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Zawartość opracowania
„Dialog” to drugi z trzech raportów opracowywanych w ramach
przedmiotowego zamówienia i zawierający opis spotkań w punktach
konsultacyjnych oraz opis wniosków z warsztatów z interesariuszami
ważnymi dla obszaru opracowania.
Opracowanie to składa się z zestawienia w podziale tematycznym rozmów
w punktach konsultacyjnych z mieszkańcami obszaru; wniosków ze
spotkania warsztatowego z interesariuszami; uwag do konkretnych miejsc
wskazanych na wstępnym masterplanie. Zakończone jest wnioskami
z przeprowadzonych konsultacji.
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Obszar objęty konsultacjami
Obszar objęty konsultacjami to Kazimierz oraz fragment dzielnicy
Grzegórzki (teren na wschód od torów kolejowych do al. Daszyńskiego).
Granice obszaru przedstawiono na Ryc.1. W obszarze Klimatycznego
Kwartału o powierzchni 120 ha zameldowanych jest 11 415 osób
(stan na marzec 2021). Kazimierz położony jest pomiędzy Starym
Miastem a Wisłą.
Konsultacje adresowano zarówno do mieszkańców zaznaczonego
obok obszaru, jak i do osób prowadzących firmy, instytucje i NGO na
jego terenie. Wydarzenia były skierowane do wszystkich użytkowników
przestrzeni Klimatycznego Kwartału, ze szczególnym uwzględnieniem
mieszkańców i przedsiębiorców z tego obszaru.

0

obszar KK
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Ryc. 1. Lokalizacja Klimatycznego Kwartału w skali Śródmieścia Krakowa
oprac. własne
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Klimatyczny
Kwartał
Zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniach
poświęconych przyszłości Klimatycznego Kwartału.

Punkty konsultacyjne
22.09.2021
21.09.2021

Harmonogram konsultacji
W ramach konsultacji Klimatycznego Kwartału uruchomiono również
proces konsultacji społecznych zgodny z Uchwałą nr CXI/2904/18 Rady
Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz
z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami
pozarządowymi i podmiotami. Konsultacje społeczne zostały poprzedzone
Warsztatem I skierowanym do przedstawicieli Urzędu Miasta Krakowa
i jednostek miejskich.

10:00 - 16:00
Plac Wolnica

10:00 - 18:00
Skwer Berrecciego

Warsztat I
21.09.2021

Warsztat II
05.10.2021

18:00 - 20:00
Diagnoza i wizja
Rekrutacja 14-19.09

18:00 - 20:00
Masterplan
Rekrutacja 27.09-03.10

Akcja informacyjna promująca konsultacje społeczne rozpoczęła się na 7
dni przed konsultacjami, czyli 14 września. Plakaty zostały umieszczone
na terenie opracowania oraz przekazane Radom Dzielnic I i II. Utworzono
również posty i wydarzenie na portalu społecznościowym Facebook.

Link do rekrutacji na warsztaty:
www.bit.ly/KrakowKlimatycznyKwartal
Liczba miejsc ograniczona.

Dyżury ekspertów 21.09 - 15.10
+48 724-691-444 w dni robocze 11:00 - 15:00
oraz skrzynka mailowa otwarta do 15.10:
konsultacje@a2p2.pl

Geoankieta online 21.09-15.10
dostępna po wejściu w link
www.bit.ly/klimatycznykwartal
lub zeskanowaniu kodu
Skwer
Berrecciego

Plac
Wolnica
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obszar
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Kwartału

Więcej informacji o projekcie dostępnych jest
na stronie www.krakow.pl
Fot. 1. Punkt konsultacyjny na Placu Wolnica
fot. A2P2

Ryc. 2. Plakat promujący proces
konsultacji społecznych
oprac. własne
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2021

styczeń

etap I
DIAGNOZA

24 maja

- analiza danych w zakresie mobilności, przestrzeni
publicznych oraz adaptacji miasta do zmian klimatu
- spotkania z wydziałami i jednostkami miejskimi
- wizja w terenie
- analiza źródeł internetowych

W ramach konsultacji projektu przeprowadzono:
•
•
•
•
•

•

•

Prezentacja wyników diagnozy
w Urzędzie Miasta Krakowa

etap II
KONSULTACJE
- prezentacja wniosków z diagnozy
- zebranie uwag do proponowanych kierunków
rozwoju obszaru Klimatycznego Kwartału
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14 września
Początek kampanii informacyjnej
promującej konsultacje projektu

21 września
I Warsztat z zaproszonymi
interesariuszami
Punkt konsultacyjny na Placu Wolnica
Start geoankiety i dyżurów telefonicznych

22 września
Punkt konsultacyjny
przy skwerze Berrecciego

na ogólnodostępnych tablicach w przestrzeniach publicznych obszaru
projektowego,
w siedzibach Rady Dzielnicy I Stare Miasto (siedziba przy Rynku
Kleparskim) i Rady Dzielnicy II Grzegórzki (siedziba przy
al. Daszyńskiego),
w instytucjach publicznych – bibliotekach, domach kultury, muzeach,
placówkach poczty; np. Muzeum Etnograficzne, bibliotekach przy
ul. Krakowskiej i przy al. Daszyńskiego, Centrum Kultury Młodzieży,
Centrum Aktywności Seniorów przy ul. Joselewicza, Klub Kazimierz
przy Krakowskiej, Klub Rodzica przy ul. Joselewicza, Muzeum
Inżynierii Miejskiej itd.,
w niektórych lokalach usługowych.

Aby wziąć udział w warsztatach wymagana była wcześniejsza rejestracja
poprzez formularz rekrutacyjny. Celem rekrutacji było zapewnienie
zróżnicowania uczestników warsztatów ze względu na miejsce
zamieszkania, wiek oraz sposób użytkowania Klimatycznego Kwartału.
Formularz był aktywny na tydzień przed warsztatem, a informacja
o zakwalifikowaniu została przesłana w dniu poprzedzającym spotkanie.

sierpień
07 września

W obszarze objętym projektem zostały rozwieszone plakaty informujące
o konsultacjach społecznych oraz o formie kontaktu z zespołem
realizującym Klimatyczny Kwartał. Plakaty zostały umieszczone:

•

w proces diagnostyczno-projektowy

Badania fokusowe

warsztat z przedstawicielami Urzędu Miasta i jednostek miejskich –
07.09 w godz. 10:00-13:00.
warsztaty z interesariuszami – 21.09 oraz 05.10 w godz. 18:00-20:00.
punkty konsultacyjne – 21.09 na Placu Wolnica w godz. 10:00-16:00
oraz 22.09 w godz. 10:00-18:00 na skwerze Berrecciego.
geoankietę – 21.09-15.10.
dyżur telefoniczny i mailowy – 21.09-15.10.

Informacje dotyczące konsultacji zostały udostępnione na stronie
interetowej Urzędu Miasta oraz jednostek miejskich, a także w mediach
społecznościowych tych podmiotów. Dodatkowo zostało utworzone
wydarzenie w mediach społecznościowych, gdzie na bieżąco były
aktualizowane informacje o kolejnych spotkaniach oraz zamieszczano
podsumowania z tych spotkań. Konsultacje były promowane również na
stronach internetowych rady dzielnicy oraz w lokalnej gazecie.

•

Harmonogram projektu

START

PROJEKT JEST FINANSOWANY
ZE ŚRODKÓW MIASTA KRAKOWA

Kampania
promocyjno-informacyjna

Klimatyczny Kwartał

05 października
etap III
MASTERPLAN
- ogólna wizja rozwoju obszaru
- propozycja zmian w zakresie mobilności
i adaptacji do zmian klimatu
- przykładowe rozwiązania dla dwóch
wybranych przestrzeni publicznych

2022
Kontynuacja prac
nad Klimatycznym Kwartałem
prowadzona przez
Zarząd Transportu Publicznego

Ryc. 3. Harmonogram projektu
Klimatyczny Kwartał
oprac. własne

II Warsztat z zaproszonymi
interesariuszami

15 października
Zakończenie konsultacji społecznych
Prezentacja raportu podsumowującego
(30 dni od dnia zakończenia konsultacji)

listopad
Finałowa prezentacja
Klimatycznego Kwartału

Harmonogram akcji informacyjnej
30.08 – artykuł informujący o projekcie Klimatyczny Kwartał opublikowany
na stronach Urzędu Miasta oraz jednostek miejskich ztp.krakow.pl oraz
krakow.pl [1] [2]
31.08 – przesłanie zaproszenia przedstawicielom Urzędu Miasta
i jednostek miejskich do udziału w warsztatach I w dniu 7.09
13.09 – ogłoszenie o konsultacjach społecznych na stronach jednostek
miejskich oraz w Biuletynie Informacji Publicznej [3] [4]
14.09-19.09 – rekrutacja na warsztaty II
14.09 – przesłanie zaproszenia przedstawicielom rad dzielnic, instytucji
miejskich, przedsiębiorców i innych podmiotów publicznych do udziału
w warsztatach w dniu 21.09
27.09-03.10 – rekrutacja na warsztaty III
27.09 – przesłanie zaproszenia przedstawicielom rad dzielnic, instytucji
miejskich, przedsiębiorców i innych podmiotów publicznych do udziału
w warsztatach w dniu 5.10
15.09 – artykuł w lokalnej prasie informujący o konsultacjach [5]
29.09 – informacja o konsultacjach na stronie Rady Dzielnicy II
Grzegórzki [6]
06.10 – artykuł przypominający o trwających konsultacjach [7]
Dodatkowo, informacje o konsultacjach społecznych, podsumowanie
z punktów konsultacyjnych i warsztatów oraz informacje o kolejnych
spotkaniach były udostępniane w mediach społecznościowych:
• Facebook: Krakow Pl,
• Facebook: Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie,
• Facebook: Razem w ruchu,
a także na stronie wydarzenia promującego konsultacje w mediach
społecznościowych:
•

Facebook: Klimatyczny Kwartał - Konsultacje społeczne.

Fot. 3. Artykuł promujcy konsultacje w lokalnej prasie
źródło: krakow.wyborcza.pl

[1] https://ztp.krakow.pl/wszystkie-aktualnosci/pieszy/klimatycznykwartal-czyli-przestrzen-dla-mieszkancow-i-przedsiebiorcow.html
[2] https://www.krakow.pl/aktualnosci/252197,1926,komunikat,_
klimatyczny_kwartal___czyli_przestrzen_dla_mieszkancow_i_
przedsiebiorcow.html
[3] https://ztp.krakow.pl/wszystkie-aktualnosci/pieszy/konsultacjespoleczne-dot-klimatycznego-kwartalu.html
[4] https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=145121
[5] https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,27574758,wypowiedz-siena-temat-klimatycznego-kwartalu.html
[6] http://dzielnica2.krakow.pl/2021/09/29/
klimatyczny-kwartal-konsultacje-spoleczne/
[7] https://www.krakow.pl/
aktualnosci/252677,2163,komunikat,wypowiedz_
sie_na_temat__klimatycznego_kwartalu_.
html?_ga=2.91274970.1157494515.1631714273-392275478.1617724610

Fot. 2. Ogłoszenie o konsultacjach
źródło: krakow.pl
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Warsztat I dla interesariuszy
5 października odbyło się pierwsze spotkanie warsztatowe
z interesariuszami. W warsztatach mogły wziąć udział jedynie zaproszone
osoby. Rekrutacja na spotkanie odbywała się przy współpracy
z Zamawiającym. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Urzędu Miasta
jednostek miejskich:
• I Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej
i Komunalnej Andrzej Kulig,
• Zarząd Transportu Publicznego,
• Zarząd Dróg Miasta Krakowa,
• Zarząd Zieleni Miejskiej,
• Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków,
• Klimat-Energia-Gospodarka-Wodna,
• Wydział Gospodarki Komunalnej,
• Wydział ds. Turystyki,
• Wydział Spraw Administracyjnych
• Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
• Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu,
• Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji,
• Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia.
Na spotkanie zostali zaproszeni również przedstawiciele Wojewódzkiego
Urzędu Ochrony Zabytków.
Warsztaty były podzielone na dwie części. W pierwszej zaprezentowana
i poddana weryfikacji została diagnoza dla obszaru Klimatycznego
Kwartału przygotowana przez zespół doradczy. W drugiej części wspólnie
omawiano możliwe scenariusze rozwoju Klimatycznego Kwartału.
Poniżej zebrano główne wnioski wskazywane przez uczestników
Warsztatów I:
• Odniesiono się do wskazanej w diagnozie liczby zameldowanych
w obszarze mieszkańców (ok. 11 tys.) wskazując na prawdopodobną
niższą realną liczbę stałych mieszkanców tego obszaru.
• Potrzeba powstania Parku Kulturowego wskazywana była przez
Radnych Dzielnicy I Stare Miasto i mieszkańców. Uchwała
wprowadzająca „Park kulturowy Kazimierz ze Stradomiem” nie została
jeszcze podjęta, a wpływ zapisów uchwały na obszar Klimatycznego
Kwartału będzie zależał od jej ostatecznej formy.
• Pandemia i wprowadzane wraz z nią ograniczenia dot.
przemieszczania się pozwoliły zweryfikować niektóre z typowch

•

•
•

•
•
•

•

opinii dot. turystyki w Krakowie. Okazało się, że pomimo znacznego
spadku ruchu turystycznego, część z uciążliwości wcześniej mu
przypisywanych, np. hałas, wciąż były obecne w przestrzeni miejskiej.
Sposobem na zachowanie autentyczności miejsca może być
postawienie na regionalność – wsparcie lokalnych biznesów,
promocja lokalnych produktów. Będzie to działanie atrakcyjne również
dla turystów, którzy poszukują autentycznych przestrzeni.
Dla Aglomeracji Krakowskiej opracowywany jest Plan Zrównoważonej
Mobilności Miejskiej, który również wpłynie na zarządzanie
mobilnością w obszarze Klimatycznego Kwartału.
Klimatyczny Kwartał powinien rozwijać się jako przestrzeń zarówno
dla mieszkańców, jak i dla turystów - ruch turystyczny jest jednym
ze źródeł utrzymania dla mieszkańców obszaru, a jego ograniczenie
może negatywnie wpłynąć na lokalne usługi i handel. Jednocześnie,
uciążliwości wynikające ze zbyt intensywnego ruchu turystycznego
(hałas, komercjalizacja i zawłaszczenie przestrzeni przez
turystów itd.) powinny zostać zmniejszone.
Propozycje wprowadzenia zieleni powinny być skonsultowane
z służbami konserwatorskimi.
Zawarte w Klimatycznym Kwartale propozycje działań powinny być
zrozumiałe i uwzględniać lokalny kontekst.
Wizja rozwoju obszaru powinna uwzględniać powstający przystanek
Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej oraz zmiany w funkcjonowaniu
przestrzeni po jego uruchomieniu, m.in. zwiększony ruch
pieszych i wynikające z niego powiązania funkcjonalne z innymi
przestrzeniami obszaru.
Istotnym elementem Klimatycznego Kwartału jest sposób
komunikowania zmian: przekaz powinien być czytelny i wypracowany
wspólnie z mieszkańcami.

Fot. 4. Prezentacja wyników diagnozy
fot. A2P2

Prezentowane w trakcie spotkania materiały zostały przesłane
uczestnikom warsztatów z prośbą o ewentualne dodatkowe uwagi.

Fot. 5. Praca warsztatowa
fot. A2P2
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Warsztat II dla interesariuszy

Uwagi uczestników warsztatów II zebrane w formie analizy SWOT

W środę 22 września, w godzinach 18-20 w Sali Kupieckiej mieszczącej
się w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa odbyły się warsztaty dla osób,
które zgłosiły się w formularzu rekrutacyjnym udostępnionym przed
spotkaniem. Była to grupa mieszkańców, przedstawicieli firm, instytucji
i organizacji pozarządowych działajacych na terenie lub na rzecz obszaru
Klimatycznego Kwartału. Obecni byli również radni dzielnicowi i miejscy.
Celem warsztatów była weryfikacja diagnozy obszaru Klimatycznego
Kwartału przygotowanej przez zespół doradczy oraz zarysowanie wizji
rozwoju obszaru.

Zalety

W pierwszej części, uczestnicy spotkania wysłuchali prezentacji wyników
przeprowadzonej diagnozy. W ramach drugiego etapu odbyła się praca
warsztatowa w formule World Cafe. Zgodnie z wytycznymi tej formuły,
każdy uczestnik odwiedzał po kolei trzy stoliki tematyczne, przy czym
dyskusja w ramach każdego stolika trwała 20 minut. Ze względu na
konieczność zachowania reżimu sanitarnego, każda grupa dyskusyjna
liczyła maksymalnie 4 osoby. Mniej osób przy stoliku oznacza również
więcej czasu dla każdego uczestnika na swobodną wypowiedź. W dyskusji
wzięło udział około 20 osób.

•

Stoliki miały przyporządkowane następujące tematy:
1 i 2 – miasto 15-minutowe oraz usługi,
3 i 4 – zieleń i przestrzenie publiczne,
5 i 6 – transport i mobilność.

Miasto 15-minutowe i usługi
•
•

•
•

•

Kazimierz stał się miejscem nobliwym [1].
Kazimierz ma predyspozycje do „miasta 15-minutowego” rozumianego
jako miejsce, w którym się mieszka i jest zapewniony dostęp
do usług podstawowych (edukacja, usługi, reakreacja, zieleń)
w zasięgu dojścia.
Ulica Starowiślna – zachowała swój dawny usługowy charakter,
Aleje Daszyńskiego – można określic jako ulicę NGO (znajdują się tam
siedziby NGOsów i Rady Dzielnicy).
Na ulicy Mostowej wystąpił „efekt kładki” - po uruchomieniu
Kładki Ojca Bernatka nastąpił zwiększony ruch pieszy i rowerowy,
a w związku z tym okoliczne ulice i plac Wolnica odżyły.
Targowisko „Unitarg” jest ważnym punktem handlowym obsługującym
Kazmierz i Grzegórzki, które przyciąga również klientów z innych
obszarów Krakowa.

•
•

Szanse
•
•

•
•

Wady
•

•
•
•
•
•
•
•
•

W obszarze brakuje niekomercyjnych przestrzeni publicznych,
funkcjonujących głównie z perspektywy potrzeb mieszkańców (place
zabaw). Istnieje potrzeba zwiększenia liczby ławek oraz dostępu do
usług prorodzinnych.
Sklepy specjalistyczne, lokale rzemieślników zanikają na rzecz
gastronomii.
Na Kazimierzu obserwuje się monofunkcyjność gospodarczą, ze
względu na nadreprezentację usług gastronomicznych w strukturze
lokali użytkowych.
Usługi w obszarze Klimatycznego Kwartału nie występują jedynie
w parterach, wiele biur jest zlokalizowanych na piętrach kamienic [2],
W omawianym obszarze jest zbyt wiele sklepów monopolowych.
Ceny w sklepach na Kazimierzu są wygórowane.
Ulica Dietla oraz plac Wolnica to miejsca, w których znacznie częściej
niż w innych rejonach dzielnicy napotyka się osoby bezdomne (ze
względu na pobliską jadłodajnię) [3].
Bulwary na odcinku pomiędzy mostem Piłsudskiego a mostem
Grunwaldzkim – miejsce, gdzie obserwuje się nadmierne spożywanie
alkoholu (generuje to hałas i zmniejsza poczucie bezpieczeństwa).
Ulica Grzegórzecka – po ograniczeniu ruchu samochodowego
obserwuje się zanikanie handlu wzdłuż ulicy, mieszkańcy skarżą się

na utrudniony dojazd.
Ulica Dietla – dostrzegalny jest zanik usług tradycyjnych (zakłady
rzemieślnicze).
Ulica Podbrzezie – zaobserwowano, że wiele lokali gastronomicznych
zakończyło działalność w wyniku pandemii i „koronakryzysu”.

•
•
•

W kontekście idei „miasta 15-minutowego” należy wspierać usługi
zanikające, co pozwoli im przetrwać i zachować charakter dzielnicy.
W zapisach MPZP możliwe jest dookreślenie funkcji parterów co
daje możliwość kształtowania programu usługowego zgodnie
z potrzebami mieszkańców (szansą są również zapisy uchwały
o parku kulturowym).
Szansą dla obszaru jest budowa placu Grzegórzeckiego.
Wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu po godzinie 24 oraz
ograniczenie „ekspozycji” sklepów monopolowych w przestrzeni
Kwartału pomoże ograniczyć ilość uciążliwości dla okolicznych
mieszkańców występujących na tym terenie.
Zwiększenie liczby patroli Straży Miejskiej może może pozytywnie
wpłynąć na bezpieczeństwo w Kwartale.
Turyści generują ruch pieszy z Kazimierza do centrum, co jest
argumentem za tym, aby zapewnić odpowiednią infrstrukturę do takiej
formy przemieszczania się.
Możliwość ograniczenia negatywnych skutków nadmiernej akumulacji
wody poprzez lepsze gospodarowanie wody opadowej (np.
mikroretencja, zmniejszanie ilości powierzchni nieprzepuszczalnych)
oraz wprowadzenie systemu zbiorników retencyjnych.

Zagrożenia
•
•
•
•
•

„Miasto 15-minutowe” jest często błędnie rozumiane jako „dojazd
i parkowanie w 15 minut celem załatwienia spraw”
Brak możliwości kontrolowania najmu krótkoterminowego, co może
przyczyniać się do dalszego odpływu stałych mieszkańców z obszaru,
Ze względu na trudne do spełnienia zapisy MPZP dot. minimalnej
liczby miejsc postojowych, remonty kamienic mogą prowadzić do
powstawania aparthoteli.
Zjawisko wypierania małych sklepów przez sklepy sieciowe, franczyzy.
Monofunkcyjność lokali może skutkować „śmiercią ulicy” (przykład ul.

Fot. 6. Prezentacja wyników diagnozy na warsztatach
fot. A2P2
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•
•
•
•
•

•

Podbrzezie – wiele lokali gastronomicznych nie przetrwało kryzysu).
Drastyczne ograniczenie możliwości dojazdu może przyczynić się do
zaniku usług.
Woonerfy w obszarze Klimatycznego Kwartału mogą w praktyce
doprowadzić do przejęcia przestrzeni przez ogródki gastronomiczne.
Ulica Grzegórzecka – dalsze ograniczanie ruchu może podtrzymać
trend zanikania usług w parterach.
Ulica Krakowska – po remoncie obserwuje się zanik usług.
Remont ulicy Starowiślnej może przyczynić się do negatywnych zmian
w strukturze usługowej (przywoływane zostały przykłady
z ul. Krakowskiej, gdzie w opinii mieszkańców przedłużający się
remont przyczynił się do zamknięcia niektórych lokali usługowych).
Kładka na Ludwinów – połączenie zachodniej, mieszkaniowej części
Kazimierza z okolicą Forum Przestrzenie na Ludwinowie zwiększy
ruch pieszy i z tego powodu może stać się przyczyną uciążliwości dla
mieszkańców rejonu ul. Wietora i ul. Skawińskiej (efekt podobny do ul.
Mostowej i kładki Ojca Bernatka).

Opinie (niepodlegające kategoryzacji):
•
•
•
•
•
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Konieczne jest zlikwidowanie miejsc parkingowych.
Nie należy likwidować miejsc parkingowych w obszarze
Klimatycznego Kwartału.
W rdzeniu turystycznym nie należy niczego zmieniać w kwestii
mobilności.
Klienci punktów usługowych powinni móc parkować dłużej.
Ulica Starowiślna – należy zapewnić miejsca postojowe wzdłuż ulicy.

Uwagi:
[1] Może to być zarówno zaletą, gdyż przyciąga inwestorów i kapitał,
z drugiej strony ustanawia progi cenowe nieosiągalne dla pewnych grup
społecznych.
[2] Występowanie lokali usługowych na wyższych kondygnacjach
można rozumieć jako wadę, ze względun na zmniejszenie poczucia
bezpieczeństwa przez mieszkańców w obliczu korzystania z klatki
schodowej przez osoby postronne.
[3] Rozumiane jako „słaba strona” ze względu na zjawisko bezdomności
oraz strategiczną lokalizację, gdzie szczególnie krzyżują się interesy
różnych grup miejskich, co może powodować konflikty.

Ryc. 4. Grafika przedstawiająca zasadę kategoryzacji opinii
zgłaszanych przez uczestników warsztatów
oprac. M. Rodak

Zieleń i przestrzenie publiczne
Zalety
•
•

W obszarze istnieją już ulice wzorcowe pod względem zieleni:
Mostowa i Gazowa.
Zieleniec przy Dajworze – popularne miejsce do wyprowadzania psów.

Wady
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Niski stopień interakcji mieszkańcy-miasto, wiele oddolnych pomysłów
jest „torpedowanych”; brak konsekwencji w komunikowaniu zasad.
Formalne utrudnienia w zazielenianiu ulic (na wystawienie donicy
z zielenią niezbędne jest pozwolenie, w przeciwnym razie traktowane
jest to jako nielegalne zajęcie pasa drogowego).
Małe zaangażowanie publicznych instytucji kultury w kształtowaniu
przestrzeni.
Niewiele nieskomercjalizowanych przestrzeni publicznych –
w obszarze nie ma gdzie się zrelaksować (przyjść, posiedzieć
w zieleni, poczytać książkę).
Deficyt odpowiedniej infrastruktury (małej architektury, toalet
publicznych, miejsc do wyprowadzania psów, placów zabaw),
Płotki wokół zieleńców ograniczające swobodny dostęp.
Zanieczyszczenie hałasem problemem równie istotnym co smog,
Główne źródła hałasu to imprezy i głośno zachowujący się turyści,
a wewnątrz podwórek klimatyzatory z lokali gastronomicznych.
Nadmierna eksploatacja istniejących placów zabaw (ze względu
na ich małą liczbę) powoduje uciążliwość dla mieszkańców
(głównie hałas).
Planty Dietla są nieco zaniedbane i zawłaszczone przez niektóre grupy
społeczne (bezdomni, osoby nadużywające alkoholu).
Na placu Wolnica gromadzi się woda opadowa, brakuje cienia.
Podtopienia w rejonie al. Daszyńskiego i ul. Gurgacza.
Nadmiar powierzchni asfaltowej, co skutkuje uplastycznieniem
się powierzchni utwardzonej w taki sposób, że zatapiają się w niej
meble w ogródkach gastronomicznych (głównie na udostępnionych
fragmentach ulic).

Szanse
•

Wprowadzenie „strefy ochrony mieszkańców” ułatwi życie i ograniczy
konflikty mieszkańców z przedsiębiorcami (np. zamykanie drzwi lokali
gastronomicznych po godz. 22).

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Place zabaw przy szkołach powinny być ogólnodostępne; jednym ze
sposobów na ich otwarcie może być dofinansowanie przebudowy
z budżetu obywatelskiego (wtedy wymogiem jest ich późniejsza
ogólnodostępność).
Udział instytucji kultury w dyskusji o jakości przestrzeni (np. Muzeum
Etnograficzne wprowadziło pierwsze ławki na Kazimierzu) może
przyczynić się do odkomercjalizowania przestrzeni publicznej.
Umowa społeczna z przedsiębiorcami ws. bezpłatnego udostępniania
toalet może rozwiązać problem deficytu toalet publicznych.
Obowiązujący MPZP powinien być zrewidowany pod kątem
dostosowania do działań prośrodowiskowych.
Do zazieleniania ulic mogą być włączani przedsiębiorcy (przy
koordynacji spójności tych działań przez miasto).
Ograniczenie liczb miejsc postojowych na rzecz większej powierzchni
zieleni (tak, ale „nie” dla nowych ogródków gastronomicznych).
W przypadku przebudowy ulicy prowadzenie instalacji w kanałach
technicznych umożliwi wygospodarowanie więcej miejsca na
zieleń wysoką.
Odpowiednie utrzymanie i pielęgnacja istniejącej zieleni pozwoli
ograniczyć koszty nowych nasadzeń.
Dobrze jest dążyć do ciągłości zielonych pasm - nie zostawiać
małych skrawków dookoła pojedynczych drzew, a raczej łączyć je
w pasma – walor krajobrazowy i skuteczniejsze redukowanie skutków
wyspy ciepła.
Lokalizacja ławek pod drzewami (cień dla odpoczywających),
Uwzględnienie zielonych dziedzińców pomoże realizować politykę
Klimatycznego Kwartału.
Uwzględnienie perforowanej nawierzchni i zwiększenie
przepuszczalności gruntu pomoże realizować politykę
Klimatycznego Kwartału.

Opinie (niepodlegające kategoryzacji):
•
•
•

Zieleń jest potrzebna w obszarze Klimatycznego Kwartału.
Należy wykorzystać każdy metr kwadratowy i zadbać o to, by
miał swoje przeznaczenie - te, które nie mają koniecznej funkcji
komunikacyjnej należy odbetonować i zazielenić.
Ulice na Kazimierzu powinny być zorganizowane jako woonerfy.

Zagrożenia
•
•
•
•

Zwiększenie liczby ławek może stać się okazją do traktowania ich jako
„miejsc noclegowych”,
Nie wszędzie posadzenie dużych drzew będzie możliwe ze względu na
instalacje podziemne (można wtedy stosować zieleń niską),
Bez odpowiednich ograniczeń nowe nasadzenia mogą być niszczone
przez niepoprawnie parkowane pojazdy,
Sadzenie roślin jednego typu i atrakcyjne tylko w krótkim okresie roku
w skali otoczenia – ogranicza ich walor, a w skali miasta – ogranicza
bioróżnorodność.
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Transport i mobilność
Kluczowe wątki dyskusji o transporcie:
•
•
•
•
•
•

Co z ruchem: pieszym, rowerowym, samochodowym? Co z ulicą
Grzegórzecką?
Jak zachować przejazd? Jak ukierunkować ruch pieszy, rowerowy,
samochodowy? Jaka czytelność rozwiązań przestrzennych?
Czy można / czy jest sens budować parking, w tym parkingi
kubaturowe, dla mieszkańców?
Jak obsługiwać komunikacją indywidualną (samochodową) m.in.
w obrębie Placu Grzegórzeckiego? Z którego kierunku?
Wiadukt Miodowa - co z kierunkiem ruchu? Jak powiązać z ciągiem
pod wiaduktami?

Zalety
•
•
•

Ulica Dietla – utrzymanie zastosowanych rozwiązań
(organizacja ruchu).
Dobrze funkcjonujący transport publiczny.
Dobre warunki dla ruchu pieszego oraz rowerowego.

Wady
•
•
•
•

•
•

Niedostateczna liczba miejsc do rozładunku towarów.
Brak fizycznych elementów uspokojenia ruchu (progów
zwalniających).
Niepoprawne parkowanie jest przyczyną problemów z widocznością
dla innych użytkowników ruchu (szczególnie rowerzystów),
Problemem są samochody zostawiane przez przyjezdnych
w weekendy (w niedzielę nie obowiązuje SPP), co przekłada się
na mniejszą liczbę wolnych miejsc postojowych dla mieszkańców
i przedsiębiorców.
Brak należytych działań służb porządkowych (Policja, Straż Miejska)
w egzekwowaniu przepisów ruchu drogowego.
Niekonsekwentna realizacja polityki transportowej; niespójność
działań i brak koordynacji jednostek miejskich.

Szanse
•
•
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Budowa parkingów na obrzeżach miast (P+R) w celu zmniejszenia
liczby pojazdów wjeżdżających do śródmieścia.
Budowa parkingów z preferencjami dla mieszkańców oraz

•
•

•
•
•
•
•

ogólnodostępnymi miejscami postojowymi (grupa II i III wskazała ten
pomysł jako błędny, ze względu na kwestię generowania dodatkowego
ruchu samochodowego, wysokie koszty budowy i brak miejsca na
taki parking).
Powstanie całorocznych, zadaszonych parkingów dla rowerów, co
może przyczynić się do popularyzacji tego środka komunikacji.
Wprowadzenie czasowych ograniczeń dla parkowania - możliwość
korzystania z miejsc postojowych przez przyjezdnych jedynie
w ciągu dnia (np. K&R, odbiory i dostawy) w określonych godzinach;
ograniczenia zwiększą rotację dostępnych miejsc postojowych.
Strefa płatnego parkowania powinna obowiązywać również
w niedzielę, a godziny jej funkcjonowania powinny zostać wydłużone.
Możliwość zwiększenia poziomu egzekwowania przepisów
(np. poprzez wprowadzenie monitoringu),
Możliwość udostępnienia przejścia mieszkańcom przez teren należący
do Tauron Dystrybucja (połączenie ul. Dajwór i Podgórskiej) –
poprawa dostępności pieszej w kierunku Wisły.
Planty dietlowskie – możliwość poprawy ciągłości pieszej poprzez
wyznaczenie przejść dla pieszych przez jezdnie poprzeczne celem
połączenia alejek parkowych.
Ruch zewnętrzny - konieczność poprawy funkcjonowania komunikacji
publicznej na terenie miasta Krakowa i Metropolii Krakowskiej
(bezpośredni wpływ na ruch w obrębie środmieścia i centrum miasta).

•
•
•

rowerowy-jezdnia),
Most Kotlarski (węzeł) - utrzymanie powiązania z II obwodnicą –
obsługa Grzegórzek.
Dostawy do lokali powinny być organizowane z punktów zbiorczych
rozładunku, a następnie transportowane za pomocą wózków ręcznych.
W obrębie targowiska konieczne jest zapewnienie części miejsc
postojowych również dla klientów - inny rodzaj handlu, większe zakupy
– część klientów dojeżdża samochodem.

Zagrożenia
•
•

Odwlekanie, nierealizowanie działań/inwestycji ze względu na
brak funduszy.
Niekorzystne zmiany lub stagnacja w podziale zadań przewozowych
mimo realizacji działań związanych z promocją zrównoważonej
mobilności.

Opinie (niepodlegające kategoryzacji):
•
•
•
•

Należy realizować przyjętą politykę transportową.
Konieczne są zmiany w zasadach dostępności do strefy
ograniczonego ruchu na Kazimierzu (umożliwienie wjazdu służbom
medycznym, rehabilitantom).
Należy zadbać, by miejsca postojowe były przeznaczone dla
mieszkańców, a nie osób przyjezdnych i spoza Krakowa.
Potrzebne są działania zmierzające do poprawy BRD (w szczególności
w zakresie ruchu rowerowego) np. wprowadzenia separatorów (pas

Fot. 7. Notatki z warsztatów
fot. A2P2

Rozmowy w punktach
konsultacyjnych
We wtorek 21 września w godzinach 10-16 były prowadzone rozmowy
w punkcie konsultacyjnym na wschodnim krańcu Placu Wolnica. Zespół
konsultantów miał okazję porozmawiać z około 80 osobami.
W środę 22 września w godzinach 10-18 punkt konsultacyjny został
zorganizowany na Skwerze Berrecciego, u zbiegu ulic Starowiślnej
i Dajwór. Pomimo trudnych warunków pogodowych skonsultowano się
z około 60 osobami.
W punktach konsultacyjnych przeprowadzono wywiady z łącznie ok. 140
osobami. Podział rozmówców ze względu na miejsce zamieszkania:
• 63% – mieszkańcy obszaru,
• 37% – osoby spoza obszaru.

Transport zbiorowy
•
•

Ruch rowerowy
•

Podział uczestników ze względu na wiek:
• 7% – młodzież (do ok. 25 roku życia),
• 20% – młodzi dorośli (26-40),
• 46% – dorośli (41-60),
• 27% – seniorzy (pow. 60 roku życia).

•

Wśród uczestników punktów konsultacyjnych znaleźli się m.in.:
• Przedsiębiorcy mający swoją działalność w obszarze Klimatycznego
Kwartału i mieszkający poza nim.
• Przedsiębiorcy mieszkający w obszarze i mający swoją
działalność w nim.
• Osoby pracujące w obszarze i mieszkające poza.
• Osoby mieszkające i pracujące w obszarze.
• Osoby korzystające z usług w obszarze i mieszkające poza nim.
• Osoby, które kiedyś mieszkały w obszarze i przeniosły się do innych
dzielnic Krakowa.
• Osoby, które pochodzą z innych miast/krajów i od niedawna
mieszkają w obszarze.
• Osoby, które prowadzą najem krótkoterminowy mieszkania, którego są
właścicielami i mieszkają poza obszarem.
• Osoby zamieszkujące obszar powyżej 10 lat.

•

Uwagi przekazywane przez konsultowanych mieszkańców Klimatycznego
Kwartału i jego okolic zostały pogrupowane w tematyczne bloki.

Transport zbiorowy zapewnia dobry dostęp do
dzielnicy; są bezpośrednie połączenia obszaru
z Krowodrzą i Kurdwanowem.
Dobra lub bardzo dobra ocena transportu publicznego. Jest też on
dobrze oceniany przez obcokrajowców mieszkających w Krakowie
(tzw. expaci).

Mieszkańcy nie są przeciwni wprowadzaniu infrastruktury rowerowej
(np. dróg dla rowerów).
Nie wszyscy rowerzyści korzystają z dróg rowerowych i jeżdżą po
chodnikach.

Ruch pieszy

•

•
•

•

Wątkiem dyskusji były problemy z nierównymi chodnikami – były one
zgłaszane przez osoby z wózkami dziecięcymi, seniorów i seniorki.
Ulica Krakowska po remoncie była wymieniana jako przestrzeń
przyjazna dla ruchu pieszych ze względu na poprawę jakości
chodników (likwidacja barier na terenie Klimatycznego Kwartału),
choć problemem jest niewielka liczba przejść dla pieszych.
W opiniii rozmówców nierówna nawierzchnia na ulicach przy torach
tramwajowych i wysokie krawężniki na większości ulic utrudniają
jazdę z wózkiem dziecięcym.
Problemem jest też mieszanie się ruchu pieszego z ruchem
rowerowym i urządzeń transportu osobistego (UTO), powodujące
obniżenie poczucia bezpieczeństwa pieszych (przede wszystkim
przy przekraczaniu prędkości przez pojazdy); zwłaszcza dotyczy
to opiekunów/ki dzieci, seniorów. Brakuje wiedzy na temat zasad
i przepisów związanych z użytkowaniem UTO.
W rozmowach zwracano uwagę na brak ławek.

Fot. 9. Pierwszy dzień konsultacji
fot. A2P2

Fot. 8. Konsultacje na Placu Wolnica
fot. A2P2
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Ruch samochodowy

Parkingi

•

•

•

Nie należy wpuszczać starych samochodów do obszaru
Klimatycznego Kwartału.
Zdania na temat Strefy Czystego Transportu były podzielone –
część osób krytykowała jej wprowadzenie (utrudnienia w ruchu
samochodowym), a częśc uważała ją za dobry pomysł.

•

Usługi - wyposażenie
•
•
•
•
•
•
•

Wszystkie usługi są w zasięgu ręki. Dzielnica jest traktowana jako
spełniająca kryteria miasta 15-minutowego.
Należy zapobiegać monofunkcyjności usług – nie tylko gastronomia.
Obserwowany jest zanik niektórych usług (np. przychodnie, żłobki).
W obszarze Klimatycznego Kwartału znika rzemiosło, jest coraz mniej
specjalistycznych sklepów.
Na Kazimierzu nie ma przestrzeni dla sztuki. Problemem jest zbyt
skomercjalizowana przestrzeń.
Hałas od klubów i restauracji przeszkadza mieszkańcom i jest częstą
przyczyną wyprowadzek.
Występują uciążliwości związane z hałasem wytwarzanym przez
samochody i turystów.

Zieleń
•

•
•
•

Uczestnicy konsultacji dostrzegają potrzebę wprowadzania zieleni.
Opinie są jednak podzielone jeśli chodzi o skalę jej wprowadzania (od
punktowego zazieleniania, aż po wprowadzenie zieleni wszędzie gdzie
tylko jest to możliwe).
Konieczne jest wprowadzanie zieleni, problemem jest natomiast jej
utrzymanie.
Pożądane jest wprowadzenie różnorodnych form zieleni (również
wertykalnych).
Powinno się wprowadzać zieleń (np. łąki kwietne), w rozsądny sposób,
tak żeby zatrzymać wodę w obszarze oraz zapobiegać przegrzewaniu
się nawierzchni utwardzonych.

•
•
•
•
•

Opinie dotyczące dostępności miejsc postojowych są podzielone,
ale ograniczenia parkowania dla przyjezdnych jest wskazywane jako
dobry kierunek.
W opinii rozmówców ograniczenie liczby miejsc postojowych na rzecz
większej powierzchni zieleni to dobry pomysł, ale bez wprowadzania
w te miejsca nowych ogródków gastronomicznych. Część rozmówców
dopuszcza takie rozwiązanie jedynie pod warunkiem rekompensaty
likwidowanych miejsc postojowych.
Należy zapewnić miejsca postojowe dla przedsiębiorców, tak aby
mogli obsłużyć swoje lokale.
Potrzeba więcej miejsc postojowych dla mieszkańców.
Należy egzekwować przepisy w obszarze Klimatycznego Kwartału
dotyczące parkowania i strefy ograniczonego ruchu.
Zdaniem części mieszkańców należy budować parkingi podziemne
oraz parkingi naziemne wielopoziomowe.
Abonament w SPP nie jest gwarantem parkowania dla mieszkańców.

Funkcjonowanie i organizacja ruchu
•
•
•
•

Fot. 11. Drugi dzień konsultacji
fot. A2P2

Brak jasnego komunikatu odnoszącego się do zmian w organizacji
ruchu, brak informacji w dostępnych miejscach.
Straż Miejska jest bierna w egzekwowaniu obowiązujących przepisów.
Nie są respektowane ograniczenia ustalone w strefie
ograniczonego ruchu.
Strefa ograniczonego ruchu jest słabo oznakowana.

Zarządzanie | Utrzymanie
•

Stali użytkownicy obszaru wskazują na niedostateczne i rzadkie
sprzątanie ulic oraz zabrudzonych chodników.

Fot. 10. Rozmowy na Skwerze Berecciego
fot. A2P2
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Uwagi uczestników punktów konsultacyjnych do masterplanu
W trakcie punktów konsultacyjnych uczestnikom pokazywany był
załączony na stronie 16 schematyczny projekt masterplanu. Uczestnicy
punktu konsultacyjnego wyrażali swoją opinię do proponowanych
rozwiązań oraz dodawali swoje pomysły dotyczące przyszłości
konkretnych przestrzeni.

Place

Zielone ulice

1. Plac Grzegórzecki
• Unitarg jest ważnym punktem usługowym dla mieszkańców
Grzegórzek, Kazimierza i przyjezdnych.
• Obecnie Hala Targowa to miejsce nieprzyjazne dla młodych.
• Pojawiały się pojedyncze głosy, podważające zasadność
wprowadzenia drogi dla rowerów w ciągu ulicy Grzegórzeckiej.

4. zielona Skałeczna

2. Plac Nowy
• “Za mało się tu dzieje”, konieczne jest przywrócenie funkcji targowej,

Fot. 12. Rozmowa przy masterplanie
fot. A2P2

3. Plac Wolnica
• Muzeum Etnograficzne ma bardzo dobrze rozpoznany plac Wolnica,
jest jego współgospodarzem. Nie jest zaangażowane w jego
projektowanie. Wprowadziło pierwsze ławki na Kazimierzu.
• Obecnie jest to miejsce, do którego mieszkańcy nie przychodzą,
konieczne jest stworzenie atrakcyjnego programu dla tej przestrzeni.
• Plac jest właściwie niezagospodarowany, nie ma po co się na nim
zatrzymać, obecnie zagospodarowanie jest chaotyczne.
• Na placu historycznie była zieleń wzdłuż ściany gmachu Muzeum
Etnograficznego; postulowane jest wprowadzenie szpaleru od
północnej strony placu, zwiększenie “oczek” zieleni wokół drzew,
likwidacja obmurowań zieleni.
• Organizacja Światowych Dni Młodzieży na placu Wolnica była
źródłem hałasu dla mieszkańców, problem dotyczy wszystkich imprez
masowych, które na placu Wolnica są uciążliwe dla mieszkańców,
nagłośnienie nie jest rozprowadzane w odpowiedni sposób.
• Na placu Wolnica w zimie funkcjonowało lodowisko – przyczyniło
się to do zniszczenia płyty placu, a likwidacja lodowiska uszkodziła
zieleń wysoką, co wynikało z ustaleń i egzekwowania umów (czas
likwidowania lodowiska). Jednocześnie mieszkańcy chcieliby, aby
takie lodowisko dalej funkcjonowało.
• Należy wprowadzać węższe ogródki gastronomiczne w obszarze
chodnika, aby zapewnić większą szerokość przejścia pieszym.
• Klienci, którzy korzystają z usług na placu są z całego Krakowa,
często przyjeżdżają samochodem i chcą zatrzymać się tylko na
chwilę, więc parkowanie osób spoza obszaru powinno być dozwolone
do 20 minut.
• Służby przymykają oko na samochody, które parkują nielegalnie,
problemem jest chaotyczne oznakowanie w okolicy placu.

5. zielona Piekarska
6. zielona Skawińska
7. zielona Wietora
8. zielona Augustiańska
• Pojawił się postulat, aby zwiększyć liczbę drzew wzdłuż ulicy.
9. zielona Miodowa
• ul. Miodowa została wskazana jako dobry przykład zazielenienia
i wzór dla innych ulic, można pomyśleć o wprowadzeniu ławek
w okolicy zieleni
• wskazane zostało niebezpieczne przejście dla pieszych przy szkole
10. zielona Szeroka
• wprowadzenie szpaleru zieleni to dobry pomysł, obecnie jest to
miejsce skrajnie nieprzyjazne dla pieszych
11. zielona Rzeszowska
12. zielona Przemyska
13. zielona Wawrzyńca (projekt zgłoszony do budżetu obywatelskiego)
• Wyrażone zostały wątpliwości dot. zmniejszenia liczby miejsc
postojowych w kontekście zieleni projektowanej w ramach WBO.
• zidentyfikowano problem nawierzchni, która jest niewygodna dla
pieszych i rowerzystów.
14. zielona Berka Joselewicza

Zielone interwencje
15. Wawrzyńca | Wąska
16. Wąska | Józefa
• Parking na skrzyżowaniu Wąskiej i Józefa - to zawsze były “pewne”
miejsca postojowe, nie należy z nich rezygnować.
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mapa działań
klimatyczny kwartał 2030
Place
1. plac Grzegórzecki
2. plac Nowy
3. plac Wolnica

1.

20.

Zielone ulice (dieta drogowa)
4. zielona Skałeczna
5. zielona Piekarska
6. zielona Skawińska
7. zielona Wietora
8. zielona Augustiańska
9. zielona Miodowa
10. zielona Szeroka
11. zielona Rzeszowska
12. zielona Przemyska
13. zielona Wawrzyńca (projekt BO)
14. zielona Berka Joselewicza

28.

27.

18.

17.
11.

9.

26.

10.
12.

2.
15.
23.
16.

24.

Ulice ogrody (wprowadzenie zieleni)
22. ulica-ogród Mostowa
23. ulica-ogród Bożego Ciała
24. woonerf Meiselsa
25. woonerf Józefa

25.
13.

8.

4.

Indywidualny charakter
26. rowerowa Halicka
27. nowa Starowiślna
28. park linearny Dietla
29. nowa Krakowska
30. Park Kolejowy

Punkty deszczowe (wetspoty)

21.

14.

Zielone interwencje
15. Wawrzyńca | Wąska
16. Wąska | Józefa
17. skwer Berrecciego
18. skwer Kółeczko
19. Wiślisko | Blachnickiego
20. Daszyńskiego | Chodkiewicza
21. Daszyńskiego | Masarska

Kładki pieszo-rowerowe
31. kładka Ludwinów
32. kładka Grzegórzki

19.

30.

19.

32.

29.

3.
5.
27.

6.

22.

31.
7.

Potoki ruchu pieszego
0

Ryc. 5. Masterplan przedstawiany na pierwszych warsztatach
oprac. wł.
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17. skwer Berrecciego
• Od strony ulicy Miodowej znajduje się nieuporządkowana zieleń,
należy zagospodarować to miejsce.
• Przy ulicy Dajwór – kiss and ride – autokary nie powinny się
zatrzymywać w tym miejscu (dłuższy postój powinien być
kontrolowany).
18. skwer Kółeczko
• Należy przebudować stację trafo na podziemną na skwerze Kółeczko
• Postulat schowania stacji trafo, poprawa zaproponowano możliwość
postawienia pomnika Mordechaja Gebirtiga (poety i twórcy piosenek)
19. Wiślisko | Blachnickiego
20. Daszyńskiego | Chodkiewicza
21. Daszyńskiego | Masarska

Ulice ogrody (wprowadzenie zieleni)
22. ulica-ogród Mostowa
• Wprowadzić więcej zieleni.
• Należy sprawdzić w jakim stanie jest istniejący szpaler zieleni po
lewej stronie patrząc od kładki Bernatka w kierunku placu Wolnica.
23. ulica-ogród Bożego Ciała
• Woonerf na Bożego Ciała to niekoniecznie dobry pomysł.
• Trudno będzie wprowadzić zieleń ze względu na wąski przekrój, jedyne
optymalne miejsce to wylot w kierunku Dietla.
24. woonerf Meiselsa
• Należy wprowadzić pojedyncze drzewa pod Centrum Kultury
Żydowskiej.
25. woonerf Józefa
• Opinie nt. przekształcenia ulicy na woonerf były podzielone, zdanie
niektórych to niekoniecznie dobry pomysł, inni uważają, że to zmiana
w dobrym kierunku, ulica już funkcjonuje jako deptak i jest tam sporo
usług gastronomicznych.

•
•
•

Zwracano uwagę, że przekształcenie ulicy na deptak może przyczynić
się do zaniku usług w przeciągu 2-3 lat.
Propozycja, aby zieleń wprowadzać punktowo, pojedyncze drzewa
i wyspy zieleni.
Zdaniem niektórych mieszkańców, brakuje miejsc do parkowania.

Indywidualny charakter
26. rowerowa Halicka
27. nowa Starowiślna
• Należy wprowadzić więcej zieleni.
28. park linearny Dietla
• Zwracano uwagę na zaśmiecenie Plant Dietlowskich.
• Obecnie miejsce to jest postrzegane jako niebezpieczne ze względu
na zawłaszczenie przez niektóre grupy społeczne np. bezdomnych,
konieczne jest “odczarowanie” tej przestrzeni, podkreślano, że
dzisiejszy wizerunek ulicy to zły PR dla turystycznego wizerunku
Kazimierza.
• Zdaniem części mieszkańców, wydzielenie ścieżki rowerowej było
złym pomysłem, ulica powinna być przejezdna – ścieżki rowerowe na
Dietla były dobrym pomysłem jedynie w trakcie pandemii.
• Rowerzyści korzystają z chodników do jazdy, co jest niebezpieczne.
• Obserwowane jest zanikanie usług w parterach ulicy.
• Pojawiła się sugestia, aby ścieżka rowerowa była w pasie zieleni.

30. Park Kolejowy
• Wskazano możliwość lokalizacji miejsc postojowych pod estakadą
jako propozycję, temat ten był dyskutowany w 2019 r. i odrzucony
przez mieszkańców w trakcie tamtych konsultacjach.
• Pod estakadą powinien być park, ale powinny też pojawić się miejsca
postojowe.

Kładki pieszo-rowerowe
31. kładka Ludwinów
• Powstanie kładki na Ludwinów budzi obawy, że jej realizacja zabierze
ostatniemu mieszkalnemu skrawkowi (ul. Wietora) jego spokojniejszy
charakter i na ulicach szybko wprowadzą się restauracje i pojawi
się hałas.
32. kładka Grzegórzki
• Pozytywnie oceniana dzięki zapewnieniu połączeń rowerowych.

29. nowa Krakowska
• Po remoncie zlikwidowano część przejść dla pieszych, a istniejące
przejścia dla pieszych (oznakowanie poziome) są niewidoczne.
• Zieleń wprowadzona po remoncie nie jest wystarczająca.
• Po przeciągającym się remoncie oraz jako skutek pandemii zaobserwowano zniknięcie wielu punktów usługowych.
• Wybetonowanie w ramach remontu to był zły pomysł, źle, że nie
wprowadzono zielonego torowiska .
• Ulica Krakowska po remoncie - zieleń, która została nasadzona jest
zbyt małych rozmiarów i nie jest wystarczająca.

Fot. 13. Analizy z diagnozy jako pomoce na warsztatach
fot. A2P2
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Wnioski sformułowane
po konsultacjach
Poniższe uwagi zostały sformułowane przez zespół doradczy na
podstawie spotkań konsultacyjnych.

Miasto 15-minutowe i usługi
1. Pod względem dostępu do usług Kazimierz i Grzegórzki są oceniane
jako miejsca spełniające kryteria “miasta 15-minutowego”. Dotyczy
to zarówno dostępu do podstawowych usług, jak i czasu i możliwości
dotarcia do nich mieszkańców dzielnicy pieszo lub rowerem. Aspekty
te były wymieniane przez mieszkańców wszystkich części obszaru,
włącznie z Placem Nowym. Główne braki dotyczące usług to
przychodnia i żłobki. Część z rodziców wozi dzieci do placówek poza
obszarem ze względu na braki miejsc w ramach dzielnicy (opieka
żłobkowa i przedszkolna) bądź zbyt niski poziom nauczania (szkoły
podstawowe). Uczniowie szkół średnich korzystają z transportu
zbiorowego, rowerów lub docierających pieszo.
2. Należy zadbać o zapewnienie placów zabaw i rekreacji dla młodzieży.
Problem dotyczy głównie centrum obszaru Kazimierza oraz okolic
ulicy Starowiślnej. Mieszkańcy okolic ulic Wietora, Augustiańskiej
korzystają z istniejących placów zabaw w rejonie Bulwarów.

Transport i mobilność
1. Rekomendowane jest rozszerzenie czasu funkcjonowania
Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania (ŚSPP) na obszarze
Kazimierza i Grzegórzek. Strefa powinna obowiązywać również
w niedzielę oraz w godzinach 8-21:00. Obecnie, płatne parkowanie
obowiązuje od poniedziałku do soboty w godzinach 10:00 - 20:00.
Głosy mieszkańców wskazują na skuteczność ŚSPP – pozwala
na ochronę dostępności miejsc postojowych dla mieszkańców
przed zajmowaniem ich przez przyjezdnych. Głosy o konieczności
rozszerzenia funkcjonowania ŚSPP były wyrażane przez znaczną
grupę rozmówców.
2. Należy sukcesywnie budować system parkingów P+R w powiązaniu
z transportem zbiorowym bądź wskazywać możliwości parkowania
w otoczeniu Kazimierza oraz dojścia pieszego dla odwiedzających.
Część z uczestników wskazywało na to, że takie korzystanie
z dzielnicy jest możliwe, zwłaszcza, że w ocenie rozmówców
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Kazimierz i Grzegórzki są dobrze obsłużone transportem zbiorowym.
Opinie te są wyrażane przez osoby korzystające z transportu
w sposób multimodalny (np. przemieszczających się transportem
zbiorowym i pieszo, często przy tym deklarujących posiadanie auta
i korzystanie z niego w zróżnicowany sposób - do jazdy służbowej,
okazjonalnie).
3. Należy szczegółowo i kompleksowo zbadać funkcjonowanie miejsc
postojowych przeznaczonych dla wyładunku dostaw i logistyki
miejskiej. Na podstawie badań zapotrzebowania i czasu trwania
czynności ładunkowych rozważyć zmianę liczby miejsc postojowych
zarezerwowanych do rozładunku i zasad ich funkcjonowania.
W rozmowach przedstawiciele przedsiębiorców z zainteresowaniem
wyrażali się o możliwości wprowadzania takich rozwiązań jak miejsca
dla rozładunku czy miejsca postoju krótkoterminowego dla klientów.
4. Projekty zmian w organizacji ruchu wprowadzające tzw. sektorową
organizację ruchu (np. propozycje wprowadzenia jednego
kierunku ruchu ul. Starowiślnej) nadal wzbudzają różne, często
emocjonalne oceny skuteczności tych działań. Znaczna część
kierowców wciąż jest przyzwyczajona do wykorzystywania ulicy
Dietla jako odcinka tranzytowego przez obszar objęty II obwodnicą
Krakowa. Mieszkańcy natomiast obawiają się zwiększenia ruchu
na ulicach osiedlowych, który spowodowany byłby wytworzeniem
się nowych skrótów pozwalających odbyć podróż z pominięciem
II obwodnicy. Rekomendowana jest poprawa przekazu
informacyjnego dotyczącego założeń sektorowej organizacji ruchu
i narzędzi służących ograniczeniu tranzytu w granicach tzw. II
obwodnicy Krakowa. Dodatkowym aspektem szeroko krytykowanym
w trakcie rozmów jest brak konsekwencji we wprowadzaniu zmian
zarówno postrzeganych jako prosamochodowe, jak i prorowerowe.
Dotyczy to zwłaszcza korytarza Dietla-Grzegórzeckiej i wielokrotnych
zmian decyzji oraz terminów wprowadzania nowej organizacji ruchu,
co w efekcie prowadzi do utraty wiarygodności w działaniu Urzędu.

Fot. 15. Warsztaty o tematyce transportowej
fot. A2P2

5. Rozmowy wskazują, że przestrzenie typu “woonerf” oraz zasady
ich działania (priorytet dla ruchu pieszych przy dopuszczenia na
nich ruchu samochodowego, parkowanie wyłącznie w miejscach
wyznaczonych) nie są znane w Krakowie. W trakcie konsultacji
wskazywano przykłady z Łodzi i Gdyni. Realizacja takich przestrzeni
Fot. 14. Prezentacja wyników diagnozy na warsztatach
fot. A2P2

może być przedmiotem działań Urzędu Miasta Krakowa i jednostek
miejskich w ramach Klimatycznego Kwartału. Budzi to jednak obawy
związane z efektem gentryfikacji.
6. Część rozmówców postulowało wprowadzenie radykalnych
ograniczeń w ruchu drogowym i wprowadzenie na obszarze całego
Kazimierza obszaru ruchu pieszego. Były to głównie opinie osób,
które deklarowały, że zaobserwowały taką organizację dzielnic
historycznych w innych krajach, choć lokalnym przykładem jest
Stare Miasto.
7. Warunkiem dalszego wzrostu udziału ruchu rowerowego jest
utrzymanie działań związanych z rozwojem bezpiecznej infrastruktury
rowerowej. Potwierdzają to rozmowy z użytkownikami takimi jak
rodzice z małymi dziećmi, seniorzy/seniorki poruszający się na
rowerze, którzy doceniają wprowadzone zmiany (np. realizacja kładki
na Zabłocie), jednak nadal widzą braki w tworzeniu bezpiecznych
tras rowerowych. Szeroki przekrój wiekowy osób młodych, rodzin
i par, osób w wieku senioralnym i przekrój społeczny rowerzystów
i rowerzystek, z którymi przeprowadzono rozmowy pokazuje, że
transport rowerowy jest wykorzystywany coraz częściej i rozbudowa
infrastruktury powinna być kontynuowana.
8. Rozbudowa infrastruktury rowerowej nadal budzi krytyczne opinie
części z rozmówców, zwłaszcza osób deklarujących przywiązanie
do korzystania z auta. Część z nich wynika z braku doświadczenia
współdzielenia przestrzeni jezdni z rowerzystami (niezrozumienie
działania kontrapasów, konieczność dodatkowej uwagi na ruch
rowerowy, nadmierna szybkość i brak uwagi na rowerzystów w ruchu,
uznawanie auta jako najwyższego w hierarchii użytkowników drogi).
9. Konieczna jest poprawa koordynacji i spójności działań jednostek
miejskich oraz położenie większego nacisku na konsekwencję
w realizacji postanowień obowiązującej polityki transportowej miasta.
Wskazane jest zrealizowanie w pierwszej kolejności projektów
przynoszących szybki efekt - pilotaży, działań pokazujących, że
pozytywne zmiany są możliwe i realistyczne.
10. Priorytetowo powinny być potraktowane warunki ruchu pojazdów
transportu publicznego (przede wszystkim tramwajów), w drugiej
kolejności ruch pieszy, a następnie ruch rowerowy.

11. W celu poprawy egzekucji przepisów, należy zwiększyć liczebność
patroli Straży Miejskiej (np. stworzyć patrole mieszane Straży
Miejskiej i Policji) celem podwyższenia egzekwowalności
obowiązujących przepisów związanych z organizacją ruchu.
Należy rozważyć zwiększenie sieci monitoringu miejskiego oraz
wprowadzenie systemu rozpoznawania tablic rejestracyjnych lub
systemu mobilnych e-kontroli (pojazdów kontrolujących opłaty za
parkowanie) na wzór systemu warszawskiego. Wymagałoby to jednak
zmiany parkometrów na takie, gdzie podczas uiszczania opłaty
wpisuje się numer rejestracyjny pojazdu. Wskazane jest rozważenie
przywrócenia posterunku Straży Miejskiej w rejonie Kazimierza
celem skrócenia czasu oczekiwania na interwencję. Skomplikowany
system oznaczeń i zasad parkowania utrudnia prowadzenie sprawnej
egzekucji tych zasad przez Straż Miejską ze względu na trudności
interpretacyjne przepisów i zasad. Niska ocena w tym zakresie była
często wskazywana w rozmowach z mieszkańcami.

w rejonie skweru przy ul. Brzozowej, czy organizacje społeczne
związane ze związkami wyznaniowymi.

Zieleń i przestrzenie publiczne
1. Potrzebne jest zwiększenie ilości zieleni jako powierzchni
biologicznie czynnej (zieleńców), błękitno-zielonej infrastruktury
(ogrodów deszczowych, niecek retencyjnych) i zieleni wysokiej
w przestrzeni publicznych. Należy to wdrażać zarówno w ramach
większych inwestycji infrastrukturalnych, jak i indywidualnych
działań związanych z zazielenieniem ulic (przebudów). Rozmówcy
w większości wyrażali poparcie dla takich rozwiązań.
2. Z punktu widzenia komfortu i jakości ruchu pieszego należy
wprowadzać takie elementy zagospodarowania przestrzeni jak
ławki. Równie ważnym elementem są toalety publiczne - obecnie
funkcjonuje jedna toaleta na Placu Nowym. Rozmówcy wskazywali
na inne możliwe lokalizacji (Miodowa i Dajwór, Plac Wolnica) lub
porozumienie z przedsiębiorcami w celu udostępnienia toalet dla
odwiedzających.
3. Dla wdrażania projektów poprawy przestrzeni należy obowiązkowo
włączyć organizacje społeczne, aktywistów i instytucje kultury, które
już działają na tym obszarze. W większości posiadają one już historię
bądź kompetencje dla wprowadzania projektów i inicjatyw związanych
z poprawą najbliższego otoczenia ich działalności. Można tu wymienić
takie instytucje jak Muzeum Etnograficzne, organizacje skupione

Fot. 16. Widok na ulicę Starowiślną ze skweru Berrecciego
fot. A2P2

19

