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1. WPROWADZENIE
Konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania skweru przy ul. Stanisława
Rostworowskiego prowadzone były w terminie od 5 lutego do 26 lutego 2021 r. Teren
objęty konsultacjami znajduje się w Dzielnicy VIII Dębniki, jest to obszar zieleni
zlokalizowany pomiędzy budynkami zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
pomiędzy ulicą Kobierzyńską, Stefana Grota-Roweckiego oraz Stanisława
Rostworowskiego. Jednostką odpowiedzialną za merytoryczny przebieg konsultacji był
Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, technicznie proces konsultacyjny wspomagany
był przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa. W konsultacje
zaangażowana była również Rada Dzielnicy VIII Dębniki.

2. PODSTAWA PRAWNA KONSULTACJI
Uchwała 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, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

3. PRZEDMIOT KONSULTACJI
Przedmiotem przeprowadzonych konsultacji społecznych było zebranie opinii,
uwag i indywidulanych pomysłów mieszkańców, dotyczących ustalenia szczegółów
zagospodarowania skweru, które posłużą jako wytyczne dla zespołu projektantów
w celu opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach
zagospodarowania skweru przy ul. Stanisława Rostworowskiego, dla Zarządu Zieleni
Miejskiej w Krakowie.

4. ZAKRES KONSULTACJI
Zakresem konsultacji było zagospodarowanie skweru przy ul. Stanisława
Rostworowskiego. Teren zlokalizowany jest na działkach nr 41/13, 41/14, 61/4, 63/6,
63/7, 65/26, 65/31, 89/12, 311/20 obr. 31 j. ewid. Podgórze.
Obszar opracowania stanowi zieleniec osiedlowy pomiędzy zabudową
mieszkaniową wielorodzinną. Na jego terenie we wschodniej części znajduje się plac
zabaw wyposażony w urządzenia zabawowe tj. zestaw zabawowy z wieżami, karuzelę,
huśtawki wagowe i wahadłowe, domek ze zjeżdżalnią, bujaki oraz piaskownicę. Ponadto
plac zabaw wyposażony jest w stoliki szachowe. W pobliżu placu zabaw, w centralnej
części terenu opracowania znajduje się siłownia zewnętrzna wyposażona w urządzenia
do ćwiczeń na wolnym powietrzu. Poprzez teren przebiegają główne alejki
o nawierzchni asfaltowej w średnim stanie, oraz ścieżki o nawierzchni z kostki

betonowej. W części północnej zlokalizowane są placyki o nawierzchni z płyt
betonowych, są one w złym stanie. W części południowo-zachodniej znajduje się
pagórek porośnięty trawą na jego szczyt z dwóch stron prowadzą terenowe schody
wykonane z betonu.
Na terenie opracowania rosną drzewa oraz krzewy, zieleń jest pielęgnowana,
większość drzew i krzewów jest w stanie dobrym. Drzewa rosną w luźnych skupinach,
natomiast krzewy jako solitery oraz jako formowane żywopłoty. Teren jest otwarty
i ogólnodostępny, oraz oświetlony.

5. AKCJA INFORMACYJNA
Konsultacje społeczne prowadzone poprzez portal internetowy Obywatelski Kraków
(www.obywatelski.krakow.pl) dotyczące zagospodarowania terenu przy ul.
Stanisława Rostworowskiego.

W okresie od 5 do 26 lutego 2021 r. trwały konsultacje społeczne dotyczące
zagospodarowania terenu przy ul. Stanisława Rostworowskiego.
Podczas konsultacji wykorzystano następujące elementy serwisu:
•
•
•

dział „aktualności”
dział „aktualne konsultacje społeczne”
newsletter

W dziale „aktualności”
29 stycznia 2021 r. opublikowano informację, że w okresie od 5 do 26 lutego
2021 r. prowadzone będą przez Zarząd Zieleni Miejskiej we współpracy z Wydziałem
Polityki Społecznej i Zdrowia konsultacje społeczne z mieszkańcami Krakowa
dotyczące zagospodarowania terenu przy ul. Stanisława Rostworowskiego. W tekście
poinformowano też krótko o planowanych formach prowadzenia konsultacji.
5 lutego 2021 r. opublikowano informację o uruchomieniu tego dnia trwających
do 26 lutego 2021 r. konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania terenu
przy ul. Stanisława Rostworowskiego.
W tekście poinformowano m.in.: o podstawie prawnej prowadzonych
konsultacji, prowadzących konsultacje podmiotach, harmonogramie przebiegu
konsultacji, dostępnych formach udziału w konsultacjach. Podano także link do ankiety
elektronicznej.
Jako pliki do pobrania zamieszczono:
- Formularz konsultacyjny w formacie.pdf i .doc

- Prezentację pn. Zagospodarowanie skweru przy ul. Rostworowskiego
- Protokół ze spotkania konsultacyjnego z 17.02.2021 r.
16 lutego 2021 r. opublikowano informację o mającym się odbyć 17 lutego 2021
r. o godz. 17.00 spotkaniu konsultacyjnym online dotyczącym zagospodarowania
skweru przy ul. Stanisława Rostworowskiego wraz z linkiem do niego.
22 lutego 2021 r. opublikowano informację z krótkim podsumowaniem
zorganizowanego 17 lutego o godz. 17.00 spotkania on-line dla mieszkańców w sprawie
zagospodarowania skweru przy ul. Stanisława Rostworowskiego. W tekście
zamieszczono link do protokołu z tego spotkania i przypomniano, że wnioski oraz opinie
do projektu zagospodarowania terenu można też zgłaszać za pomocą formularza
konsultacyjnego oraz ankiety online wraz z linkiem do niej.

W dziale „aktualne konsultacje społeczne”
5 lutego 2021 r. opublikowano informację o uruchomieniu tego dnia trwających
do 26 lutego 2021 r. konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania terenu
przy ul. Stanisława Rostworowskiego.
W tekście poinformowano m.in.: o podstawie prawnej prowadzonych
konsultacji, prowadzących konsultacje podmiotach, harmonogramie przebiegu
konsultacji, dostępnych formach udziału w konsultacjach. Podano także link do ankiety
elektronicznej.
Jako pliki do pobrania zamieszczono:
- Formularz konsultacyjny w formacie.pdf i .doc
- Prezentację pn. Zagospodarowanie skweru przy ul. Rostworowskiego
- Protokół ze spotkania konsultacyjnego z 17.02.2021 r.
Informacja o konsultacjach została także zamieszczona w Newsletterze
Miejskiego Centrum Dialogu.

Konsultacje społeczne na profilu Miejskiego Centrum Dialogu w Krakowie na
Facebooku i Instagramie
Informacje o konsultacjach zamieszczano również na portalach
społecznościowych Facebook i Instagram, na profilach Miejskiego Centrum Dialogu.
29 stycznia 2021 r. opublikowano post, w którym poinformowano, że w okresie
od 5 do 26 lutego 2021 r. prowadzone będą przez Zarząd Zieleni Miejskiej
we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia konsultacje społeczne
z mieszkańcami Krakowa dotyczące zagospodarowania terenu przy ul. Stanisława

Rostworowskiego. W tekście poinformowano też krótko o planowanych formach
prowadzenia konsultacji.
5 lutego 2021 r. opublikowano post, w którym poinformowano o uruchomieniu
tego dnia trwających do 26 lutego 2021 r. konsultacji społecznych dotyczących
zagospodarowania terenu przy ul. Stanisława Rostworowskiego. W tekście
poinformowano m.in. o dostępnych formach udziału w konsultacjach.
16 lutego 2021 r. opublikowano post, w którym zaproszono do udziału
w mającym się odbyć 17 lutego o godz. 17.00 spotkaniu konsultacyjnym online
dotyczącym zagospodarowania skweru przy ul. Stanisława Rostworowskiego wraz
z linkiem do niego.
24 lutego 2021 r. opublikowano post, w którym zaproszono do udziału
w konsultacjach społecznych zagospodarowania skweru przy ul. Rostworowskiego
i wypełnienia ankiety w terminie do 26.02.2021 r.
26 lutego 2021 r. opublikowano post, w którym przypomniano, że jest to ostatni
dzień zbierania uwag w ramach konsultacji społecznych dotyczących
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Wesoła – rejon ulicy Kopernika” oraz
w ramach konsultacji dotyczących zagospodarowania skweru przy ul. Stanisława
Rostworowskiego w Krakowie.

6. PRZEBIEG KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
W konsultacjach mogli wziąć udział wszyscy zainteresowani mieszkańcy.
Ogłoszenie o planowanych konsultacjach pojawiło się na stronie Wydziału Polityki
Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa na stronie Zarządu Zieleni Miejskiej w
Krakowie oraz stronie Rady i Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki. W serwisie
obywatelski.krakow.pl, zzm.krakow.pl oraz www.dzielnica8.krakow.pl opublikowano
informację o planowanych konsultacjach społecznych dotyczących zagospodarowania
skweru przy ul. Rostworowskiego. Opisano planowany harmonogram konsultacji,
udostępniono prezentację z opisem planowanego zagospodarowania, podano link do
ankiety elektronicznej oraz do formularza konsultacyjnego.
Harmonogram konsultacji społecznych:
•

•

Od dnia 5 lutego do 26 lutego zbieranie uwag, opinii i propozycji
mieszkańców za pomocą formularza konsultacyjnego oraz za pomocą
przygotowanej ankiety udostępnionej w formie elektronicznej na stornie
obywatelski.krakow.pl;
Spotkanie on-line dla mieszkańców w dniu 17 lutego 2021 r. o godzinie
17:00.

W ramach zaplanowanych konsultacji społecznych dnia 17 lutego 2021 r.
o godzinie 17:00 odbyło się spotkanie on-line z mieszkańcami. W spotkaniu wzięło
udział 15 uczestników, wśród nich znalazł się Pan Rafał Torba, przewodniczący Rady

i Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie reprezentował
Pan Bartłomiej Urbaś, biuro projektowe opracowujące dokumentację projektowokosztorysową reprezentowały projektantki Pani Magdalena Przebinda, Pani Klaudia
Małyjurek oraz Pani Izabela Latacz. Szczegółowy przebieg spotkania został opisany
w protokole ze spotkania z dnia 19.02.2021 r.

7. WYNIKI Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
Zgodnie z przyjętym harmonogramem procesu konsultacji społecznych,
w dniach od 5 do 26 lutego 2021 r. mieszkańcy mieli możliwość wypełnienia
elektronicznej ankiety. Ankietę wypełniło 44 respondentów, wszystkie wpisy zostały
poddane analizie, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszego raportu.
W ramach konsultacji społecznych na stronie Wydziału Polityki Społecznej
i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa dostępny był formularz konsultacyjny. Z możliwości
jego wypełnienia skorzystało 18 osób, które przekazały swoje uwagi. Zestawienie uwag,
opinii, postulatów zawartych w formularzach konsultacyjnych wraz z informacją
o uwzględnieniu w zagospodarowaniu skweru przy ul. Stanisława Rostworowskiego
oraz krótkim komentarzem/uzasadnieniem stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
raportu.

8. WNIOSKI Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
W spotkaniu on-line wzięło udział 15 osób, ankietę wypełniło 44 osób, formularz
konsultacyjny został wypełniony i przekazany do Wydziału Polityki Społecznej
i Zdrowia przez 18 osób. Większość respondentów ankiety to osoby w wieku od 27 do
40 lat, są to głównie osoby mieszkające w pobliżu przedmiotowej inwestycji,
w większości kobiety. Formularz konsultacyjny został wypełniony głównie przez
mieszkańców budynków zlokalizowanych bezpośrednio w pobliżu przedmiotowej
inwestycji.
Wynik analiz ankiety pokazał kierunek w którym należy podążać tworząc projekt
zagospodarowania skweru przy ul. Rostworowskiego. Miejsce do wypoczynku wśród
zieleni z dla od uciążliwości miejskiego trybu życia, to główny wybór który najczęściej
padał wśród mieszkańców. Mieszkańcy widzą potrzebę wprowadzenia nowych
elementów na terenie skweru takich jak strefa rekreacji wyposażona w leżaki lub
hamaki, ogród społeczny, wybieg dla psów, dodatkowe latarnie oświetlające teren,
dodatkowe obiekty małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki do rowerów).
Część mieszkańców wskazała potrzebę budowy bulodromu. Ponadto zwrócono uwagę
na problemy społeczne występujące na terenie opracowania.
Uwagi mieszkańców zgłoszone za pomocą formularza konsultacyjnego pokazały
obawy związane z planowanym zamierzeniem oraz postulaty odnośnie potrzeb osób
zamieszkujących tereny w pobliżu skweru. Mieszkańcy jednogłośnie wyrazili swój
sprzeciw wobec lokalizacji zestawów piknikowych, ławek w pobliżu istniejącego sklepu

oraz bloków mieszkalnych argumentując swój postulat obawą o stworzenie przestrzeni
przyjaznej do spożywania alkoholu w miejscu publicznym, ich zdaniem skwer powinien
stać się miejscem spokoju i ciszy. Zdecydowana większość respondentów jest za
zwiększoną ilością zieleni w postaci rabat bylinowych, krzewów, drzew oraz łąki
kwietnej, natomiast pragną mniej zabetonowanych przestrzeni. W przesłanych
formularzach znalazły się także, uwagi odnośnie likwidacji nieużytkowanych
elementów, które są w złym stanie lub są niewykorzystywane.
Wśród opinii przekazanych przez mieszkańców zauważalne jest
zapotrzebowanie na skwer, który ze względu na swoje funkcję będzie pełnił rolę miejsca
do wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców osiedla.

