najbardziej
oddalonej od jezdni oraz równolegle do tej krawędzi pod warunkiem,
że szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie
utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m. W kwestii uporządkowania

Fot. 49. Samochód elektryczny firmy Traficar
fot: wrc.pl

Fot. 48. Hulajnogi ustawione w wyznaczonym miejscu
fot: Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Fot. 50. Punkt mobilności
fot: lapinski_pawel, twitter
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Do roku 2020 na terenie Miasta Kraków funkcjonował system roweru
miejskiego “Wavelo”. Na obszarze projektu lub w bezpośrednim jego
sąsiedztwie zlokalizowane było 6 stacji roweru publicznego. Aktualnie
lokalizacje te wykorzystywane są w zakresie miejsc parkowania
dla hulajnóg elektrycznych.
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Na mapie przedstawiono lokalizację punktów mobilności, stacji Wavelo
oraz postojów taksówek.
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W obrębie placu Nowego, jednej z najbardziej turystycznych przestrzeni
Kazimierza, znajduje się tylko jeden punkt mobilności. Pozostałe punkty
mobilności lokalizowane są w wejściach na obszar Kazimierza
(np. ul. Miodowa, ul. Józefa, ul. Mostowa, plac Wolnica).
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Zestawiając lokalizację punktów mobliności z mapą stref użytkowania
przestrzeni można stwierdzić, że punkty mobilności występują w strefie
turystycznej oraz przy głównych ciągach komunikacyjnych obszaru KK.
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obszar Klimatycznego Kwartału
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Ryc. 85. Lokalizacja punktów mobilności, postojów TAXI i dawnych stacji roweru publicznego Wavelo
oprac. własne
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Ruch pieszy i jego jakość
Podstawowym czynnikiem mającym wpływ na jakość ruchu pieszego są
uwarunkowania infrastrukturalne, m.in. szerokość trotuarów dostosowana
do natężenia ruchu pieszych. Klimatyczny Kwartał charakteryzuje
się historycznie ukształtowaną siatką ulic o wąskim przekroju pasa
drogowego. W stanie istniejącym zagospodarowanie większości ulic
zakłada separację ruchu pieszego od ruchu samochodowego poprzez
fizyczne wydzielenie przestrzeni dla pieszych (chodnik) i pojazdów
(jezdnia). W większości miejsc, chodniki w pasie drogowym mają
szerokość ok. 2 metrów lub mniejszą (wyjątek stanowią ulice: Krakowska,
Starowiślna, czy Podgórska). Ponadto konieczność zachowania
parametrów technicznych dróg (przejezdność pojazdów służb
ratunkowych i komunalnych) prowadzi w rejonie skrzyżowań
do dominacji jezdni (fizycznej zajętości), co powoduje redukcję
przestrzeni, która jest zagospodarowana na chodniki - dotyczy to głównie
narożników skrzyżowań. Niesie to za sobą obniżenie komfortu podróży
pieszych oraz w przypadku braku wyznaczonej strefy zamieszkania,
ryzyko powstawania zatorów pieszych na chodnikach.
Innym czynnikiem wpływającym na ograniczenie szerokości ciągów
pieszych jest konieczność zapewnienia miejsc postojowych w pasie
drogowym. W ostatnich miesiącach zatwierdzony został projekt
organizacji ruchu uporządkowujący oznakowanie w strefie UNESCO.
Projekt dostosowuje organizację ruchu do obowiązujących przepisów,
wprowadzając m.in. rozwiązania techniczne uniemożliwiające postój
w obrębie skrzyżowania oraz w odległości 10 m od niego. Zabieg ten
zwiększy szerokości ciągów pieszych, udostępniając w całości pierwotną
szerokość chodników, co przełoży się na poprawę jakości ruchu pieszego.
W analizowanym obszarze obowiązuje strefa o ograniczonej prędkości
do 30 km/h, a w centralnej, turystycznej części o dużym udziale ruchu
pieszego i rowerowego - strefa zamieszkania z ograniczeniem prędkości
do 20 km/h. Kierujący nie zawsze jednak przestrzegają przepisów,
w związku z czym konieczne będzie w niektórych miejscach dostosowanie
infrastruktury, aby wymusić jazdę z dopuszczalną prędkością. Dotyczy
to w szczególności strefy zamieszkania, gdzie piesi powinni mieć
zapewnione poczucie bezpieczeństwa, umożliwiające swobodne
poruszanie się w całym obszarze pasa drogowego, również na jezdni.
Istotne zagadnienia dotyczące ruchu pieszego zostały poruszone
w rozdziale dotyczącym stref użytkowania przestrzeni. Na terenie
Kazimierza i Grzegórzek mamy do czynienia z dwoma rodzajami ruchu
pieszego – ruchem okolicznych mieszkańców i intensywnym ruchem
turystycznym. Atrakcyjność turystyczna Kazimierza generuje duże potoki
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turystów, zwłaszcza w centralnym obszarze kwartału. W tym zakresie
rozkład przestrzenny ruchu pieszego turystów i mieszkańców pokrywa się
ze sposobem i profilem użytkowania przestrzeni, co bardzo dobrze widać
na ryc. 40.
Istotne dla jakości ruchu pieszego na Kazimierzu było wprowadzenie
strefy ograniczonego ruchu. Dzięki niej istotnie zmniejszyło się natężenie
ruchu pojazdów indywidualnych co pozwoliło poprawić poczucie
bezpieczeństwa (w tym osobistego) dla użytkowników pieszych.
W Klimatycznym Kwartale możemy zaobserwować dwa zjawiska:
• W strefie intensywnie użytkowanej turystycznie, mimo zmiany
organizacji ruchu – wprowadzenia strefy zamieszkania – istniejąca
infrastruktura nie jest dostosowana do charakteru i natężenia ruchu.
Ponadto nie jest ona przyjazna osobom o ograniczonej mobilności.
Pasy drogowe, mimo iż są przestrzeniami wspólnymi dla wszystkich
użytkowników ulic (patrz ryc. 38), wizualnie nie stanowią przestrzeni
współdzielonej z priorytetem dla ruchu pieszego.
• Na terenach mieszkaniowych, ruch pieszy w większości odbywa się
po chodnikach, przy czym w związku z wprowadzonymi środkami
uspokojenia ruchu (i niższym natężeniem ruchu samochodowego),
przekraczanie jezdni i jej użytkowanie przez pieszych jest swobodne
- jezdnia nie stanowi bariery przestrzennej. Problemem mogą być
wysokie krawężniki stanowiące barierę architektoniczną dla osób
o ograniczonej mobilności.
Wyniki pomiarów ruchu przeprowadzonych przez Zarząd Transportu
Publicznego na Kazimierzu (lipiec i sierpień 2020 r., lipiec 2019 r., marzec
2018 r., kwiecień 2017 r.) wskazują na następujące wnioski:
• Natężenie ruchu pieszego jest w obszarze Kazimierza wyższe
w godzinie szczytu popołudniowego niż w porannego (średnio
ponadtrzykrotnie),
• Natężenie ruchu rowerowego jest ponaddwukrotnie wyższe w godzinie
szczytu popołudniowego,
• Rejon skrzyżowania Miodowej i Estery, Plac Nowy i rejon Placu
Wolnica z ul. Mostową są przestrzeniami o dominującym ruchu
pieszym i rowerowym, zwłaszcza w godzinie szczytu popołudniowego,
• Plac Nowy charakteryzuje się niewielkim natężeniem ruchu
pojazdów zarówno w szczycie porannym, jak i popołudniowym dnia
powszedniego,
• W sobotnie popołudnia natężenie ruchu pieszego w rejonie
skrzyżowania Miodowa/Estery wzrasta o prawie 30% względem

•

•

popołudnia dnia powszedniego,
Wprowadzenie strefy ograniczonego ruchu (SOR) na Kazimierzu
spowodowało nawet sześciokrotny wzrost natężenia ruchu pieszego
(na ul. Szerokiej po południu), a na Placu Nowym ponaddwukrotny
wzrost (rano i popołudniu). Na ulicy Bożego Ciała natężenie ruchu
pieszego po wprowadzeniu SOR było popołudniami 1,5 raza wyższe,
Dzięki utworzeniu strefy ograniczonego ruchu, nastąpił istotny spadek
natężenia ruchu pojazdów - po południu na Placu Nowym o 68%,
a na ul. Szerokiej 43%. Spadek nastąpił również na ul. Bożego Ciała o 41% w godzinie szczytu porannego.

Podsumowując, w związku z intensywnym ruchem pieszym
w Klimatycznym Kwartal, w szczególności na obszarach/odcinkach ulic
użytkowanych intensywnie turystycznie, w pierwszej kolejności należy
skupić się na zmianie charakteru ulic w zakresie optymalizacji geometrii
oraz innej dystrybucji przestrzeni pasa drogowego zgodnie z funkcją danej
ulicy. Zmiany powinny iść w kierunku przestrzeni współdzielonej, czyli
takiej, w której infrastruktura i organizacja ruchu drogowego podkreśla
priorytet ruchu pieszego względem indywidualnego (np. woonerf, brak
typowego wydzielenia chodnika i jezdni, stosowanie mebli miejskich,
esowanie toru jazdy samochodów itp.).

Fot. 51. Przykład skrzyżowania o szerokiej jezdni i wąskich chodnikach.
Skrzyżowanie ulicy Bożego Ciała i Józefa
fot: geoportal
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Infrastruktura rowerowa
Uwarunkowania związane z jakością infrastruktury rowerowej
zlokalizowanej w obszarze opracowania można podzielić na dwie grupy.
Do pierwszej zaliczamy możliwość bezpiecznego przemieszczania się
po analizowanym obszarze, do drugiej możliwość zaparkowania roweru
blisko celu podróży, czyli infrastrukturę parkingową.
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W obszarze Klimatycznego Kwartału ruch rowerowy odbywa się
w głównej mierze w ruchu ogólnym, a także na ulicach jednokierunkowych
z dopuszczonym kontraruchem rowerowym. Przyjęte rozwiązania wynikają
z wąskich przekrojów drogowych historycznego układu ulic, a także ze
względu na konieczność pogodzenia potrzeb parkingowych i wymagań
dotyczących przejezdności. Jedynie w części zachodnio-północnej
w ciągu ulicy Dietla oraz na Bulwarach Wiślanych zostały wyznaczone
ciągi rowerowe - droga dla rowerów i pasy rowerowe. Biorąc pod uwagę
układ ulic, organizację ruchu oraz wprowadzenie obszaru uspokojonego
ruchu, obszar Kazimierza i Grzegórzek posiada bardzo dobrą dostępność
komunikacyjną transportem rowerowym.
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Rozważając kwestie związane z parkowaniem rowerów należy wspomnieć,
że w analizowanym obszarze i jego sąsiedztwie zlokalizowanych
jest ok. 130 parkingów rowerowych z łącznie ok. 418 U-kształtnymi
stojakami rowerowymi. Liczba stojaków w wielu miejscach wydaje
się niewystarczająca - zauważono 100% zajętość. Sytuację tę można
poprawić uzupełniając system o nowe lokalizacje lub zwiększając liczbę
stojaków w już istniejących miejscach. Istotnym działaniem jest wdrożony
nowy projekt stałej organizacji ruchu, uporządkowujący oznakowanie
w strefie UNESCO - dla obszaru Kazimierza (zatwierdzenie numer
407/2021 przy przy piśmie IR-02.7221.243.2020 z 21 czerwca 2021
roku), który wyznacza nowe lokalizacje stojaków dla rowerów w blisko
30 punktach. Pozwoli to na równomierne pokrycie obszaru infrastrukturą
parkingowa dla rowerów i częściowo pozwoli na ograniczenie deficytu
w tym zakresie.
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Ryc. 86. Mapa infrastruktury rowerowej
oprac. własne
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Na terenie Klimatycznego Kwartału według obowiązującej organizacji
ruchu, dominującym rodzajem parkowania jest parkowanie równoległe.
Parkowanie ukośne i prostopadłe stanowi uzupełnienie dopuszczonego
sposobu parkowania i dotyczy odcinków ulic o szerszym przekroju.
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Uporządkowanie systemu parkowania jest istotnym środkiem realizacji
polityki transportowej dla obszaru zlokalizowanego pomiędzy I a II
obwodnicą. Podstawą działania będzie rezygnacja z prób dostosowania
podaży miejsc parkingowych do popytu. Limitowanie liczby miejsc
parkingowych będzie zależeć od cech poszczególnych obszarów,
sprawności funkcjonującego transportu publicznego oraz charakteru
i intensywności zabudowy. Działania zmierzające do uporządkowania
parkowania będą umożliwiać zachowanie równowagi pomiędzy
dostępnością i przepustowością układu drogowego a chłonnością
parkingową. Przyczynią się także do uzyskania oszczędności
w przestrzeni ulic z możliwością ich przebudowy i zmiany charakteru
oraz przeciwdziałanie degradacji przestrzeni. Jednym z istotnych działań
i zarazem pierwszym z etapów wprowadzanych zmian, jest wdrożony
nowy projekt stałej organizacji ruchu, uporządkowujący oznakowanie
w strefie UNESCO dla obszaru Kazimierza.
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obszar Klimatyczny Kwartał
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Ryc. 87. Lokalizacja miejsc postojowych z rozróżnieniem dopuszczonego sposobu parkowania
oprac. własne
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Program Obsługi Parkingowej
dla Miasta Krakowa
Uchwałą nr LIII/723/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2012
roku przyjęto “Program Obsługi Parkingowej dla Miasta Krakowa”.
W dokumencie zawarto wytyczne w zakresie określania liczby miejsc
postojowych wymaganych na potrzeby zagospodarowania działek
budowlanych na terenie miasta Krakowa. Wyróżniono “obszar ograniczeń”
zlokalizowany w granicy śródmieścia funkcjonalnego (oznaczonego
na mapie) oraz “obszar poza ograniczeniami” - pozostały teren
w granicach administracyjnych miasta Krakowa. Wskaźniki miejsc
postojowych zostały określone w podziale na rodzaj obiektu budowlanego,
przy czym w obszarze ograniczeń określono również minimalną
i maksymalną wartość wskaźnika. W przypadku wskaźnika miejsc
parkingowych dla rowerów określono wyjątek, że dla danego rodzaju
obiektu musi zostać wybudowane nie mniej niż 1 miejsce postojowe.
Tab. 12. stanowi wyciąg z tabeli 10. dokumentu z kluczowymi z punktu
widzenia Klimatycznego Kwartału danymi dotyczącymi parkowania.
Na większości obszaru Klimatycznego Kwartału występuje historyczna
zwarta zabudowa kwartałowa z częściowo zabudowanymi wnętrzami
kwartałów. Znacznie ogranicza to naziemną powierzchnię, która może
być wykorzystywana jako miejsca postojowe. Dla istniejącej zabudowy
prawdopodobny współczynnik miejsc postojowych przypadających na
jedno mieszkanie jest niższy niż ten wskazany w Programie Obsługi
Parkingowej dla Miasta Krakowa, a główną przestrzeń parkingową
stanowią ulice. Taka sytuacja jest jednak charakterystyczna dla
historycznych fragmentów miast.
W przypadku nowej zabudowy w obrębie Klimatycznego Kwartału
konieczność zapewnienia min. 0,5 miejsca postojowego na mieszkanie
może wiązać się z koniecznością budowy parkingu podziemnego lub
ograniczeniem liczby planowanych mieszkań. W obu przypadkach, przy
uwzględnieniu niewielkiej powierzchni działek dostępnych pod zabudowę
lub w przypadku przebudowy istniejących kamienic, może obniżać to
atrakcyjność inwestycyjną lub wpływać na znaczny wzrost kosztów
inwestycji, a w efekcie wzrost ceny lokali mieszkalnych i użytkowych.

Tab. 12. Wskaźniki liczby miejsc parkingowych i miejsc postojowych dla rowerów w zależności od rodzaju obiektu
źródło: Uchwała nr LIII/723/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2012 w sprawie „Programu Obsługi Parkingowej dla Miasta Krakowa”

Wskaźnik liczby miejsc parkingowych
Rodzaj obiektu

Podstawa wskaźnika

W obszarze ograniczeń (strefa śródmieścia
funkcjonalnego)
min

max

Wskaźniki miejsc
postojowych dla rowerów
min

Budynki mieszkalne
w zabudowie jednorodzinnej

1 dom

1

2

-

Budynki mieszkalne
w zabudowie wielorodzinnej

1 mieszkanie

0,5

1

0,5

Hotele

100 pokoi

3

7

do decyzji inwestora

Pensjonaty, domy
wypoczynkowe

100 łóżek

3

7

-

1 dom

2

5

-

100 uczestników
(jednocześnie)

3

7

-

100 zatrudnionych

5

10

-

Obiekty handlu powyżej
2000 m2 pow. sprzedaży

1000 m2 pow. sprzedaży

-

-

5

Obiekty handlu 2000 m2
pow. sprzedaży i niżej

1000 m2 pow. sprzedaży

10

20

10

100 miejsc konsumpcyjnych

3

7

19

1000 m2 pow. użytkowej

5

10

5

Domy zakonne
Budynki kultu religijnego
Budynki oświaty

Obiekt gastronomii
Budynki biur
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Śródmiejska Strefa
Płatnego Parkowania
Zasady funkcjonowania strefy płatnego parkowania określa uchwała
Nr LXXXIX/2177/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r.
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat
za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie
płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych
użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat (t.j. Dz. Urz. Woj.
Małop. z 2021 r. poz. 3515),
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W listopadzie 2017 roku Rada Miasta Krakowa uchwaliła ustanowienie
strefy płatnego parkowania (dalej: SPP) oraz śródmiejskiej strefy płatnego
parkowania (dalej: ŚSPP), znosząc zapisy uchwały nr XXI/229/11 Rady
Miasta Krakowa z 6 lipca 2011 roku.
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Klimatyczny Kwartał znajduje się w całości w ŚSPP. Obszar Kazimierza
zakwalifikowano do sektora A13, a Grzegórzki do sektora B12.
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Ryc. 89. Skupiska miejsc postojowych w obszarze KK

0

Ryc. 88. Sektory Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania w obszarze KK
oprac. własne
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W podstrefie A każda godzina postoju kosztuje 6 zł, a w podstrefie B - 5 zł,
przy czym rzeczywisty czas postoju liczony jest minutowo, a minimalna
opłata wynosi 2 zł. Opłaty pobierane są od poniedziałku do soboty w dni
robocze w godzinach 10:00 - 20:00. Za nieuiszczenie opłaty pobiera się
dodatkową opłatę w wysokości 150 zł.
Środki uzyskane z opłat za postój pojazdów w ŚSPP, w wysokości nie
mniejszej niż 69% tych opłat oraz w całości środki z opłat dodatkowych
Kraków gromadzi na wydzielonym rachunku i przeznacza na poprawę
publicznego transportu zbiorowego, budowę lub przebudowę
infrastruktury pieszej, rowerowej lub zieleń i zadrzewienia.
W załączniku nr 2 do Uchwały określono m.in. podmioty zwolnione
z opłat oraz szczegóły dotyczące opłat abonamentowych. Przewidziano
kilka typów abonamentów, przy czym osoba fizyczna zameldowana na
obszarze obowiązywania ŚSPP uprawniona jest do posiadania jednego
abonamentu typu “K” lub “Mieszkańca” (zdefiniowanej w pierwotnej
wersji Uchwały). Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych
typów abonamentów postojowych zawarto w Tab.13.

Fot. 52. Oznakowanie pionowe na wjeździe do strefy ograniczonego ruchu
Źródło: telewizja.kraków.pl

Tab. 13. Typy abonamentów postojowych wraz z ich charakterystyką
źródło: Uchwała Nr LXXXIX/2177/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania

Typ abonamentu postojowego

Przeznaczenie

Strefa i warunki obowiązywania

Koszt miesięczny na strefę
(w złotych)
A

B

wszystkie

ogólnodostępny typu “O”

ogólnodostępne

wybrana lub wszystkie podstrefy;
możliwość nabycia również na dzień
lub tydzień

500

400

750

mieszkańca typu“K”

mieszkańcy - osoby posiadające
samochód (z określonego tytułu),
zameldowane na obszarze strefy
i rozliczające podatek PIT w Krakowie

wyłącznie wybrany sektor właściwy
adresowi zameldowania

10

10

-

instytucji typu “I”

instytucje sektora finansów publicznych,
organizacje społeczne, wyznaniowe,
polityczne i zawodowe - mające siedzibę
na obszarze

wyłącznie wybrany sektor właściwy
adresowi instytucji

250

200

-

osoby
niepełnosprawnej typu “N”

osoby niepełnosprawne na terenie
wszystkie strefy, wyłącznie
Województwa Małopolskiego posiadające dla jednego pojazdu
samochód (z określonego tytułu) lub jej
rodzice lub opiekunowie prawni

-

-

0

“M” oraz “A”

- mikroprzedsiębiorcy mający siedzibę lub
prowadzący działalność gospodarczą na
obszarze oraz właściciele nieruchomości
będący jednocześnie administratorami tej
nieruchomości

wyłącznie wybrany sektor właściwy
adresowi, maksymalne jeden
abonament typu “M” lub “A”
dla podmiotu

150

100

-

“Z”

zastępczy

wyłącznie w obszarze strefy,
podstrefy lub sektora, na jaki wydany
był abonament zastępowany; na
czas nie dłuższy niż okres ważności
abonamentu wydanego na pojazd
zastępowany

-

-

-

131

Wie

lop

Grzegórzecka

ole

Analiza miejsc postojowych
Na podstawie otrzymanych z Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu
obowiązujących projektów stałej i czasowej organizacji ruchu dokonano
analizy miejsc postojowych w obszarze Klimatycznego Kwartału. Wyniki
inwentaryzacji zamieszczono w Tab. 14.
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Tab. 14. Rodzaje i liczba miejsc postojowych
źródło: Obowiązujące projekty organizacji ruchu
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Według danych otrzymanych z Zarządu Dróg Miejskich Krakowa, na
dzień 16 sierpnia 2021 roku aktualna liczba ważnych abonamentów
postojowych wydanych w sektorze A13 wynosi:
• typu "K" (mieszkańca): 1605 szt.;
• typu "M" (mikroprzedsiębiorcy): 130 szt.;
• typu "I" (instytucji): 7 szt.
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Ryc. 90. Mapa liczby miejsc postojowych w podziale na heksagony
oprac. własne
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Strefy ograniczenia ruchu (UVAR)
Strefa ograniczonego ruchu
W grudniu 2017 roku w drodze zatwierdzenia projektu stałej organizacji
ruchu znak TZ.6110.2.389.2017 wprowadzona została w obszarze
Kazimierza strefa ograniczonego ruchu. Wjazd do obszaru dopuszczony
został dla mieszkańców na podstawie identyfikatorów, pojazdów
zaopatrzenia w określonych godzinach na czas wykonywania czynności
ładunkowych, rowerów i taksówek.
Wojewoda Małopolski uznał, że Prezydent Miasta nie miał prawa
wprowadzić takiego rozwiązania z pominięciem decyzji Rady Miasta
i nakazał likwidację strefy ograniczonego ruchu do końca 2018 roku.
Wojewódzki Sąd Administracyjny rozstrzygnął jednak w orzeczeniu
z 28 grudnia 2018 roku, że działania Prezydenta Miasta były słuszne.
Strefa ograniczonego ruchu działała więc od grudnia 2017 roku
do stycznia 2019 roku, kiedy została zastąpiona strefą czystego
transportu.
Po zakończeniu obowiązywania strefy czystego transportu, na podstawie
zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu znak R-02.7221.600.2019
z 13 września 2019 roku wprowadzono ponownie w obszarze Kazimierza
strefę ograniczonego ruchu.
Decyzja o przywróceniu strefy ograniczonego ruchu została zaskarżona
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Skarżący domagali się
uchylenia strefy, gdyż ich zdaniem doszło do bezprawnego wprowadzenia
zakazu wjazdu bez uwzględnienia sytuacji podmiotów prowadzących
działalność gospodarczą w strefie ograniczonego transportu oraz potrzeb
ich klientów. Skarżący uważali również, że zmiany w organizacji ruchu
zostały wprowadzone bez uprzedzenia i przygotowania powodując
postawienie przedsiębiorców przed faktem dokonanym, a kwestionowana
organizacja ruchu jest nieracjonalna, uniemożliwia osiąganie
dotychczasowych dochodów z działalności usługowej oraz podważa
zaufanie obywateli do organów samorządowych. W ocenie skarżących
naruszone zostały też prawa osób korzystających z usług przedsiębiorców
świadczących usługi w strefie ograniczonego ruchu, albowiem nie
mogą oni obecnie wjechać do strefy ograniczonego ruchu i zapłacić za
parkowanie pojazdu, ponieważ obowiązuje całkowity zakaz wjazdu, co jest
niezgodne z zasadami korzystania z dróg publicznych. Sąd wyrokiem z 12
sierpnia 2020 roku skargę oddalił.

Strefa ograniczonego ruchu w obszarze Kazimierza została
zmodyfikowana, m.in. na wniosek radnych dzielnicowych i mieszkańców,
w lutym 2020 roku. Część przedsiębiorców działających szczególnie
w rejonie placu Wolnica postulowała, by podzielić obecnie funkcjonującą
SOR na dwie mniejsze. Miejski Inżynier Ruchu zdecydował się na
pilotażowe wprowadzenie tego rozwiązania. Na obszarze ograniczonym
ulicami: Wawrzyńca, Gazowa, Trynitarska, Krakowska umożliwiono
wjazd do strefy wszystkim uczestnikom ruchu od godz. 6:00 do 11:00.
W pozostałym obszarze dotychczasowej strefy zakaz obowiązywał
całodobowo.
W sierpniu 2020 roku, z uwagi na liczne skargi mieszkańców
na zakłócanie porządku i niebezpieczne zachowania niektórych
kierowców, na części ulicy Miodowej pilotażowo zostało wprowadzone
ograniczenie ruchu, lecz tylko w weekendy, kiedy przez większość czasu
nie funkcjonuje Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania.

Dnia 4 września 2020 roku odbył się protest mieszkańców
i przedsiębiorców przeciwko przywróceniu strefy ograniczonego ruchu
w rejonie placu Nowego. Przez około godzinę zablokowany był ruch
na skrzyżowaniu Dietla i Starowiślnej.
Kolejny protest, organizowany przez grupę Nic o nas bez nas, odbył się
odbył się 11 września 2020 roku. Blokujący jezdnię ul. Dietla domagali się
nie tylko rezygnacji ze strefy ograniczonego ruchu w obszarze Kazimierza,
ale i w całym Krakowie.

obszar KK

Przeciwko decyzji o przywróceniu strefy ograniczonego ruchu
opowiedziała się część lokalnych przedsiębiorców. Zaskarżyli oni
decyzję dotyczącą nowej organizacji ruchu do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego, który nie zgodził się z argumentacją skarżących.
W wyroku z 12 sierpnia 2020 roku WSA stwierdził m.in., że:
• “zaskarżona organizacja ruchu pozwala przedsiębiorcom na dojazd
do ich lokali w przeciągu 9 godzin na dobę w godzinach od 6 do 12
i od 17 do 20 na czas wykonywania czynności ładunkowych i obsługi
technicznej, a zatem dojazd do miejsc prowadzenia działalności
gospodarczej jest przedsiębiorcom w niezbędnym zakresie
zapewniony”;
• “nie istnieje żaden przepis prawa powszechnego, który gwarantowałby
przedsiębiorcy dojazd pojazdem silnikowym do lokalu, w którym
prowadzi działalność gospodarczą”;
• “specyficzny charakter obszaru, na którym ma obowiązywać
omawiana organizacja ruchu, jako miejsca o wysokich walorach
kulturowych i turystycznych sprawia, że ruch pieszych jest tam
przeważający. Klienci w znacznej mierze są do tego przyzwyczajeni,
a już na pewno powinni się z tym liczyć”;
• “wobec kolizji interesu skarżących z interesem publicznym
wynikającym z potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa
w ruchu drogowym, zasadnym było przyznanie prymatu zasadzie
bezpieczeństwa w ruchu pieszych”.
Ryc. 91. Obszar obowiązywania SOR
oprac. własne
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Strefa czystego transportu
Strefa czystego transportu miała zastąpić kwestionowaną przez
wojewodę małopolskiego strefę ograniczonego ruchu, przynajmniej
do czasu rozstrzygnięcia sporu przez WSA.

których mieszkańcy mogli zapoznać się z założeniami uchwały, wyjaśnić
wątpliwości i złożyć ewentualne uwagi i wnioski. Zostały również
wykonane badania ankietowe.

Na mocy uchwały Rady nr III/27/18 Rady Miasta Krakowa z 19 grudnia
2018 na części ulic Kazimierza z dniem 5 stycznia 2019 roku zaczęła
obowiązywać strefa czystego transportu. Wprowadzenie tego rozwiązania
umożliwiła ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności
i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 317 i 1356). Strefę
czystego transportu ustanowiono na 6 miesięcy. Wjazd do strefy
dozwolony został wyłącznie pojazdom zero lub niskoemisyjnym
(o napędzie elektrycznym, wodorowym, gazowym CNG), przy czym
określono wyłączenia od tej zasady (m.in. dla rowerów, taksówek,
przedsiębiorców, mieszkańców, osób niepełnosprawnych, służb
miejskich itp.).

Jak można przeczytać w raporcie Fundacji Frank Bold oraz Polskiego
Klubu Ekologicznego Okręgu Mazowieckiego, pn.: “Strefa czystego
transportu na Kazimierzu w Krakowie – studium przypadku oraz wnioski
dla samorządów i rządzących” z 2019 roku, po prawie dwóch miesiącach
obowiązywania strefy, “...w dniu 26 lutego 2019 roku na placu Nowym
odbył się protest przedsiębiorców, którzy zebrali ponad 300 ankiet
od osób przeciwnych strefie. Uczestnicy protestu podkreślali, że odkąd
wprowadzono SCT Kazimierz, w lokalach znajdujących się na jej terenie
drastycznie spadły dochody (w styczniu i lutym ok. 30 %), bowiem
klienci nie mają gdzie zaparkować. Prezes spółki Kazimierz zarządzającej
targowiskiem na placu Nowym zaznaczył, że także tam kupcy uzyskują
mniejsze zarobki, zamknięto dwa stanowiska z warzywami i owocami,
a ponadto maleje zainteresowanie organizowanymi na placu Nowym
giełdami. Mieszkaniec placu Nowego stwierdził, że SCT Kazimierz
pogorszyła sytuację: wieczorem, kiedy wraca z pracy, nadal nie może
zaparkować pod domem”.

Rada Miasta Krakowa uchwałą nr IX/154/19 z dnia 6 marca 2019
roku wprowadziła szereg korekt do zasad funkcjonowania strefy
czystego transportu. Znaczącą zmianą było dopuszczenie wjazdu
pojazdów klientów i kontrahentów przedsiębiorców, których działalność
zlokalizowana jest w obrębie strefy. Wydłużono również godziny,
w których możliwy był wjazd pojazdów zaopatrzenia i obsługi technicznej.
Wprowadzone poprawki sprawiły, że wjazd do strefy został umożliwiony
de facto wszystkim i bez względu na typ pojazdu - nowe zasady były
nieegzekwowalne - wystarczyło, że kierowca pojazdu przedstawi się jako
klient lub kontrahent przedsiębiorcy. Wojewoda małopolski stwierdził,
że przyjęta w marcu 2019 roku poprawka wypacza sens strefy czystego
transportu i zaskarżył decyzję radnych do WSA.
Zgodnie z uchwałą z 6 marca 2019 roku, strefa miała obowiązywać
do końca roku lub do dnia ustanowienia śródmiejskiej strefy płatnego
parkowania. W związku z wejściem w życie w dniu 22 września 2019 roku
zmian w funkcjonowaniu Strefy Płatnego Parkowania, strefa czystego
transportu przestała obowiązywać.
Wprowadzenie strefy czystego transportu zostało poprzedzone
konsultacjami społecznymi prowadzonymi przez ZIKiT w sierpniu
i wrześniu 2018 roku. Uruchomiono dyżury informacyjne, w czasie

“Krytykujący SCT Kazimierz radni wskazywali na następujące kwestie:
• brak dostępu rodziny do swoich bliskich;
• utrudnienia dla przedsiębiorców związane z dostawami bądź
klientami;
• potrzebę uchylenia strefy, ponieważ jest ona nieprzyjazna
dla mieszkańców;
• potrzebę przeprowadzenia konsultacji społecznych w celu ponownego
wprowadzenia SCT Kazimierz w satysfakcjonującym mieszkańców
kształcie;
• nieprawidłowe funkcjonowanie strefy – jeden z radnych w celu
sprawdzenia tegoż wjechał trzema różnymi wjazdami na obszar SCT
Kazimierz bez przeszkód;
• fakt, iż policja odmówiła dokonywania kontroli SCT, a Straż Miejska
może kierować jedynie wnioski do sądu, podczas gdy wykroczenie
przedawnia się po dwóch latach, a co za tym idzie, z powodu
przewlekłości sprawy mogą nie zostać rozpoznane.”

Raport przytacza zamieszczoną w Internecie argumentację obu stron
konfliktu: “Zwolennicy SCT Kazimierz wskazywali, że zaobserwowali
mniejszy ruch samochodów oraz większą dostępność miejsca
do parkowania, natomiast nie zauważyli spadku ilości klientów
w lokalach. Przeciwnicy krytykowali możliwość wjazdu przez
mieszkańców samochodami niespełniającymi norm dotyczących spalin
przy jednoczesnym zakazie wjazdu tzw. samochodów hybrydowych,
a także niezrozumiałe zezwolenie na wjazd pojazdom napędzanym CNG
i LNG, podczas gdy zakazany jest wjazd pojazdem napędzanym LPG.
Wskazywano także, że obszar SCT Kazimierz jest zbyt mały, by osiągnąć
postulowane rezultaty w zakresie poprawy jakości powietrza”.
W opracowaniu Fundacji Frank Bold, na podstawie dostępnego w BIP
stenogramu, przytoczono również argumentację radnych - przeciwników
i zwolenników funkcjonowania strefy, zarejestrowaną podczas
nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Krakowa z 6 marca 2019 roku:

Ryc. 92. Obszar obowiązywania SCT
oprac. własne
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Radni obecnie twierdzący, że SCT Kazimierz wprowadzono przedwcześnie,
powtarzają argumenty przeciwników strefy wyrażane już w grudniu
2018 roku;
• Zamiast SCT należy wybudować w Krakowie parkingi P+R oraz metro,
a następnie wprowadzać ograniczenia ruchu;
• Mieszkańców nie stać na zakup samochodów elektrycznych
i hybrydowych oraz brak jest infrastruktury np. do ich ładowania;
• Bezzasadność wprowadzania SCT Kazimierz, skoro nie rozwiąże ona
problemu smogu.
Głos zabrali także radni popierający utrzymanie SCT Kazimierz,
twierdzący, iż:
• reprezentują mieszkańców zastraszonych, popierających strefę, którzy
nie mają odwagi przyjść na mównicę, ale wyrażają swoje zdanie
poprzez pisma, wnioski i konsultacje;
• najgłośniejszą grupą jest zawsze ta najbardziej zdeterminowana;
• przedsiębiorcy prowadzący działalność na Kazimierzu nie mogą
używać argumentu, że nagle ta działalność przestanie funkcjonować,
skoro na Starym Mieście obostrzenia są dużo większe, a jednak
przedsiębiorcy prężnie działają;
• argument ekonomiczny przedsiębiorców (dotyczący spadku
dochodów) nie został wsparty żadnymi dowodami, ponadto mogą się
oni powoływać jedynie na rozliczenia ze stycznia 2019 roku, kiedy to
dodatkowo trwały ferie zimowe;
• SCT to jedno z innowacyjnych rozwiązań, które może umożliwić
oczyszczenie powietrza i zadbanie o zdrowie mieszkańców,
a z innowacjami zazwyczaj są związane początkowe problemy
i wyzwania;
• dla dobra implementacji pewnych ekologicznych rozwiązań czasem
warto się zastanowić, czy komfort podjazdu samochodem jest
ważniejszy niż zdrowie;
• warto rozważyć poprawki w sposób przemyślany, tak by dać SCT
szansę funkcjonowania przez 6 miesięcy i zyskać możliwość zebrania
jej efektów, wyników i ocen, jak to ustalono w uchwale (z 19 grudnia
2018 roku).
Raport informuje również, że podczas sesji nadzwyczajnej z 6 marca 2019
roku “Przedsiębiorcy i mieszkańcy apelujący o likwidację SCT Kazimierz
podnieśli następujące argumenty:
• niedostrzeżenie żadnego samochodu elektrycznego na terenie strefy;
• problem z dotarciem do pracy czy zaparkowaniem na terenie SCT;

•
•

brak możliwości wjazdu dla nabywców abonamentu P2;
zmniejszenie liczby klientów, odczuwalny spadek obrotów, pociągający
za sobą konieczność redukcji zatrudnienia;
• przed wprowadzaniem ograniczeń należy wybudować parking
wielopoziomowy;
• należy nauczyć ludzi nie jeździć samochodami i korzystać z rowerów,
uczynić komunikację miejską bardziej przyjazną i tańszą, stworzyć
dopłaty dla samochodów elektrycznych, a potem wprowadzać SCT;
• funkcjonowanie SCT Kazimierz jest w interesie galerii handlowych,
gdzie można robić zakupy bez ograniczeń czasowych, nie płacąc
za parking;
• radni powinni słuchać próśb mieszkańców oraz nie psuć i nie
ograniczać im życia, wówczas się dostosują do wszelkich potrzeb i nie
będą zanieczyszczać Krakowa;
• każdy chce, żeby w Krakowie było czyste powietrze i każdy wie, że to
nie samochody generują smog;
• od czasu wprowadzenia strefy plac Nowy stracił urok i Kazimierz nie
jest odwiedzany;
• nie da się przeprowadzić dostaw w ustalonych godzinach, tak by
zrobić rano zakupy, dojechać do strefy i je wyładować;
• elektryczne samochody dostawcze są bardzo drogie i dostępne
w ograniczonej liczbie, a ponadto nie ma gdzie ich ładować;
• wprowadzanie SCT Kazimierz to fundowanie utopijnych, bardzo
ideologicznych projektów, gdy powinno się dbać o krakowską
klasę średnią;
• nie były w ogóle prowadzone rozmowy w sprawie SCT, a mieszkańcy
nie mieli głosu; ankiety się nie liczą, bo nie zawarto w nich pytania
o poparcie dla strefy;
• udało się przeprowadzić sondaż obejmujący 97% przedsiębiorców
z terenu SCT (z podaniem imienia, nazwiska, z nazwy firmy i adresu)
i 100% ankietowanych jest przeciwko strefie; analogiczne badanie
mieszkańców (próba niższa o około 25% w porównaniu z danymi
z GUS i z Poczty Polskiej) wskazuje, że, 5% mieszkańców jest za
utrzymaniem strefy, a 95% przeciwko stref
Zwolennicy SCT Kazimierz podczas sesji z 6 marca 2019 wskazali, że:
• każdego dnia po krakowskich ulicach porusza się 500 tysięcy
samochodów, przy czym połowa z nich to tzw. diesle, a ponad ¾
z nich to diesle bez DPF, które w bardzo dużym zakresie przyczyniają
się do wysokiego stężenia np. dwutlenku azotu;
• w związku z tego samego typu problemami w Europie Zachodniej

•
•
•
•

•

•
•

wprowadza się ograniczenia w ruchu najstarszych samochodów, a po
kilkunastu latach zanieczyszczenie spadło o połowę na obszarach,
gdzie wprowadzono strefy niskiej emisji komunikacyjnej;
należy utrzymać SCT Kazimierz w ramach pilotażu oraz wprowadzić
odpowiednio zmodyfikowaną strefę poszerzoną o cały obręb II
obwodnicy Krakowa;
potrzebne są rozwiązania systemowe, nie tylko ograniczone do
kilku ulic;
znaczące i szybkie ograniczenie ruchu samochodowego jest
absolutnie niezbędne dla celów zdrowotnych, ochrony środowiska
i łagodzenia zmiany klimatu;
chociaż krytycy SCT wskazują, że ze smogiem można walczyć
przy pomocy mycia ulic lepiej niż przy pomocy ograniczenia ruchu
samochodowego, to należy zaznaczyć, że mycie ulic wymaga dużej
ilości wody, co jest problematyczne w związku ze zmianami klimatu;
największą ideologią w istocie jest samochód – „nie da się tego, nie
da się tamtego, widać jak jesteśmy od niego uzależnieni i ta strefa
to udowodniła, więc w tym sensie przyniosła sukces już dzisiaj, po
dwóch miesiącach”;
miejsca proponowane pod P+R spotykają się ze sprzeciwem
mieszkańców;
proponowane poprawki do Uchwały z 19 marca 2019 roku są wbrew
logice (np. zezwolenie wjazdu do SCT klientom i weryfikacja tego na
podstawie paragonu) i w rzeczywistości zlikwidują strefę.

Fot. 53. Znak D-54 informujący o wjeździe do strefy czystego transportu
Źródło: www.krakow.pl/
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Logistyka miejska
Przy analizowaniu zagadnienia logistyki miejskiej bardzo istotnym
czynnikiem jest kwestia sposobu zagospodarowania i funkcji w terenie.
Dotyczy to głównie parterów w budynkach, które w przypadku lokalizacji
usług generują potrzebę realizacji dostaw.
By lepiej zrozumieć genezę zjawiska, warto wrócić do punktu diagnozy
sporządzonej dla Klimatycznego Kwartału w zakresie sposobu
zagospodarowania i lokalizacji usług. Zgodnie z wykonaną inwentaryzacją
obszar Kazimierza w szczególności w swojej centralnej części,
zdominowany jest przez lokale usługowe. W związku z powyższym trudno
jest klarownie wskazać punkty zlokalizowane na ciągach ulicznych, które
służą realizacji dostaw do obiektów usługowych. W istniejącej dużej
agregacji punktów usługowych całe ciągi drogowe stają są strefami
dostaw, gdzie wyznaczenie dedykowanego punktu obsługi, ze względu
na dużą potencjalną liczbę użytkowników przestaje pełnić swoje funkcje.
Zdiagnozowana przestrzeń składa się z dużej liczby obiektów usługowych
oraz relatywnie wąskich pasów drogowych, co prowadzi do konieczności
realizacji dostaw bezpośrednio „z jezdni” (poprzez rozładunek
samochodów dostawczych) lub poprzez dostawy indywidualne
samochodami osobowymi. W tym miejscu trzeba zwrócić uwagę,
że realizacja dostaw bezpośrednio przez właścicieli samochodami
indywidualnymi niesie ze sobą zjawisko pozostawienia samochodu
na specjalnie wyznaczonym miejscu postojowym pomimo zakończenia
czynności ładunkowych, a więc niezgodnie z organizacją ruchu. W ten
sposób na analizowanym obszarze dochodzi do sytuacji pozornego
deficytu przestrzeni parkingowej w związku z realizowanym rozproszonym
zaopatrzeniem.
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Fot. 56. Ruch meleksowy osługujący turystów w popularnych miejscach
fot: A2P2

Fot. 57. Pojazdy policyjne
fot: A2P2

Fot. 54. Alternatywny sposób na dostawę ostatniej mili (Gdynia)
fot: A2P2

Fot. 55. Parking w rejonie skrzyżowania ulic Józefa i Wąskiej
fot: A2P2
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9 Planowane
inwestycje
Rozdział 9. stanowi opis planowanych inwestycji w obszarze. W ostatnim
rozdziale przedstawiono podsumowanie najważniejszych wniosków.
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Budowa przystanku PKP Grzegórzki
z węzłem przesiadkowym
W 2023 roku planowane jest zakończenie inwestycji budowy przystanku
kolejowego Kraków Grzegórzki. Realizowana jest ona przez PKP PLK
w ramach szerszego projektu „Prace na linii kolejowej E30
na odcinku Kraków Główny Towarowy - Rudzice wraz z dobudową torów
linii aglomeracyjnej” w ramach Instrumentu „Łącząc Europę”
CEF (Connecting Europe Facility) 2014-2020. Nowy przystanek kolejowy
zlokalizowany w sąsiedztwie Hali Targowej będzie pełnił rolę ważnego
węzła przesiadkowego integrującego kolej, tramwaje, autobusy i rowery.
Dostęp do peronów zaprojektowano od strony ul. Grzegórzeckiej oraz
ul. Berka Joselewicza. Przystanek Kraków Grzegórzki ma być najbardziej
uczęszczanym przystankiem kolejowym w całej Aglomeracji Krakowskiej obsługiwać będzie wszystkie linie Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej.
W związku z prognozowanym znaczącym wzrostem potoków pasażerskich
oraz nieprzystosowaniem istniejącej infrastruktury do obsługi zwiększonej
liczby osób przesiadających się, pojawiła się konieczność wprowadzenia
nowych rozwiązań funkcjonalnych i przestrzennych w rejonie przyszłego
przystanku kolejowego.

Opinie z mediów społecznościowych dotyczące projektu:
• Przekrycie targowiska grubą warstwą betonu z zielenią na wierzchu
wydaje się opinii publicznej przesadzone i nieadekwatne,
• Połączenie zadaszeniem powierzchni targu oraz przystanku
kolejowego było sugerowane jako bardziej przydatna opcja,
szczególnie, jeżeli zadaszenie byłoby lekkie i pozwalałoby
na doświetlenie stoisk światłem naturalnym,
• Kwestia rozwiązania ruchu rowerowego w obrębie placu budzi
wątpliwości co do czytelności, poprawności rozwiązania i zgodności
ze standardami projektowania tras rowerowych w Krakowie,
• Proponowano poszerzenie drogi dla rowerów do 3m, jak również
zwracano uwagę na miejscowe zawężenia chodników, utrudniające
ruch pieszym,
• Nowy przystanek kolejowy powinien mieć więcej przestrzeni
dla pieszych pasażerów,

•
•

Mieszkańcy zinterpretowali wizje placu dosłownie i postanowili bronić
wszelkiej zieleni na placu i na Plantach Daszyńskiego,
Ponadto emocje wzbudza pomysł zmiany organizacji ruchu
na ul. Grzegórzeckiej na jednokierunkową. Według mieszkańców cały
ruch przeniesie się właśnie na Planty Daszyńskiego, które oprócz
zieleni są cenione za spokój i ciszę. Niepokój budzi również brak
jasnej organizacji parkowania dla mieszkańców, dojazdu do Hali
Targowej, lodowiska i kortów tenisowych.

Na podstawie dostępnej dokumentacji projektowej oraz spotkań
z przedstawicielami ZZM, ZTP i UMK zespołu projektowego KK
sformułował następujące uwagi do projektu placu Grzegórzeckiego:
• Prezentacja projektu – przedstawiając projekt należy położyć
większy nacisk na zakomunikowanie zasad funkcjonowania układu
transportowego obsługującego sąsiedztwo placu Grzegórzeckiego,

W grudniu 2020 r. Urząd Miasta Krakowa przedstawił koncepcję nowego,
zielonego placu Grzegórzeckiego, która zakłada m.in:
• utrzymanie ruchu kołowego na jezdni północnej i przekształcenie
południowej jezdni ul. Grzegórzeckiej dla stworzenia nowej
infrastruktury rowerowej i pieszej oraz terenów zieleni;
• utrzymanie możliwości dojazdu samochodowego do placu targowego
oraz sąsiadujących z placem kamienic, zachowanie miejsc
parkingowych wzdłuż ul. Grzegórzeckiej;
• utrzymanie pasa autobusowo-tramwajowego, poszerzenie peronów
przystankowych;
• przykrycie targowiska zielonym dachem;
• stworzenie wiat przystankowych w formie zielonych „lejków”,
zbierających wodę deszczową, która będzie magazynowana
w zbiornikach pod nawierzchnią i wykorzystywana
do nawadniania roślin;
• utrzymanie funkcji handlowej od południowej strony placu.
Planowane zmiany w układzie drogowym w rejonie placu Grzegórzeckiego
wpisują się w zapisy “Polityki Transportowej Miasta Krakowa na lata
2016-2025” w zakresie ograniczania ruchu samochodowego wewnątrz
II obwodnicy i eliminowania lub ograniczania ruchu tranzytowego oraz
kierowaniem tego ruchu na trasy przebiegające przez tereny mniej
intensywnie zagospodarowane.
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Fot. 58. Widok na peron w kierunku Krakowa Zabłocie
źródło: mat.prasowe PKP

Fot. 59. Przystanek Kraków Grzegórzki w budowie
źródło: mat.prasowe PKP
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tj. funkcjonowanie układu obwodnicowego Krakowa, kwestii dostępu
do osiedli dla samochodów, rola Plant Daszyńskiego oraz roli
docelowego układu ruchu autobusowo-tramwajowego
w ul. Dietla. Należy również wyraźnie wskazać etapowanie projektu
oraz niekomunikowanie elementów, które od razu były wskazane jako
niepewne – betonowy dachu UniTargu,
Ruch rowerowy – brak wygodnego skomunikowania ciągów północpołudnie (wyjazdy na Wielopolu), nieintuicyjny przebieg drogi
rowerowej (sygnalizowane również przez środowiska rowerowe),
Parkowanie – wprowadzenie skośnego parkowania 45/60 stopni oraz
możliwość ewentualnego dodania miejsc postojowych,
Rysunek posadzki – przyjęty rysunek posadzki (fale) może ograniczać
dostępność oraz czytelność projektowanego placu,
Komunikacja – w projekcie przewidziano zbyt niską proporcję terenów
dla komunikacji pieszej. Może to skutkować niewystarczająco dużą
„spill out zone” tj. strefą koncentracji pasażerów wychodzących
ze środków transportu/przystanku/dworca lub przesiadających się na
inny środek transportu. Plac Grzegórzecki będzie miał charakter węzła
przesiadkowego, a nie kameralnej przestrzeni służącej
do wypoczynku i rekreacji. Projekt powinno się przeanalizować
pod kątem „wayfindingu”, tj. orientacji w przestrzeni, przebiegu
głównych tras pieszych, rozpoznania kolizji pieszy-rower itp.
Sugerowane jest wsparcie specjalisty, np. Krystiana Baneta z Zarządu
Transportu Publicznego w Krakowie,
Plac przed targowiskiem – zaproponowane zagospodarowanie tego
obszaru uniemożliwia kontynuowanie takich wydarzeń jak pchli targ.
Zniknęłoby także miejsce Niebieskiej Nyski, przez co prowadzone
działanie może być postrzegane jako społeczna strata.
Woda na placu – wskazane jest wyraźne zakomunikowanie roli wody
w całym układzie placu (kompozycja i funkcja); należy rozważyć
wprowadzenie innej formy zbiorników, ewentualnie zastosowanie
zbiorników podziemnych,
Drzewa – wskazana jest weryfikacja lokalizacji planowanej
zieleni wysokiej ze względu na zapewnienie czytelnego układu
komunikacyjnego oraz powiązań widokowych, np. uczytelnienie
wejścia do hali, intuicyjne powiązania w obrębie węzła
komunikacyjnego,
Zielony dach targowiska – to rozwiązanie dobrze sprawdziłoby się
na budynku, tworząc masę termiczną i izolację, jednak tu substrat,
woda, a także wpuszczenie na dach ludzi (obciążenie tłumem!)
wymusiłoby ciężką wizualnie i drogą konstrukcję. Efekt „ekologiczny”
zostałby zniweczony przez przewymiarowanie dachu i jego podpór.

Ryc. 93. Schemat funkcjonowania nowego przystanku kolejowego Grzegórzki
źródło: mat. prasowe PKP
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Zielone przystanki – należy podkreślić funkcję retencjonowania wody
przez te przystanki. Mogą być postrzegane jako element „gadżetowy”,
ale mogą być też charakterystycznym elementem placu oraz pełnić
funkcję edukacyjną.

Korzystne elementy na których można budować projekt:
• mikrolas (miejska biogrupa) oraz zbiorniki retencyjne,
• zbieranie wody na dachu,
• wzmocnienie roli transportu zbiorowego - autobus i tramwaj,
• wykorzystanie ruchu rowerowego,
• ochrona UniTargu,
• zapewnienie dostępu od strony plant Daszyńskiego.

Fot. 60. Wizja zagospodarowania ulicy Grzegórzeckiej
źródło: mat. prasowe ZZM
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Ryc. 94. Plan sytuacyjny Placu Grzegórzeckiego
źródło: mat. prasowe ZZM
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Koncepcja przebudowy
ul. Starowiślnej
Ze względu na pogarszający się stan techniczny infrastruktury
tramwajowej i nieprzystosowanie przestrzeni do współczesnych potrzeb
mieszkańców, władze Miasta Krakowa przygotowały w 2016 roku
koncepcję przebudowy ul. Starowiślnej. Zakładała ona poszerzenie
chodników kosztem jednego pasa ruchu, budowę przystanków
wiedeńskich, utworzenie dodatkowych miejsc parkingowych oraz
nasadzenie drzew. Koncepcja uwzględniała jedynie częściowe
pozostawienie torowiska wbudowanego w jezdnię - nie zdecydowano
o uprzywilejowaniu ruchu tramwajowego poprzez jego separację od ruchu
indywidualnego na całym odcinku. Inwestycję planowano zrealizować
do 2019 roku.
W listopadzie 2016 roku przeprowadzone zostały konsultacje społeczne,
w ramach których zarówno mieszkańcy, jak i radni przedstawili szereg często wzajemnie sprzecznych - uwag i opinii. Ze względu na posiadaną
przez inwestora prawomocną decyzję środowiskową dla inwestycji,
ówczesny Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu mógł uwzględnić
jedynie kosmetyczne zmiany. Znacząca ingerencja w założenia koncepcji,
której domagała się część radnych, oznaczałaby konieczność powtórzenia
procedury pozyskiwania tego dokumentu i opóźnienie inwestycji.
W 2020 roku, Zarząd Transportu Publicznego przeprowadził kolejne
konsultacje społeczne dotyczące planowanej przebudowy ulicy
Starowiślnej. Elementami konsultacji były ankieta-elektroniczny formularz
konsultacyjny, 7 moderowanych spotkań warsztatowych planowania
partycypacyjnego z wykorzystaniem komunikatorów internetowych oraz
spotkanie podsumowujące. Przygotowano, a następnie skonsultowano 3
warianty planowanej przebudowy (patrz Ryc. 89):
• wariant 0: zakładający utrzymanie dotychczasowego przekroju ulicy
(ruch tramwajowy niewydzielony);
• wariant 1: wydzielenie torowiska tramwajowego z jezdni,
wprowadzenie jednego kierunku ruchu dla samochodów (w kierunku
mostu Powstańców Śląskich), poszerzenie chodnika po wschodniej
stronie ulicy oraz przestrzenią dla nasadzeń drzew;
• wariant 2: różniący się od wariantu 1 utworzeniem strefy parkowania
równoległego kosztem chodnika i brakiem przestrzeni
dla nasadzeń drzew.

Wyniki ankiety przeprowadzonej w ramach konsultacji pozwoliły wysnuć
następujące wnioski:
• mieszkańcy w przeważającej części (65% ankietowanych) opowiadają
się za wprowadzeniem zieleni (drzewa, krzewy);
• jedynie co piąty ankietowany preferuje pozostawienie przekroju ulicy
bez zmian i wykonanie jedynie remontu nawierzchni;
• co trzeci ankietowany uważa, że w ciągu ul. Starowiślnej powinna
powstać droga dla rowerów;
• większość respondentów (63%) zagłosowało za wyniesionymi
peronami przystankowymi (tzw. wiedeńskie);
• co czwarty ankietowany uważa, że ruch rowerowy powinien być
prowadzony w ruchu ogólnym z innymi pojazdami, a 40% badanych
opowiedziało się za jednokierunkowymi pasami rowerowymi po obu
stronach ulicy. Połowa osób deklarujących, że przeważnie korzysta
z ulicy Starowiślnej jadąc rowerem poparło pasy rowerowe po obu
stronach ulicy;
• większość respondentów (68%) opowiedziało się za wariantem 1
przebudowy ulicy;
• wariant 1 uzyskał najlepszą ocenę w zakresie podziału przestrzeni
dla poszczególnych grup użytkowników
• ponad połowa ankietowanych, którzy zadeklarowali się jako
mieszkańcy ul. Starowiślnej lub najbliższej okolicy, opowiedziało się
za wariantem 1.
Uczestnicy spotkań warsztatowych przedstawili m.in. następujące tezy*:
• “Ruch kołowy na ulicy Starowiślnej jest szybki i intensywny; ulica
jest głośna, pełna pojazdów i spalin. Chodniki są wąskie i często
zablokowane parkującymi samochodami. Przestrzeń ta nie zachęca
do dłuższego przebywania”;
• “W gorące i słoneczne dni ulica staje się wyspą ciepła. Zwłaszcza
po stronie wschodniej piesi narażeni są na promienie słoneczne,
rozgrzane powietrze i budynki”;
• “Organizacja ruchu na ul. Starowiślnej nie jest przyjazna także
dla rowerzystów. Ma na to wpływ: duży ruch kołowy, stosunkowo
szerokie skrzyżowania (np. z ul. Miodową) oraz obecność
szyn tramwajowych (w rejonie ul. Dajwór wiodących pod
niebezpiecznym kątem)”;
• wskazano na “(...) wysoką wartość architektoniczną ulicy,
zwłaszcza w kontekście osi widokowej domkniętej sylwetą Kościoła
Mariackiego”;
* cytaty pochodzą z raportu z konsultacji
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“Zwracano uwagę na obecność atrakcyjnych usług, które przyciągają
klientów z całego Krakowa, zlokalizowanych zwłaszcza bliżej Wisły –
np. usługi szewskie czy lodziarnia”;
“Mając na uwadze zmiany związane z oddaniem do użytku przystanku
kolejowego w rejonie Hali Targowej, wszystkie grupy uczestników
wskazały na konieczność poprawy warunków ruchu pieszego,
zwłaszcza na odcinku Dietla – Miodowa. Zwrócono uwagę,
że na dalszym odcinku ruch będzie mniej intensywny, ponieważ
część pieszych skręci w stronę Kazimierza czy projektowanej kładki
w przedłużeniu ul. Halickiej”;
“Niektórzy biorący udział w konsultacjach wskazywali, że spieszenie
(pedestrianizacja) ulicy może wiązać się z jej turystyfikacją. Inni
wskazywali, że procesy te są niezależne. Uczestnicy wyrazili
natomiast zgodną i wyraźną wolę przeciwdziałania turystyfikacji,
m.in. poprzez zablokowanie możliwości tworzenia ogródków
kawiarnianych na ulicy”;
“Część uczestników wskazywała na nadrzędną rolę transportu
zbiorowego wobec innych funkcji ulicy. Dużo uwagi poświęcono
takiemu urządzeniu ewentualnych miejsc parkingowych, aby
samochody nie spowalniały tramwajów”;
“Uczestnicy zgadzają się, że ul. Starowiślna nie powinna
obsługiwać tranzytu samochodowego. Pomysł wprowadzenia ruchu
jednokierunkowego oraz rozcięcia ruchu został dobrze przyjęty.
Proponuje się uspokojenie ruchu oraz preferencję dla ruchu z centrum
względem ruchu do centrum miasta, aby zmniejszyć korki”

Zarząd Dróg Miejskich Krakowa planuje ogłosić w III kw. 2021 roku
przetarg na dokumentację projektową i uzyskanie nowej decyzji
środowiskowej dla inwestycji. Planowany termin realizacji zamówienia
wynosi 18 miesięcy.
Na podstawie konsultowanych wariantów przekroju pasa drogowego
zespół projektowy KK sformułował następujące uwagi do koncepcji
zagospodarowania pasa drogowego ul. Starowiślnej:
• Zgodnie z dokumentami strategicznymi, w tym “Polityką Transportową
dla Miasta Krakowa na lata 2016 – 2025”, konieczna jest realizacja
działań mających na celu zwiększanie efektywności funkcjonowania
systemu transportowego, w szczególności szynowych systemów
transportu miejskiego. W związku z tym rekomendowane jest pełne
wydzielenie torowiska tramwajowego z jezdni na całej długości.
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Zapewni to separację ruchu tramwajowego od indywidualnego,
zwiększając sprawność funkcjonowania i atrakcyjność trasy
tramwajowej w ul. Starowiślnej;
Mając na uwadze zapisy “Studium rozwoju systemu transportu
Miasta Krakowa” (“konieczność dalszego stosowania ograniczeń
dla samochodów w obszarze śródmieścia celem zabezpieczenia
interesu publicznego transportu zbiorowego”), pełne wydzielenie
torowiska tramwajowego z jezdni powinno odbyć się kosztem
jednego pasa ruchu. Dla ruchu indywidualnego utrzymana zostać
powinna możliwość jazdy w kierunku południowym po jednym pasie
o najmniejszej możliwej szerokości, umożliwiającej przejezdność
wozom strażackim;
W związku z uciążliwością wibroakustyczną ruchu tramwajowego,
niedużą odległością pomiędzy linią zabudowy (minimalnie ok. 18,25
m), a także potrzebą mitygacji zmian klimatu, przeciwdziałania
powstawaniu miejskich wysp ciepła oraz zwiększenia powierzchni
biologicznie czynnej, rekomendowane jest zastosowanie roślinnej
zabudowy torowiska tramwajowego;
Biorąc pod uwagę brak zieleni na odcinku pomiędzy Dietla i Miodową,
ograniczoną szerokość pasa drogowego, rekomendowane jest
zaprojektowanie minimalnej liczby miejsc postojowych (głównie
dla dostaw oraz miejsca Kiss & Ride) celem zagospodarowania
możliwe dużej przestrzeni dla zieleni;
Przedstawiona podczas konsultacji propozycja wyłączenia z ruchu
indywidualnego odcinka ul. Starowiślnej na wysokości skweru
im. B. Berrecciego jest zdaniem zespołu projektowego KK zasadna.
Rozwiązanie to ograniczy ruchu tranzytowy, a tym samym pozwoli
uspokoić ruch, poprawić poziom BRD oraz zwiększyć obszary zieleni;
Dla poprawy wygody i bezpieczeństwa pasażerów komunikacji
miejskiej, powinny zostać zastosowane przystanki wiedeńskie.

Ryc. 95. Koncepcje przebudowy ul. Starowiślnej
prezentowane w trzech wariantach na konsultacjach społecznych w kwietniu 2020 roku
źródło: ztp.krakow.pl/konsultacje-starowislna/
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Koncepcje przebudowy placu Wolnica
W 2009 roku Urząd Miasta Krakowa we współpracy z firmą AMS
oraz Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP ogłosił konkurs
na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej
zagospodarowania placu Wolnica w Krakowie. Do udziału zgłosiło się 87
pracowni architektonicznych, przy czym sąd konkursowy dopuścił
70 uczestników. Zwycięską nagrodę otrzymał projekt Biura Projektów
Lewicki & Łatak. Sąd konkursowy podkreślił, że “nagrodę przyznano
za oryginalne rozwiązanie nawierzchni placu w postaci dylowiny masywnej, drewnianej posadzki, która nawiązuje zarówno do historii
miasta (średniowieczne drewniane bruki i krawężniki), jak i posiada
związek znaczeniowy z Muzeum Etnograficznym, mieszczącym się
w budynku Ratusza. Nieco ludyczna w wyrazie, nawiązująca do tradycji
folkloru miejskiego drewniana podłoga placu Wolnica zapewnia mu
ciepło, ludzką skalę i umożliwia organizację na jego płycie wielu imprez
i wydarzeń, o zróżnicowanym charakterze".
Władze miasta nie zdecydowały się jednak zrealizować przebudowy
w kształcie zaproponowanym w zwycięskim projekcie. Powodem był m.in.
brak finansowania - Zarządowi Dróg nie udało się przekonać radnych
do wprowadzenia zadania do realizacji i zaplanowania odpowiednich
środków w miejskim budżecie. Ponadto, zastosowane w projekcie
rozwiązania, w szczególności drewniana nawierzchnia placu, były
przedmiotem krytyki niektórych środowisk, m.in radnych dzielnicowych.
Przedstawiciele Muzeum Etnograficznego, którego siedziba mieści się
przy placu Wolnica, uznali projekt za “zbyt ludyczny i narzucający zbyt
jednostronną interpretację historycznego placu”*.
W 2017 roku Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu zawarł umowę
z Pracownią Projektów MODUS Mirosław Macioszek na opracowanie
koncepcji architektoniczno - przestrzennej rewitalizacji placu Wolnica
w Krakowie wraz z programem funkcjonalno - użytkowym w ramach
zadania pn. "Rewitalizacja placu Wolnica".
Zrealizowana koncepcja zakładała m.in.:
• modułowe siedziska wraz z donicami o nieregularnym “esowatym”
kształcie rozmieszczonych swobodnie na płycie placu oraz inne
elementy małej architektury (stojaki na rowery, pojemniki na
odpady, donice);
• nasadzenia 6 szt. drzew i krzewów,
• zachowanie historycznej nawierzchni placu z wypełnieniem
* https://www.architekturaibiznes.pl/obywatelski-plac-wolnica,2967.html
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ewentualnych ubytków w nawierzchni,
zastosowanie nawierzchni z kostki brukowej oraz płyt granitowych na
ulicach i ciągach pieszych sąsiadujących z placem;
usunięcie miejsc postojowych po północnej i wschodniej stronie placu
(pozostawienie miejsc postojowych jedynie od strony południowej);
montaż oświetlenia;
wykonanie dwóch wyniesionych przejść dla pieszych.

Inwestorowi nie udało się uzyskać wytycznych konserwatorskich
w zakresie przeprowadzenia analizy materiałów historycznych, w związku
z czym projekt nie został dotychczas zrealizowany.
Pod koniec czerwca 2021 ZTP podpisało umowę na wykonanie koncepcji
zagospodarowania placu Wolnica z Gehl Architects. Pracownia ma 120
dni na wykonanie zlecenia.
Na podstawie dostępnej dokumentacji projektowej zespół doradczy KK
sformułował następujące uwagi do zagospodarowania placu Wolnica:
• W proces przygotowania koncepcji zagospodarowania placu Wolnica
należy włączyć mieszkańców, przedstawicieli lokalnego biznesu oraz
organizacje pozarządowe i instytucje, które mogą zaangażować się
w animację przestrzeni placu (zarówno w trakcie konsultacji jak i po
przebudowie). W szczególności w proces tworzenia nowej koncepcji
należy zaangażować przedstawicieli Muzeum Etnograficznego
ze względu na liczne prowadzone przez nich na placu działania;
• Zgodnie z celami przyjętej w 2018 roku “Strategii Rozwoju Krakowa.
Tu chcę żyć. Kraków 2030” (m.in. “Podjąć działania adaptacyjne
do zachodzących zmian klimatycznych, zagrożeń wynikających
z ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak gwałtowne deszcze,
wiatry, burze, susze, fale upałów i zimna, miejskie wyspy ciepła.”)
koncepcja zagospodarowania placu Wolnica powinna uwzględniać
dostosowanie tej przestrzeni do zmian klimatu, tj. wprowadzenie
elementów zacieniających płytę placu (najlepiej drzew) oraz
wprowadzenie zieleni niskiej w celu przeciwdziałania efektowi
miejskiej wyspy ciepła;
• Należy dążyć do zagospodarowania wody deszczowej na obszarze
placu np. w postaci ogrodów deszczowych lub podziemnych
zbiorników na deszczówkę. Należy uwzględnić kierunek spływu wody
w kierunku wschodniej pierzei placu;
• Rekomendowany typ stojaków rowerowych, ze względu na wygodę
w użytkowaniu, to stojaki typu bramka (w koncepcji zaproponowano
stojaki spiralne).

Fot. 61. Materiały konkursowe
źródło: sztuka-architektury.pl

Koncepcje przebudowy
placu Nowego
W marcu 2009 roku Urząd Miasta Krakowa we współpracy z SARP ogłosił
konkurs na “Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej
zagospodarowania Placu Nowego w Krakowie”. W skład Sądu
Konkursowego wchodzili przedstawiciele Urzędu Miasta, Stowarzyszenia
Architektów Polskich, Główny Plastyk oraz Architekt Miasta, a także
Miejski Konserwator Zabytków.
Spośród 25 złożonych prac konkursowych, zwyciężyła koncepcja Biura
Projektów Lewicki & Łatak. W notatce prasowej dotyczącej konkursu*
napisano, że “zdaniem Sądu Konkursowego praca tworzy nowe
możliwości przestrzenne dla funkcjonowania Placu Nowego i wielorakiego
sposobu jego użytkowania, zachowując dotychczasową atmosferę
miejsca i wzbogacając ją. Praca proponuje interesujące ukształtowanie
„morfologii" placu, wytwarzając układ schodów i pochylni”.
Zwycięska koncepcja zakładała modernizację nawierzchni placu oraz
m.in. w jego części - stragany z zadaszeniem. We wrześniu 2009 roku
w holu Muzeum Etnograficznego przeprowadzono debatę z udziałem
mieszkańców, projektanta, Sądu Konkursowego, Urzędu Miasta Krakowa
i administratora terenu - PH-U “Kazimierz” Sp. z o.o. W notatce prasowej
można przeczytać, że: “Wiele pytań dotyczyło przyjętej koncepcji
architektonicznej, w szczególności zadaszenia kramów handlowych
pełniącego też rolę sceny i platformy widokowej. Często poruszano
również tematy związane nie tyle z samą koncepcją, co ogólnym
kierunkiem rozwoju Placu Nowego i jego podwójną rolą. Z jednej strony
bowiem plac ten ma charakter powierzchni handlowej, z drugiej zaś pełni
rolę spotkań krakowian i turystów w licznych kawiarniach i punktach
gastronomicznych. Co jakiś czas są organizowane są na nim również
koncerty i inne imprezy kulturalne”.
Konkurs zakładał zlecenie wykonania projektu realizacyjnego przebudowy
placu zwycięskiemu biuru architektonicznemu. Ze względu na brak
funduszy nie doszło jednak do opracowania dokumentacji, w związku
z czym wybrana przez Sąd Konkursowy koncepcja Placu Nowego nie
doczekała się fazy realizacyjnej. Według Zarządu Dróg Miasta Krakowa
należy ten fakt interpretować jako swoisty brak akceptacji dla realizacji
projektu w założonej formie.**
* https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=26522
** załącznik do raportu z konsultacji społecznych koncepcji zagospodarowania
placu Nowego, https://zdmk.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/06/Zal.-Nr-5PytaniaOdpowiedzi-z-formularza-online.pdf

Fot. 62. Plan sytuacyjny w zwycięskiej koncepcji Biura Projektów Lewicki & Łatak
źródło: materiały konkursowe
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W związku z pogarszającym się stanem technicznym nawierzchni placu
i koniecznością podjęcia pilnych działań, w 2020 roku Zarząd Dróg Miasta
Krakowa ogłosił przetarg na “Opracowanie wielowariantowej koncepcji
zagospodarowania placu Nowego w Krakowie w zakresie przebudowy
chodników, nawierzchni placu, infrastruktury technicznej, elementów małej
architektury w ramach zadania Program Budowy Chodników”. Spośród 10
ofert wybrano propozycję firmy Antoni Jakub Pawlak DAKUZO.
W kwietniu i maju 2021 roku przeprowadzono konsultacje społeczne,
których celem było zebranie opinii i zaprezentowanie propozycji
koncepcji wielowariantowej zagospodarowania placu Nowego. Zgodnie
z raportem*, “Przedmiotem konsultacji były zagadnienia znajdujące
się w zakresie użytkowania i funkcjonowania placu Nowego i jego
najbliższego otoczenia, ze szczególnym uwzględnieniem pasa ruchu
(chodnik i jezdnia), tak by zachowując historyczny charakter placu,
poprzez stopniowe przekształcenia, dopasować go do współczesnych
potrzeb dzielnicy, jako elastyczną multifunkcjonalną przestrzeń otwartą.
Konsultacje zostały zorganizowane na początku procesu planowania
przebudowy infrastruktury wokół placu Nowego by docelowo podnieść
jego walory estetyczne, funkcjonalne oraz komunikacyjne i by stał się
bardziej dostępny dla wszystkich”. Wnioski z konsultacji przedstawiają się
następująco:
• zauważono wiele sprzecznych interesów poszczególnych grup
społecznych;
• okoliczni mieszkańcy, wśród których jest znaczny odsetek osób
starszych, sprzeciwiali się zamykaniu odcinku ul. Plac Nowy
6-10 ze względu na ryzyko powiększenia strefy z ogródkami
gastronomicznymi, a co za tym idzie - większy hałas po północnej
stronie placu;
• wielu mieszkańców oczekiwało zwiększenia ilości zieleni;
• bezpieczeństwo komunikacyjne ankietowani ocenili na poziomie
niskim lub bardzo niskim;
• ankietowani wskazywali na chaos, prowizoryczność i przypadkowość
przestrzeni, brak zieleni i miejsc odpoczynku, zaniedbaną
infrastrukturę, zbyt dużą liczbę samochodów, nieprzestrzeganie ciszy
nocnej przez użytkowników ogródków gastronomicznych;
• użytkownicy cenią wyjątkowy klimat i atmosferę miejsca,
wydarzenia kulturalne i różnorodność tematyczną odbywających się
cyklicznie giełd.
* https://obywatelski.krakow.pl/aktualnosci/250293,2144,komunikat,opracowanie_
wielowariantowej_koncepcji_zagospodarowania_placu_nowego___raport_z_konsultacji.html
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Fot. 63. Widoki elewacji w zwycięskiej koncepcji Biura Projektów Lewicki & Łatak
źródło: materiały konkursowe

Zaproponowana na podstawie konsultacji koncepcja zakłada:
• zastosowanie kompromisowego rozwiązania w postaci przestrzeni
wielofunkcyjnej z możliwością jej łatwego przearanżowania,
• pozostawienie historycznej, handlowej funkcji placu;
• ze względu na wytyczne Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
w Krakowie - m.in. konieczność zachowania historycznej,
ponadstuletniej posadzki betonowej oraz zapewnienia odpowiedniej
szerkości na przejazd wozów strażackich, zaplanowano nasadzenie
jednego, rozłożystego drzewa w miejscu anachronicznego budynku
szaletów miejskich; architekci określają drzewo jako “symbol
jedności i przemian”, a uzyskanie pozytywnej opinii WUOZ dla takiego
rozwiązania, biorąc pod uwagę niekorzystne uwarunkowania, uznają
za sukces;
• zamknięcie dla ruchu indywidualnego odcinka ulicy Estery (wschodnia
strona placu);
• wprowadzenie szeregu pergoli, które - z zastosowaniem tkaniny stanowić będą zadaszenia stoisk handlowych;
• wykorzystanie mebli mobilnych - ławek i stołów handlowych, które
miałyby być składane i usuwane z placu w zależności od potrzeb;
• funkcjonalnie plac podzielono na 4 strefy; w największej pod
względem powierzchni strefie zlokalizowanej w północno-wschodniej
części placu przewidziano organizację imprez.
Zarząd Dróg Miasta Krakowa zamierza, po opracowaniu docelowego
wariantu koncepcji, wnioskować o zabezpieczenie środków w Budżecie
Miasta Krakowa na 2022 rok na dalsze etapy procesu inwestycyjnego
- opracowanie dokumentacji projektowej, a następnie realizację prac
budowlanych.
W punkcie 5.1.1. Komunikacja opisu koncepcji o treści „Pas parkingowy
wydzielony jest obrzeżem zlicowanym w nawierzchni z ciągiem pieszym.
O lokalizacji miejsc parkingowych informują znaki pionowe. Projektuje się
oznaczenie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w sposób
zgodny z rozporządzeniem w postaci znaków poziomych i pionowych.
Zniwelowano różnicę poziomów pomiędzy ulicą a poziomem placu
od strony ulicy Estery oraz po stronie południowej. Zapewnia się poprzez
toswobodny dostęp na płytę placu dla osób z ograniczoną możliwością
poruszania się.” oraz na rysunku koncepcji:
Fot. 64. Widok na plac w zwycięskiej koncepcji Biura Projektów Lewicki & Łatak
źródło: materiały konkursowe
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Nie uwzględniono uwagi ze spotkania z 29 czerwca 2021 r. odnośnie
zmiany lokalizacji pasa postojowego po północnej stronie Placu.
Utrzymano jego lokalizację bliżej budynków, nie odnosząc się
do propozycji przeniesienia go dalej od zabudowy (w stronę płyty
placu) celem poprawy użytkownikom ogródków perspektywy
widoku w kierunku placu. Plan sytuacyjny “schemat organizacji
ruchu” oznaczono jako wariant I - w przesłanych materiałach nie
zamieszczono jednak wariantu II zakładającego prawdopodobnie inną
lokalizację pasa postojowego;
Oznaczenie miejsc postojowych dla pojazdów osób
niepełnosprawnych jest niezgodne z rozporządzeniem Ministrów
Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych.
Nie wyjaśniono w legendzie symboli wszystkich elementów
zastosowanych na planie sytuacyjnym, w tym w szczególności
zastosowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz urządzeń
ograniczających dostęp - pneumatycznych słupków chowanych
w posadzkę;
Nie opisano zasad funkcjonowania i obsługi pneumatycznych słupków
chowanych w posadzkę przez właściwe służby;
Nie przedstawiono planów sytuacyjnych z weryfikacją przejezdności
wozu strażackiego - korytarzy ruchu weryfikujących zapewnienie
właściwych parametrów geometrycznych drogi i wykorzystania
przestrzeni;
Nie oznaczono wszystkich kluczowych wymiarów, np. długości
miejsc i pasów postojowych, czy odległości od początku miejsca
postojowego do skrzyżowania;
Po wykonaniu planów sytuacyjnych z weryfikacją przejezdności należy
rozważyć zwiększenie liczby pneumatycznych słupków chowanych
w posadzkę w północnej części Placu - w miejscu krzyżowania się
PlacuNowego, ul. Estery i ul. Warszauera w kontekście zapewnienia
właściwego manewru skrętu w lewo z ul. Warszauera w ul. Estery
dla wozów strażackich;
Nie uwzględniono na planie sytuacyjnym kontraruchu rowerowego
(oznakowania przewidzianego dla takich rozwiązań), o którym mowa
w części tekstowej;
Nie zastosowano oznakowania miejsc, w których obowiązywać
ma zakaz zatrzymywania się lub nie zaznaczono czy Plac ma
funkcjonować w ramach strefy zamieszkania.
Fot. 65. Wizja Placu Nowego według koncepcji pracowni DAKUZO
źródło: materiały pracowni
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2. W punkcie 5.1.6. Zieleń opisu koncepcji autorzy koncepcji wskazali,
że „W zakresie zieleni możliwe jest zasadzenie drzewa w “luce
przestrzennej” uzyskanej poprzez likwidację budynku szaletów miejskich.
Pojedyncze drzewo stanowi urzeczywistnienie pomysłu lokalnych
aktywistów, jako symbol jedności, tolerancji i przemian. Stanowiskiem
WUOZ wprowadzenie zieleni wysokiej na placu nie jest możliwe:
• Z uwagi na ochronę konserwatorską nawierzchni placu z lastriko wraz
z jego ukształtowaniem jako zabytku nie dopuszcza się wprowadzania
zieleni w obrębie płyty placu.
• Nie zaleca się sadzenia drzew do ziemi ze względu na istniejącą
infrastrukturę, ograniczoną przestrzeń i charakter miejsca.
Dopuszczono wprowadzenie zieleni w donicach w obrębie ogródków
kawiarnianych.
• Na Placu Nowym nigdy nie było zieleni i nie może być zrealizowana
w sposób zgodny z jego historycznym charakterem.”
Natomiast w zaleceniach konserwatorskich z dnia 01.06.2021 r. o treści:
„Należy bezwzględnie zachować istniejącą nawierzchnię placu z płyt
lastriko, z dopuszczeniem wykonania prac naprawczych, scalających,
jednostkowych wymian lub przełożeń.”
„Nie dopuszcza się wprowadzenia na plac form ławek-donic.
Dopuszczalne wprowadzenie zieleni w donicach w obrębie ogródków
kawiarnianych.” oraz z dnia 01.10.2019 r. o treści:
„Ze względu na infrastrukturę podziemną, a także ograniczoną przestrzeń
i charakter miejsca, nie zaleca się wprowadzania zieleni sadzonej
bezpośrednio do gruntu. Sugeruje się montaż donic z zielenią na
ogrodzeniach kawiarnianych.”
Nie znajdują się zapisy bezpośrednio zakazujące lokalizowania zieleni
wysokiej na obszarze Placu Nowego. Jedyne zapisy odnoszące się do
zieleni to zalecenia.
Ponadto w MPZP wskazano minimalny wskaźnik PBC na poziomie 5%, co
dla obszaru Placu Nowego (ok. 5 350 m2) wynosi ponad 260 m2. Obszar
zieleni zaproponowany w koncepcji wynosi ok. 35 m2.
Zgodnie z Geodezyjną Ewidencją Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) na
większości obszaru płyty placu oraz przy jego wschodniej i południowej
krawędzi nie przebiega podziemna infrastruktura techniczna, która
mogłaby ograniczać możliwość nasadzenia zieleni wysokiej. W przypadku

północnej oraz zachodniej krawędzi projektowaną zieleń należałoby
odsunąć od istniejących sieci podziemnych.
Na spotkaniu roboczym w dniu 02.08.2021 r. projektanci Placu Nowego
przedstawili wariant koncepcji ze szpalerem pięciu drzew wzdłuż
północnej krawędzi placu lokalizowanych w płycie placu. Proponowana
przez projektantów średnica korony drzew w rzucie to ok. 4-5 m.
Pozostała projektowana zieleń na placu to zieleń niska m.in. w ul. Estery.
Zespół doradczy KK zaproponował, aby szpaler drzew wprowadzić również
przy południowej krawędzi placu (w sąsiedztwie planowanych straganów)
oraz wzdłuż ul. Estery w płycie placu. Dodatkowo rekomenduje się
takie ukształtowanie zieleńców, aby była tam możliwość miejscowego
retencjonowania wody opadowej, tj. bez krawężników, z odpowiednim
spadkiem przyległych powierzchni utwardzonych (tam gdzie jest to
możliwe). Ogólnym zaleceniem zespołu doradczego KK jest
potraktowanie projektowanej zieleni jako błękitno-zielonej infrastruktury
stosowanej w odpowiedzi na zmieniające się warunki klimatyczne –
większa ilość odpowiednio ukształtowanej zieleni to poprawa komfortu
użytkowania placu, a większa ilość wody opadowej zagospodarowanej
na miejscu opadu oznacza ograniczenie ryzyka lokalnych podtopień oraz
mniejsze obciążenie dla infrastruktury kanalizacyjnej.

zostanie wykorzystana woda opadowa lub pasy bioretencjonujące.
Również MWKZ zwraca uwagę na potrzebę przebudowy i rozbudowy
instalacji odwadniającej, co może być szczególnie i stotne przy nawalnych
deszczach, potencjalnie przeciążających kanalizację
Zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi z dnia 01.06.2021 r.: “Nie zaleca
się unifikacji ogródków kawiarnianych”.
Zaprezentowane w koncepcji z lipca 2021 roku markizy mają charakter
unifikujący. Zadaszenia te są również montowane na elewacjach
budynków o zróżnicowanej strukturze własności, co może wiązać się
z pozyskiwaniem stosownych zgód poszczególnych właścicieli. Obecnie
jedynie część budynków jest wyposażona w markizy. Zespół doradczy
KK zwraca uwagę na konieczność konsultacji wprowadzenia markiz
z zarządcami sąsiednich budynków oraz uzyskanie opinii konserwatora
w związku z proponowanym rozwiązaniem.

W opinii zespołu doradczego KK zieleń wysoka na Placu Nowym,
przy odpowiednio dobranym gatunku drzew i jego formie, nie wpłynie
negatywnie na możliwość zróżnicowanego użytkowania Placu, tj.
organizowania wydarzeń kulturalnych, festiwali itd. Drzewa z wysoko
osadzoną koroną pozwolą na zachowanie połączeń funkcjonalnych,
a dodatkowo, ze względu na zacienianie, zwiększą komfort
użytkowania tej przestrzeni.
3. Zgodnie ze analizą ukształtowania terenu, Plac Nowy znajduje się
w obrębie dwóch zlewni – jedna obejmuje wlot ul. Meiselsa na Plac
Nowy, a druga skrzyżowanie ul. Warszauera i ul. Estery. Zgodnie
z zaprezentowaną koncepcją planowane jest wyniesienie wjazdów
na Plac, co może wpłynąć na dotychczasowe kierunki spływu
wody opadowej. Zespół doradczy KK rekomenduje zastosowanie
retencjonowania wody deszczowej lub elementów spowalniających spływ
wody, które będą przeciwdziałać ewentualnym podtopieniom w przypadku
nawalnych deszczy. Takim rozwiązaniem może być m.in. zastosowanie
szpalerów drzew z podłożem strukturalnym, do których nawodnienia
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Koncepcje przebudowy
ul. Św. Wawrzyńca
W Budżecie Obywatelskim (BO) w 2019 w Krakowie wygrał projekt pn.
“ZIELONY KAZIMIERZ - posadzenie drzew na ul. św. Wawrzyńca”, który
zakładał przesunięcie istniejących równoległych miejsc postojowych
o ok. 1,5 m i utworzenie pasa zieleni z drzewami po północnej stronie
ulicy. Celem projektu wskazanym we wniosku do BO była poprawa
estetyki oraz zwiększenie komfortu użytkowników tej przestrzeni,
szczególnie w upalne dni.

•

W ramach realizacji projektu przygotowano koncepcję wprowadzenia
zieleni, elementów małej architektury, przebudowy ciągów pieszych oraz
zmian w organizacji ruchu wzdłuż całej ul. św. Wawrzyńca. Ze względu
na infrastrukturę podziemną część z projektowanych drzew projektowana
jest w donicach.

•

Projekt został podzielony na dwa etapy realizacyjne, w ramach
pierwszego, wykonywanego ze środków BO, zostanie przebudowany
odcinek dł. ok. 170 m od skrzyżowania z ul. Bartosza w kierunku
zachodnim. W ramach przebudowy zostanie m.in. nasadzonych 20 drzew
(klony polne w odmianie Elsrijk).

•

W zakresie zmiany organizacji ruchu I etap projektu zakłada zwężenie
jezdni do 4 m, wprowadzenie ruchu jednokierunkowego z dopuszczonym
kontraruchem rowerowym. Ponadto w projekcie przewidziana jest:
•
•
•
•
•

przebudowa istniejących chodników;
przebudowa istniejących zjazdów;
przebudowę wlotów ul. Wąskiej i ul. Bartosza w zakresie wykonania
wyniesionych przejść dla pieszych oraz ich dowiązania do istniejących
nawierzchni;
wyznaczenie dwóch zatok postojowych do parkowania równoległego;
budowa elementów małej architektury.

Na podstawie dostępnej dokumentacji projektowej zespół doradczy KK
sformułował uwagi do projektu przebudowy ul. św. Wawrzyńca:
•

Analiza spływu powierzchniowego wody dla obszaru objętego
projektem Klimatyczny Kwartał wykazała, że w obszarze
skrzyżowania ul. św. Wawrzyńca i ul. Dajwór znajduje się
lokalnie najniższy punkt terenu, gdzie spływa woda opadowa.
Obecnie woda ta trafia bezpośrednio do kanalizacji. Zalecamy
ukształtowanie projektowanego pasa zieleni tak, aby była możliwość
zagospodarowania wody na miejscu, np. w formie ogrodów
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•

deszczowych;
W specyfikacji technicznej podkreślono, że projektowana inwestycja
nie wpłynie na dotychczasowy sposób odprowadzania wód. Wody
opadowe zostaną zebrane poprzez istniejące wpusty drogowe
do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej biegnącej w jezdniach
przebudowywanych ulic - inwestycja ta ma potencjał bycia prototypem
ulicy błękitno-zielonej w Klimatycznym Kwartale i sadzenie drzew jest
do tego najlepszą okazją;
Część z nowo projektowanych drzew, ze względu na podziemną
infrastrukturę, proponowana jest jako drzewa w donicach preferowany byłby system, który mogłyby umożliwić nasadzenia
w podłożu strukturalnym, które znacząco poprawiłoby warunki
siedliskowe drzew, a dodatkowo daje ono możliwość magazynowania
części wody opadowej;
Zastosowanie podłoży strukturalnych daje możliwość poprawy
gospodarki wodnej na terenach zurbanizowanych. Pełnią one rolę
okresowych rezerwuarów wody opadowej w warstwach drenażu
pod powierzchnią terenu. Posadzone na tym terenie drzewa pobierają
wodę w okresie wegetacyjnym. Pomiary przeprowadzone w Malmö
latem 2006 r. pokazały, że każde drzewo o średnicy korony około 14 m
pobiera blisko 670 litrów wody w ciągu dnia, co wskazuje
na ogromny potencjał poprawy gospodarki wodnej w mieście (Alvem
i in. 2009). Wprowadzenie wody w systemy korzeniowe drzew
powoduje, że rozwiązujemy problem nawadniania i jednocześnie
poprawiamy mikroklimat i pojemność retencyjną w mieście. Patrz:
Suchocka M. ’’Podłoża strukturalne i inne metody ułatwiające rozwój
drzew w trudnych warunkach siedliskowych miast’’.
Jeden gatunek drzew i niewielka paleta roślinna - do rozważenia są
ogrody deszczowe, niecki bioretencyjne o bardziej bioróżnorodnym
zagospodarowaniu.

153

10 Wnioski
Rozdział 10. zawiera wnioski sformułowane na podstawie analizy obszaru
Klimatycznego Kwartału.
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Wielofunkcyjność
- monofunkcyjność

Kto mieszka i kto podróżuje

Przestrzenie publiczne

Przeprowadzone analizy wykazały, że obszar Klimatycznego Kwartału jest
zróżnicowany pod względem użytkowania. Występują tu zarówno obszary
wielofunkcyjne, jak i takie, które mają jedną, dominującą funkcję (por. ryc.
40 Strefy użytkowania przestrzeni).
W obrębie samego Kazimierza można zaobserwować dwie strefy:
• o dominującej funkcji mieszkaniowej (rejon ul. Paulińskiej
i Augustiańskiej, ciąg Plant Dietlowskich, ul. Starowiślna);
• rdzeń turystyczny skupiony w rejonie placu Nowego, placu Wolnica,
ul. Bożego Ciała i Józefa i rejonie ul. Szerokiej z otoczeniem.

W obszarze zameldowanych jest 11 415 osób. W
 porównaniu do całego
Krakowa obszar Klimatycznego Kwartału posiada znacznie wyższy
odsetek osób w wieku poprodukcyjnym. Wielu mieszkańców Kazimierza
(szczególnie rodziny z dziećmi) opuszcza dzielnicę w poszukiwaniu
lepszych warunków zamieszkiwania, nie rezygnując z tytułu własności
do nieruchomości i oferuje ją na rynku najmu. Ponadto wykazano, że
w obszarze opracowania koncentracja lokali komunalnych jest około
dwukrotnie wyższa niż w całym mieście. Równolegle, ceny nieruchomości
na rynku pierwotnym są wyższe o niemal 22% w stosunku do średniej
ceny w całym mieście, natomiast na rynku wtórym są one wyższe
nawet o 42%.

Diagnoza wykazała również deficyty w zakresie wyposażenia przestrzeni
publicznych, przede wszystkim jeśli chodzi o liczbę ławek oraz koszy
na odpady. Rodzaj nawierzchni nie odpowiada przeznaczeniu
i charakterowi przestrzeni (por. pkt. Infrastruktura rowerowa / piesza
w niniejszym podsumowaniu).

Po wschodniej stronie linii kolejowej, fragment dzielnicy Grzegórzki
stanowi obszar osiedla mieszkaniowego z lat 50. XX wieku.
Podstawowe usługi (opieka przedszkolna, przychodnie, szkoły) są
dostępne w otoczeniu mieszkaniowym w wygodnej odległości dojścia.
Jednym z efektów profilowania usług pod kątem potrzeb turystów
oraz zanikania usług dla mieszkańców jest wydłużenie czasu podróży
do nich. Osoby mieszkające na terenie Kazimierza muszą pokonywać
dłuższy dystans pieszo do punktów zapewniających podstawowe usługi,
np. sklepy spożywcze, punkty zapewniające usługi medycznych itp.
W podobny sposób rozmieszczone są przedszkola i szkoły. Czas podróży
został pokazany na mapie usług publicznych w obszarze Klimatycznego
Kwartału oraz serii schematów obrazujących dostępność pieszą
wybranych usług w rozdziale 4.
Jednym z istotnych problemów jest dostęp do zieleni. Jest on łatwiejszy
w rejonach o dominującej funkcji mieszkaniowej (Planty Dietlowskie,
ciąg zieleni na plantach Daszyńskiego, bulwary - por. ryc. 40 Strefy
użytkowania przestrzeni). Deficyty w zakresie bezpośredniego dostępu
do terenów zieleni występują przede wszystkim w rdzeniu turystycznym.
Jednym z priorytetowych zadań będzie wprowadzanie zazielenienia
w tym obszarze.
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Ze względu na wyjątkową wartość kulturową Kazimierza obszar ten jest
odwiedzany przez turystów, jak i samych mieszkańców Krakowa. W 2020
r. Kazimierz był czwartą najchętniej odwiedzaną atrakcją w Krakowie.
Przeanalizowano również strukturę oraz prognozy demograficzne.
Obszar cechuje podobna liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym
w porównaniu do Krakowa, natomiast nieco większa jest liczba
mieszkańców w wieku poprodukcyjnym (niemal 9% więcej niż średnia
dla Krakowa).

Ponadto w opracowaniu zobrazowano szereg aspektów wpływających
na przyjemność korzystania z przestrzeni publicznych. Jednym z wyzwań
będzie zapewnienie równomiernego dostępu do terenów zielonych oraz
równoważenie dostępu do usług publicznych dla mieszkańców.

Wyzwania środowiskowe kwestia adaptacji
do zmian klimatu
W kontekście lokalnych uwarunkowań klimatycznych Kwartału
i wynikających z nich ryzyk, koncepcja funkcjonowania Kazimierza jako
15-minutowego miasta daje nowy potencjał przestrzenny do rozwoju
błękitno-zielonej infrastruktury jako narzędzia adaptacji do zmian
klimatu. Przestrzenie pasa drogowego niewykorzystywane do celów
ruchowych oraz część miejsc postojowych mogą posłużyć budowie BZI
spełniającej wiele istotnych dla zdrowia i dobrobytu mieszkańców usług
ekosystemowych.
Na podstawie analiz zieleni i zlewni wytyczono miejsca szczególnie
istotne ze względu na ich potencjał do rozwoju nowych przestrzeni
zielonych. Wiele z nich znajduje się w obrębie planowanych już inwestycji
miejskich a ich dostosowanie / uzupełnienie o elementy gospodarki wody
opadowej mogłoby pozytywnie wpłynąć na lokalny klimat całego Kwartału.
Projekty rewaloryzacji przestrzeni Placu Grzegórzeckiego, Placu
Wolnica czy Placu Nowego mogą uzyskać nowe tożsamości w oparciu
o różnorodne podejście do gospodarowania wodą opadową z powierzchni
placów - podziemne zbiorniki wodne zasilające fontanny czy służące do
podlewania, niecki terenowe, woda w przestrzeni strefy korzeniowej nowo
nasadzanych drzew. Elementy wodne wpłyną na mitygację odczuwalnej
miejskiej wyspy ciepła i dadzą wytchnienie w upalne dni. Wzbogacenie
terenów zieleni Plant Dietla o nowe usługi ekosytemowe pozwoli na
obniżenie zanieczyszczenia pyłem i hałasem. Nasadzenia uzupełniające
w przestrzeniach ul. Starowiślnej i ul. Krakowskiej pozwolą na kontrolę
porywistych wiatrów w kanionach ulic.

Infrastruktura piesza
i rowerowa

Dostęp do transportu
zbiorowego

Rodzaj nawierzchni i geometria niektórych ulic objętych strefą
zamieszkania (m.in. Meiselsa, Bożego Ciała, Józefa czy fragment
Mostowej) nie odpowiada jej charakterowi i funkcjom. Konieczne jest
podniesienie poziomu bezpieczeństwa i komfortu użytkowania tych
przestrzeni pieszym np. poprzez zrównanie poziomu chodnika i jezdni,
zastąpienie nawierzchni bitumicznej kostką brukową, optymalizację
geometrii skrzyżowań pod kątem przeznaczenia niewykorzystywanych
przestrzeni na błękitno-zieloną infrastrukturę, zmianę przekroju pasa
drogowego w taki sposób, aby wprowadzić zieleń wysoką, realizację
dalszych zmian w organizacji ruchu ograniczających tranzyt i zgodnych
z koncepcją prawoskrętnej sektorowej dostępności wewnątrz II
obwodnicy Krakowa.

Klimatyczny Kwartał jest obszarem o bardzo dobrej dostępności
do transportu publicznego oraz przyjaznej pieszym i rowerzystom
organizacji ruchu. Zgodnie z założeniami obowiązującej polityki
transportowej, organizacja ruchu na większości ulic zapewnia
uprzywilejowanie niezmotoryzowanych uczestników ruchu poprzez
stosowanie stref zamieszkania, stref o ograniczonej prędkości i limitację
dostępu pojazdów indywidualnych (strefa ograniczonego ruchu).

Poruszanie się rowerem w obszarze Klimatycznego Kwartału jest wygodne
dzięki systemowi ulic jednokierunkowych z kontraruchem rowerowym,
kontrapasami rowerowymi oraz dogodnymi warunkami do jazdy rowerem
w ruchu ogólnym na głównych ulicach, a także drogami dla rowerów
zlokalizowanymi wzdłuż bulwarów. Do rozwiązania pozostaje jednak
kwestia zapewnienia infrastruktury rowerowej w osi północ-południe
w korytarzu ul. Starowiślnej. Połączenie rowerowe Starego Miasta
i Zabłocia będzie częściowo oparte o planowaną drogę dla rowerów
w ramach Parku Kolejowego (pod estakadą kolejową) oraz w ciągu
ul. Halickiej, położonej równolegle względem ul. Starowiślnej.

Będący w trakcie budowy przystanek kolejowy Kraków Grzegórzki
wraz z planowanym Placem Grzegórzeckim stanowić będzie jeden
z ważniejszych węzłów przesiadkowych w tej części Krakowa. Bardzo
ważne jest, aby zapewnić wygodne powiązanie piesze i rowerowe węzła
z obszarem Klimatycznego Kwartału (do ulicy Starowiślnej)
oraz w kierunku Starego Miasta (ul. Wielopole).

Stworzenie ulic ogrodów i uwidocznienie w przekroju ulicy przepływu wody
opadowej (zamiast natychmiastowego odprowadzanie jej do lokalnej
kanalizacji), poprawi lokalne warunki miejskich zlewni i pomoże zapobiec
lokalnym podtopieniom. Dostosowanie krawężników i zastosowanie
obniżeń pozwalających na przechwytywanie wody opadowej w ogrodach
deszczowych i przestrzeniach korzeniowych nada nowy charakter tej
zabytkowej i zwartej zabudowie oraz pomoże mitygować problemy
związane z nawalnymi deszczami. Tu szczególny potencjał mają ul.
Św Wawrzyńca, skrzyżowanie ulicy Wąskiej i Św. Józefa, Mostowa czy
ul. Bożego Ciała. Stopniowe wprowadzenie wszystkich projektów KK
wraz z renowacją przestrzeni Bulwarów Wiślanych i utworzeniem Parku
Kolejowego wzdłuż estakad kolejowych wpłynie znacząco na rozwój
lokalnego systemu przyrodniczego i pozwoli powiązać Kwartał z szerszym
kontekstem systemu przyrodniczego miasta Krakowa.
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Zwiększenie priorytetu
dla transportu publicznego
i ruchu pieszego
Założenia planowanych inwestycji infrastrukturalnych (Plac Grzegórzecki,
remont ul. Starowiślnej) powinny uwzględniać dalsze uprzywilejowanie
ruchu pojazdów transportu zbiorowego poprzez separację od ruchu
indywidualnego i zapewnienie wysokiego priorytetu w sygnalizacji
świetlnej na skrzyżowaniach. Konieczne jest również zadbanie o właściwy
poziom obsługi ruchu pieszego i rowerowego dzięki wygodnym przejściom
i przejazdom o odpowiednich parametrach geometrycznych, zgodnych
ze standardami obowiązującymi w Krakowie.

Logistyka miejska

Wyzwania związane z ruchem
indywidualnym

Zagadnienie logistyki miejskiej łączy się bezpośrednio ze strukturą
zagospodarowania terenu. Ze względu na dużą liczbę lokali usługowych
na analizowanym obszarze problem logistyki miejskiej i dostaw jest
szczególnie odczuwalny. Prowadzi to do trudności ze zidentyfikowaniem
potencjalnych stałych punktów zaopatrzenia na rzecz stref służących
realizacji dostaw dla obiektów usługowych. W przypadku realizacji dostaw
samochodami indywidualnymi zachodzi również zjawisko pozornego
deficytu przestrzeni parkingowej, związanej z wydłużeniem postoju
samochodu niedotyczącego zaopatrzenia.

Potrzeby mieszkańców w zakresie miejsc postojowych w obszarze
Klimatycznego Kwartału są niemożliwe w pełni do zaspokojenia
ze względu na uwarunkowania przestrzenne (ograniczona szerokość
pasa drogowego), a także historyczny i turystyczny charakter
dzielnicy. Znaczny ruch pieszy oraz potrzeba funkcjonowania
ogródków gastronomicznych, a także deficyt zieleni stoją w konflikcie
z zapewnieniem miejsca postojowego dla każdego z mieszkańców.
W przestrzeni zauważalny jest konflikt pomiędzy zaspokojeniem potrzeby
posiadania samochodu a fizycznymi ograniczeniami przestrzeni oraz
uwarunkowaniami kulturowymi i historycznymi tego obszaru.
Niezbędne jest wypracowanie kompromisu pomiędzy potrzebami
pieszych, pasażerów komunikacji miejskiej, kierowców, mieszkańców,
restauratorów, handlowców i innych interesariuszy, mając jednak na
uwadze zdiagnozowane w niniejszym opracowaniu uwarunkowania
badanego obszaru, obowiązującą politykę transportową Krakowa i zapisy
innych dokumentów strategicznych, potencjał miasta 15-minutowego,
a także wyzwania związane z kryzysem klimatycznym.
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Podstawa opracowania

Akty prawne
Kierunki Rozwoju i Zarządzania Terenami Zielonymi
w Krakowie na lata 2019-2030” przyjętego Zarządzeniem
Prezydenta Miasta Krakowa
nr 2282/2019 z dnia 09 września 2019 r.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru ‚‚ Kazimierz’’, opracowanie ekofizjograficzne podstawowe przyjęte uchwałą NR LXXXVIII/2145/17 Rady
Miasta Krakowa
z dnia 8 listopada 2017 r.
Plan Adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu do roku
2030 przyjęty Uchwałą
nr XXXVI/933/20 Rady Miasta Krakowa
z dnia 26 lutego 2020 r
Strategia Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030,
Uchwała nr XCIV/2449/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7
lutego 2018 r.
Miejski Program Rewitalizacji przyjęty uchwałą Nr
LIX/1288/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 grudnia 2016
r. w trybie ustawy o samorządzie gminnym, z późniejszymi
zmianami (Uchwała Nr LXII/1373/17 Rady Miasta Krakowa
z dnia 11 stycznia 2017r., Uchwała Nr XCI/2390/17 Rady
Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017r, Uchwała Nr
XCV/2485/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 lutego 2018
r., Uchwała Nr XXXVI/929/20 Rady Miasta Krakowa z dnia
26 lutego 2020 r., Uchwała Nr LVII/1657/21 Rady Miasta
Krakowa z dnia 5 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę nr
LIX/1288/16 w sprawie przyjęcia aktualizacji Miejskiego
Programu Rewitalizacji Krakowa).
Uchwała NR LXXXI/1240/13 Rady Miasta Krakowa z dnia
11 września 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
„BULWARY WISŁY” - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego z dnia 27 września 2013 r.,
poz. 5685.
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Uchwała NR LXXXVIII/2145/17 Rady Miasta Krakowa
z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „KAZIMIERZ” - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego z dnia 23 listopada 2017 r.,
poz. 7618.
Uchwała NR XCIII/2443/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 24
stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru „STRADOM”
- ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z dnia 5 lutego 2018 r., poz. 949.
Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania
Przestrzennego – Uchwała CXII/1700/14 Rady Miasta
Krakowa z 9 lipca 2014 r.
Studium rozwoju systemu transportu Miasta
Krakowa, 2015r.
Polityka Transportowa dla Miasta Krakowa na lata
2016-2025 przyjęta Uchwałą nr XLVII/848/16 Rady
Miasta Krakowa
Uchwała nr XXXVI/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26
lutego 2020 r. w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych
i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”
Program Obsługi Parkingowej dla Miasta Krakowa 29
sierpnia 2012 roku Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę
Nr LIII/723/12 Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia
programu parkingowego dla miasta Krakowa.
Źródła internetowe
https://msip.um.krakow.pl/kompozycje/?config=config_kios.json&_ga=2.45351395.65413283.16286545131162912589.1626065789
http://zielonainfrastruktura.pl/

miejska-wyspa-ciepla-negatywne-skutki-urbanizacji-oraz-mozliwosci-przeciwdzialania-na-przykladzie-krakowa/,
dostęp 10.08.2021
https://www.researchgate.net/publication/320735765_
Atlas_pokrycia_terenu_i_przewietrzania_Krakowa_Land_
Cover_and_Ventilation_Atlas_of_Cracow, dostęp 02.08.2021
https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,27421405,na
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