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Wstęp
Niniejszy raport przedstawia przebieg i wyniki procesu konsultacji społecznych dotyczących
projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz
obszaru rewitalizacji w Mieście Krakowie.
Omówiono w nim kolejno: podstawy prawne i cele konsultacji, wyjaśniono pojęcie rewitalizacji
i przedstawiono jej lokalne uwarunkowania. W dalszej części raportu szczegółowo
przedstawiono organizację procesu konsultacji społecznych i jego wyniki: uwagi uczestników
i uczestniczek konsultacji oraz odpowiedzi przygotowane przez pracowników
i pracowniczki Urzędu Miasta Krakowa.
Za konsultacje od strony merytorycznej i organizacyjnej odpowiadał Wydział ds.
Przedsiębiorczości i Innowacji Urzędu Miasta Krakowa (Referat ds. Rewitalizacji).

Podstawa prawna
Podstawy prawne przeprowadzonych konsultacji społecznych zostały wyznaczone przez
następujące dokumenty:





Art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 poz. 485).
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 maja 2022 r. o rozpoczęciu
konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie
wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Mieście Krakowie
(link).
Zarządzenie Nr 1269/2022 r. Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 maja 2022 r.
w sprawie uruchomienia konsultacji społecznych z inicjatywy Prezydenta Miasta
Krakowa, dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru
zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Mieście Krakowie (link).

Cel konsultacji
Celem konsultacji społecznych było pozyskanie uwag i opinii od interesariuszy rewitalizacji,
w rozumieniu ustawy o rewitalizacji, w zakresie projektu uchwały dotyczącej wyznaczenia
granic obszaru zdegradowanego oraz granic obszaru rewitalizacji w Mieście Krakowie.
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Konsultacje służyły rozpoznaniu potrzeb interesariuszy i uwzględnieniu ich głosów w procesie
podejmowania decyzji odnośnie granic wskazanych obszarów.

Forma, czas i miejsca, w których przeprowadzono konsultacje
Konsultacje społeczne zaprojektowano zgodnie z zasadą dostępności. Uwzględniono potrzeby
komunikacyjne różnych grup mieszkańców i mieszkanek przeciwdziałając potencjalnemu
wykluczeniu określonych grup. Konsultacje odbyły się w terminie od 16 maja do 24 czerwca
2022 r.
Formy konsultacji obejmowały: pisemne zgłaszanie uwag, elektroniczne zgłaszanie uwag,
ustne zgłaszanie uwag, telefoniczne dyżury eksperckie, otwarte spotkania z mieszkańcami
i mieszkankami. Uwagi można było zgłaszać pisemnie korzystając z przygotowanego
formularza (rozdawanego przez pracowników i pracowniczki urzędu podczas spotkań,
w ramach mobilnego punktu konsultacyjnego, a także dostępnego do pobrania ze strony
Wydziału) lub w formie ustnej podczas spotkań i dyżurów. Spotkania zorganizowano w każdym
z planowanych podobszarów rewitalizacji. Spotkania rozpoczynały się zawsze o godz. 17:00,
w przestrzeniach dostępnych dla osób ze szczególnymi potrzebami. Połowa spotkań otwartych
odbyła się z udziałem tłumacza polskiego języka migowego, a do prowadzenia wszystkich
dyskusji zatrudniono niezależną moderatorkę oraz zaproszono eksperta w dziedzinie
rewitalizacji.
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Konsultacje przebiegały zgodnie z podanym harmonogramem:
9.05.2022- obwieszczenie o rozpoczęciu konsultacji, informowanie o konsultacjach,
16.05. 2022 - rozpoczęcie konsultacji, rozpoczęcie zbierania uwag w formie papierowej
oraz elektronicznej,
25.052022. - w godz. 17.00 -19.00 - spotkanie w Ośrodku Kultury im. C.K. Norwida
w Krakowie, os. Górali 5 (spotkanie tłumaczone na polski język migowy,
27.05. 2022 - w godz. 17.00 -19.00 - spotkanie w Muzeum Etnograficznym im. Seweryna
Udzieli w Krakowie, Plac Wolnica 1,
31.05. 2022 - w godz. 17.00 -19.00 - spotkanie w Szkole Podstawowej nr 10, ul.
Blachnickiego 1 (spotkanie tłumaczone na polski język migowy),
2.06. 2022 - w godz. 17.00 -19.00 - spotkanie w Domu Utopii Międzynarodowym
Centrum Empatii, os. Szkolne 26a,
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7.06. 2022 - w godz. 10.30-12.30 - telefoniczny dyżur ekspertów pod nr. tel. 12 616
1739
14.06. 2022 - w godz. 14.00-16.00 - telefoniczny dyżur ekspertów pod nr. tel. 12 616
1739
20.06. 2022 - w godz. 16:00-18:00, Plac Wszystkich Św. 3-4 sala Kupiecka zaprezentowanie projektu uchwały Rady Miasta Krakowa - w sprawie wyznaczenia
obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Mieście Krakowie podczas
posiedzenia Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
24.06. 2022 - zakończenie konsultacji oraz zbierania uwag w formie papierowej oraz
elektronicznej.

Definicja rewitalizacji

Rewitalizacja to ożywienie, czyli przywrócenie do życia zdegradowanych obszarów będących
w stanie kryzysowym. To działania na rzecz lokalnej społeczności, które realizuje gmina
wspólnie z mieszkańcami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami
funkcjonującymi na danym terenie. To także inwestycje w infrastrukturę, ale trzeba pamiętać,
że rewitalizacja nie jest synonimem remontu, lecz wielowymiarowym procesem o charakterze
społecznym.
Ustawa o rewitalizacji definiuje ten proces następująco:
Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych,
prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności,
przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji
na podstawie gminnego programu rewitalizacji.
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Rewitalizacja w Krakowie

Proces rewitalizacji jest obecnie prowadzony na podstawie zaktualizowanego Miejskiego
Programu Rewitalizacji Krakowa (MPRK), przyjętego uchwałą nr LIX/1288/16 Rady Miasta
Krakowa z dnia 7 grudnia 2016 r. Wyznaczono wtedy trzy podobszary rewitalizacji: Stare
Miasto-Kazimierz, Stare Podgórze-Zabłocie, „stara” Nowa Huta.
Warto zaznaczyć, że MPRK nie jest gminnym programem rewitalizacji w rozumieniu ustawy
z 9 października 2015 roku o rewitalizacji, dlatego realizacja działań służących wyprowadzeniu
obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego na jego podstawie jest możliwa jedynie do
31 grudnia 2023 r. Aby zachować ciągłość działań rewitalizacyjnych Miasto Kraków
przystąpiło do procedury przygotowania gminnego programu rewitalizacji, czyli
podstawowego dokumentu umożliwiającego prowadzenie kompleksowych działań
rewitalizacyjnych na wyznaczonym obszarze przy współudziale lokalnej społeczności.
Pierwszym krokiem do opracowania tego dokumentu było wyznaczenie na podstawie analiz
przeprowadzonych przez Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji obszaru zdegradowanego
oraz obszaru rewitalizacji. Proponowane granice tych obszarów poddano konsultacjom
społecznym.
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Akcja informacyjna dotycząca konsultacji społecznych
Partycypacja obywatelska w formie uczestnictwa w konsultacjach wymaga w pierwszej
kolejności skutecznej komunikacji, uwzględniającej różne kanały informowania i dostosowane
do odbiorców formy. Dlatego proces konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miasta
Krakowa w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji
w Mieście Krakowie, który rozpoczął się 16 maja i trwał do 24 czerwca 2022 r., poprzedziły
intensywne działania informujące o przedmiocie, formach i harmonogramie konsultacji.
Wykorzystano w nich komunikację za pośrednictwem serwisów internetowych, mediów
społecznościowych, informacji w pojazdach Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego,
prasy, plakatów, ogłoszeń za pośrednictwem instytucji działających w mieście. Bezpośrednio
powiadomiono Rady Dzielnic Miasta Krakowa oraz znajdujące się w planowanych
podobszarach rewitalizacji lub w bliskim sąsiedztwie: szkoły podstawowe i ponadpodstawowe,
przedszkola, oddziały Biblioteki Kraków, oddziały Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
Centra Aktywności Seniorów, kościoły i związki wyznaniowe. Pisemną informację o procesie
konsultacji przekazano także Wydziałom Urzędu Miasta Krakowa, Miejskim Jednostkom
Organizacyjnym i Krakowskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego. Wysłano informację
o konsultacjach do organizacji pozarządowych realizujących w ostatnich latach zadania
publiczne Gminy Miejskiej Kraków w zakresie rewitalizacji. Wykorzystano też mobilny punkt
konsultacyjny, za pomocą którego pracownicy i pracowniczki Wydziału bezpośrednio na
ulicach Krakowa informowali mieszkańców i mieszkanki miasta o odbywających się
konsultacjach i zachęcali do udziału w nich.
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Informowanie o konsultacjach w serwisach internetowych
Podczas konsultacji wykorzystano następujące kanały komunikacji internetowej:










stronę (tzw. fanpage) „Rewitalizacja w Krakowie” w portalu Facebook
https://www.facebook.com/RewitalizacjaKrakow
stronę internetową Referatu ds. Rewitalizacji pod adresem
https://rewitalizacja.krakow.pl/
portal miejski „Magiczny Kraków” https://www.krakow.pl/
miejski serwis MPI dedykowany biznesowi (www.business.krakow.pl)
miejski serwis MPI dedykowany organizacjom pozarządowym (www.ngo.krakow.pl)
profile Miejskiego Centrum Dialogu w serwisach społecznościowych Instagram i
Facebook
https://www.facebook.com/dialoguj
Instagram: @miejskie_centrum_dialogu
profil Urzędu Miasta Krakowa w serwisie społecznościowym LinkedIn
https://pl.linkedin.com/company/urz%C4%85d-miasta-krakowa
Biuletyn Informacji Publicznej https://www.bip.krakow.pl/

Ponadto informacje o procesie konsultacyjnym były udostępniane między innymi w poniższych
kanałach komunikacji internetowej:









Zarząd Dróg Miasta Krakowa (https://zdmk.krakow.pl/nasze-dzialania/wez-udzial-wkonsultacjach-spolecznych-2/)
Miejskie Centrum Obsługi Oświaty (https://www.mcoo.krakow.pl/a/konsultacjespoleczne-obszaru-zdegradowanego-oraz-obszaru-rewitalizacji-w-miescie-krakowie)
Zarząd Zieleni Miejskiej (https://zzm.krakow.pl/aktualnosci/1186-prezydent-miastakrakowa-oglasza-konsultacje-spoleczne.html)
Porozmawiajmy o Wesołej (http://www.porozmawiajmyowesolej.pl/aktualnosci/wesolaproponowana-jako-obszar-objety-programem-rewitalizacji/)
Kraków Nasze Miasto (https://krakow.naszemiasto.pl/krakow-trwaja-konsultacjespoleczne-ws-propozycji/ar/c1-8821493)
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piast” (https://piast.krakow.pl/2022 r./06/01/miastokrakow-zaprasza-na-konsultacje-spoleczne/)
Spółka Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.
(https://www.facebook.com/krakownowahutaprzyszlosci/,
Dziennik Polski (https://dziennikpolski24.pl/krakow-trwaja-konsultacje-spoleczne-wspropozycji-rewitalizacji-nowej-huty-grzegorzek-i-kazimierza/ar/c1-16345087)

Strona internetowa Rewitalizacja w Krakowie https://rewitalizacja.krakow.pl/

13 maja 2022 r. opublikowano „Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o rozpoczęciu
konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie
wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Mieście Krakowie”.
Podano w nim informację o czasie trwania i formach konsultacji społecznych. Zamieszczono
linki do projektu uchwały oraz do załącznika do projektu uchwały – map obszaru
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zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji znajdujących się w Biuletynie Informacji Publicznej.
Dodatkowymi materiałami do pobrania były: diagnoza oraz streszczenie diagnozy służącej
wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz formularz zgłaszania uwag
do dokumentu (w dwóch wersjach: dla mieszkańców i innych interesariuszy rewitalizacji oraz
dla organizacji pozarządowych). Wskazano także pozostałe kanały informowania
o konsultacjach społecznych.

16 maja 2022 r. opublikowano krótki artykuł pt. „Jakie granice obszaru zdegradowanego
i rewitalizacji? Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych!” informujący
o rozpoczęciu konsultacji, ich czasie trwania, datach i miejscach spotkań konsultacyjnych,
sposobach uczestnictwa w konsultacjach. Zachęcono do przesyłania uwag w formie pisemnej
na adres konsultacje.gpr@um.krakow.pl. Podano informację o możliwości pobrania
elektronicznego formularza konsultacyjnego ze strony Rewitalizacji w Krakowie.
Poinformowano o możliwości pobrania papierowego formularza podczas spotkań
konsultacyjnych oraz w siedzibie Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji Urzędu Miasta
Krakowa (ul. Bracka 10) – od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00. Opublikowano
informację o telefonicznych dyżurach ekspertów w dniach 7 i 14 czerwca 2022 r.

23 maja 2022 r. opublikowano krótki artykuł informacyjno-promocyjny pt. „Rewitalizacja
w Krakowie zyskała nietypowy punkt konsultacyjny!” prezentujący odbiorcom mobilny punkt
miejski, tzw. wózek konsultacyjny, pozwalający pracownikom Referatu ds. Rewitalizacji na
przemieszczanie się wraz z niezbędnymi materiałami i prowadzenie konsultacji społecznych
w terenie. W tekście przypomniano i zachęcono do śledzenia profilu rewitalizacji w Krakowie
na portalu Facebook oraz do sprawdzania informacji w zakładce „Konsultacje” na stronie
https://rewitalizacja.krakow.pl.

26 maja 2022 r. opublikowano krótki artykuł pt. „Spotkanie konsultacyjne w Muzeum
Etnograficznym – Jakie granice obszaru zdegradowanego i rewitalizacji?” zapraszający na
spotkanie 27 maja w Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie, na placu
Wolnica 1. Podano link do strony w Biuletynie Informacji Publicznej, z której pobrać można
było mapy obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Przypomniano o możliwości
wzięcia udziału w konsultacjach w formie zdalnej poprzez wypełnienie formularza
konsultacyjnego w formie elektronicznej lub przesyłanie uwag na adres
konsultacje.gpr@um.krakow.pl. Zachęcono do odwiedzania strony Rewitalizacji w Krakowie
i śledzenia profilu Rewitalizacji w Krakowie na portalu Facebook.

30 maja 2022 r. opublikowano krótki artykuł pt. „Spotkanie konsultacyjne na Grzegórzkach –
Jakie granice obszaru zdegradowanego i rewitalizacji?” zapraszający na spotkanie 31 maja,
w Szkole Podstawowej nr 10, przy ul. Blachnickiego 1. Podano link do strony w Biuletynie
Informacji Publicznej, z której pobrać można było mapy obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji. Przypomniano o możliwości wzięcia udziału w konsultacjach w formie zdalnej
poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego w formie elektronicznej lub przesyłanie uwag
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na adres konsultacje.gpr@um.krakow.pl. Zachęcono do odwiedzania strony Rewitalizacji
w Krakowie i śledzenia profilu Rewitalizacji w Krakowie na portalu Facebook.
1 czerwca 2022 r. opublikowano krótki artykuł pt. „Spotkanie konsultacyjne w Nowej Hucie –
Jakie granice obszaru zdegradowanego i rewitalizacji?” zapraszający na spotkanie
konsultacyjne 2 czerwca, do Domu Utopii w Międzynarodowym Centrum Empatii, na Osiedlu
Szkolnym 26a. Podano link do strony w Biuletynie Informacji Publicznej, z której pobrać można
było mapy obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Przypomniano o możliwości
wzięcia udziału w konsultacjach w formie zdalnej poprzez wypełnienie formularza
konsultacyjnego w formie elektronicznej lub przesyłanie uwag na adres
konsultacje.gpr@um.krakow.pl. Zachęcono do odwiedzania strony Rewitalizacji w Krakowie
i śledzenia profilu Rewitalizacji w Krakowie na portalu Facebook.

7 czerwca 2022 r. opublikowano krótki artykuł pt. „Jakie granice obszaru rewitalizacji?
Spotkajmy się na mieście!” przypominający o trwających konsultacjach społecznych
i informujący o możliwości spotkania pracowników Referatu ds. Rewitalizacji w terenie
z mobilnym punktem konsultacyjnym wyposażonym w materiały informacyjne dotyczące
rewitalizacji oraz formularze uwag. Przypomniano także o możliwości przesyłania uwag na
adres konsultacje.gpr@um.krakow.pl oraz o możliwości wypełnienia formularza
konsultacyjnego dostępnego w formie elektronicznej. Podano także informację o dostępności
formularzy w formie papierowej do pobrania w siedzibie Wydziału ds. Przedsiębiorczości
i Innowacji Urzędu Miasta Krakowa. Tekst zawierał także informację o telefonicznych
dyżurach ekspertów w dniach 7 i 14 czerwca 2022 r.

Miejski Portal Informacyjny „Magiczny Kraków” www.krakow.pl

27 maja 2022 r. w dziale „Aktualności” opublikowano artykuł pt. „Weź udział w konsultacjach
społecznych” promujący konsultacje dotyczące wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz
obszaru rewitalizacji. Artykuł zawierał informacje o tym, czym jest proces rewitalizacji oraz
których obszarów miasta dotyczy projekt Uchwały. W tekście zamieszczony został link do
projektu Uchwały Rady Miasta. Poinformowano o możliwości przesyłania uwag na adres
konsultacje.gpr@um.krakow.pl i polecono odwiedzanie strony www Rewitalizacja w Krakowie
oraz profilu Rewitalizacji w Krakowie na portalu Facebook. Podano także informację
o możliwości pobrania papierowej wersji formularza konsultacyjnego podczas spotkań
konsultacyjnych oraz w siedzibie Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji Urzędu Miasta
Krakowa przy ul. Brackiej 10 – od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00. Artykuł zawierał
również informacje o datach i miejscach zaplanowanych spotkań konsultacyjnych
z mieszkańcami.

27 maja 2022 r. w dziale „Aktualności” opublikowano komunikat pt. „Spotkanie konsultacyjne
w sprawie rewitalizacji” zapraszający na spotkanie w Muzeum Etnograficznym im. Seweryna
Udzieli, przy placu Wolnica 1. Komunikat zawierał link strony w Biuletynie Informacji
Publicznej, z której pobrać można było mapy proponowanego obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji. Poinformowano także o możliwości przesyłania uwag na adres
12
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konsultacje.gpr@um.krakow.pl i polecono odwiedzanie strony www Rewitalizacja w Krakowie
oraz profilu Rewitalizacji w Krakowie na portalu Facebook.

31 maja 2022 r. w dziale „Aktualności” opublikowano komunikat pt. „Spotkanie konsultacyjne
na Grzegórzkach” zapraszający na spotkanie w Szkole Podstawowej nr 10, przy ul.
Blachnickiego 1. Komunikat zawierał link strony w Biuletynie Informacji Publicznej, z której
pobrać można było mapy proponowanego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
Poinformowano także o możliwości przesyłania uwag na adres konsultacje.gpr@um.krakow.pl
i polecono odwiedzanie strony www Rewitalizacja w Krakowie oraz profilu Rewitalizacji
w Krakowie na portalu Facebook.

2 czerwca 2022 r. w dziale „Aktualności” opublikowano komunikat pt. „Jakie granice obszaru
rewitalizacji? Spotkajmy się w Nowej Hucie” promujący i zapraszający na spotkanie
konsultacyjne w Domu Utopii Międzynarodowym Centrum Empatii, na Osiedlu Szkolnym 26a.
Komunikat zawierał również informację o dostępności formularzy konsultacyjnych w formie
elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz o możliwość przesyłania uwag na adres
mailowy konsultacje.gpr@um.krakow.pl. Zaproszono również do odwiedzania strony
https://rewitalizacja.krakow.pl oraz do śledzenia profilu Rewitalizacja w Krakowie na portalu
Facebook.

7 czerwca 2022 r. w dziale „Aktualności” opublikowano komunikat pt. „Jakie granice obszaru
rewitalizacji? Spotkajmy się na mieście!” przypominający o trwających konsultacjach
społecznych i informujący o możliwości spotkania pracowników Referatu ds. Rewitalizacji
w terenie z mobilnym punktem konsultacyjnym wyposażonym w materiały informacyjne
dotyczące rewitalizacji oraz formularze uwag. Przypomniano także o możliwości przesyłania
uwag na adres konsultacje.gpr@um.krakow.pl oraz o możliwości wypełnienia formularza
konsultacyjnego dostępnego w formie elektronicznej. Podano także informację o dostępności
formularzy w formie papierowej, do pobrania w siedzibie Wydziału ds. Przedsiębiorczości
i Innowacji Urzędu Miasta Krakowa. Tekst zawierał także informację o telefonicznych
dyżurach ekspertów 7 i 14 czerwca 2022 r.
23 czerwca 2022 r. w dziale „Aktualności” opublikowano komunikat pt. „Gdzie rewitalizować?
Czekamy na Twoją opinię!” przypominający o ostatnich chwilach na wzięcie udziału
w konsultacjach społecznych. Przypomniano o możliwości przesyłania uwag na adres
konsultacje.gpr@um.krakow.pl oraz o możliwości wypełnienia formularza konsultacyjnego
dostępnego w formie elektronicznej. Przypomniano również o dostępności formularzy
w formie papierowej, do pobrania w siedzibie Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji
Urzędu Miasta Krakowa.
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Miejski Portal Informacyjny dedykowany biznesowi www.business.krakow.pl

10 maja 2022 r. opublikowano komunikat pt. „Rozpoczęcie konsultacji społecznych
dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Mieście
Krakowie” dotyczący Obwieszczenia Prezydenta Miasta Krakowa o rozpoczęciu konsultacji
społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyznaczenia
obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Mieście Krakowie. Komunikat zawierał
informacje o podstawie prawnej obwieszczenia, celu konsultacji społecznych i czasie ich
trwania. Zaproszono do odwiedzania strony https://rewitalizacja.krakow.pl.

Miejski Portal Informacyjny dedykowany organizacjom pozarządowym
www.ngo.krakow.pl

16 maja 2022 r. opublikowano komunikat pt. „Prezydent Miasta Krakowa ogłasza konsultacje
społeczne, których przedmiotem jest projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie
wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Mieście Krakowie” na temat
Obwieszczenia Prezydenta Miasta Krakowa o rozpoczęciu konsultacji społecznych
dotyczących uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego
oraz obszaru rewitalizacji w Mieście Krakowie. Komunikat zawierał informacje o celu
konsultacji społecznych, czasie ich trwania oraz formie ich prowadzenia. Zaproszono do
odwiedzania strony https://rewitalizacja.krakow.pl.

Promocja w mediach społecznościowych
Fanpage „Rewitalizacja w Krakowie” w serwisie społecznościowym Facebook

9 maja 2022 r. opublikowano informację o rozpoczynających się 16 maja 2022 r. konsultacjach
społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyznaczenia
obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Mieście Krakowie. Zachęcono
odbiorców do śledzenia bieżących informacji na stronie internetowej
https://rewitalizacja.krakow.pl/.

10 maja 2022 r. opublikowano informację i zaproszono do udziału w spotkaniach
konsultacyjnych, które przeprowadzono w następujących dniach i lokalizacjach:
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25 maja (środa) w godz. 17.00 -19.00 – w Ośrodku Kultury im. C.K. Norwida w Krakowie,
os. Górali 5,
27 maja (piątek) w godz. 17.00 -19.00 – w Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli
w Krakowie, plac Wolnica 1,
31 maja (wtorek) w godz. 17.00 -19.00 - w Szkole Podstawowej nr 10, ul. Blachnickiego 1,
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2 czerwca (czwartek) w godz. 17.00 -19.00 – w Domu Utopii Międzynarodowym
Centrum Empatii, os. Szkolne 26a.

16 maja 2022 r. opublikowano informację o rozpoczęciu konsultacji. Podano informację
o czasie trwania konsultacji oraz dostępności materiałów i formularzy konsultacyjnych
w formie elektronicznej.

18 maja 2022 r. opublikowano informację przypominającą o trwających konsultacjach
społecznych i zachęcającą do wzięcia w nich udziału. W komunikacie poinformowano
o dostępności formularzy konsultacyjnych w formie papierowej w siedzibie Wydziału ds.
Przedsiębiorczości i Innowacji Urzędu Miasta Krakowa (ul. Bracka 10) – od poniedziałku do
piątku w godz. 8:00-15:00. Przypomniano także o możliwości pobrania formularzy
konsultacyjnych w formie elektronicznej dostępnych w zakładce „Konsultacje” na stronie
www.rewitalizacja.krakow.pl.

19 maja 2022 r. opublikowano informację przypominającą i zachęcającą do udziału
w spotkaniach konsultacyjnych. Podano terminy i lokalizacje wszystkich czterech
zaplanowanych spotkań. Zachęcono także do odwiedzania strony internetowej
www.rewitalizacja.krakow.pl.

24 maja 2022 r. opublikowano informację przypominającą i zachęcającą do udziału
w pierwszym spotkaniu konsultacyjnym w Nowej Hucie pod hasłem „Jakie granice obszaru
zdegradowanego i rewitalizacji?” w Ośrodku Kultury im. C.K. Norwida na os. Górali 5. Podano
informację o tłumaczeniu na polski język migowy. Podano link do obszerniejszej informacji na
temat zbliżającego się spotkania, opublikowanej w portalu miejskim „Magiczny Kraków”:
https://www.krakow.pl/aktualnosci/260556,29,komunikat,spotkanie_w_nowej_hucie___jakie_g
ranice_obszaru_zdegradowanego_i_rewitalizacji_.html?_ga=2.241946496.306376939.165338
9808-1044925637.1646301612.

26 maja 2022 r. opublikowano informację przypominającą i zachęcającą do udziału w drugim
spotkaniu konsultacyjnym pod hasłem „Jakie granice obszaru zdegradowanego i rewitalizacji?”
w Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie na placu Wolnica 1.
Przypomniano także o możliwości uczestnictwa w konsultacjach społecznych poprzez
wypełnienie formularza konsultacyjnego lub przesyłania uwag na adres
konsultacje.gpr@um.krakow.pl. Zachęcono do odwiedzania strony internetowej
www.rewitalizacja.krakow.pl.

27 maja 2022 r. opublikowano informację przypominającą o drugim spotkaniu konsultacyjnym
w Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie na placu Wolnica 1. Podano link
do obszerniejszej informacji na temat spotkania, opublikowanej na stronie:
https://rewitalizacja.krakow.pl/aktualnosci/260660,210,komunikat,spotkanie_konsultacyjne_
w_muzeum_etnograficznym____jakie_granice_obszaru_zdegradowanego_i_rewitalizacji_.html.
15
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30 maja 2022 r. opublikowano informację przypominającą o trzecim spotkaniu konsultacyjnym
w Szkole Podstawowej nr 10, przy ul. Blachnickiego 1. Zachęcono także do brania udziału
w konsultacjach w formie zdalnej, poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego lub
przesyłanie uwag na adres konsultacje.gpr@um.krakow.pl. Zachęcono także do odwiedzania
strony internetowej www.rewitalizacja.krakow.pl i śledzenia informacji publikowanych
w zakładce „Konsultacje”.

30 maja 2022 r. opublikowano informację o możliwości udziału w konsultacjach społecznych
w mobilnym punkcie konsultacyjnym (tzw. wózek konsultacyjny), z którym na Grzegórzkach
i Wesołej przebywali pracownicy i pracowniczki Referatu ds. Rewitalizacji w Wydziale ds.
Przedsiębiorczości i Innowacji Urzędu Miasta Krakowa. Przypomniano także o spotkaniu
konsultacyjnym planowanym na wtorek 31.05. o godz. 17:00 w SP nr 10 przy ul.
Blachnickiego 1.

1 czerwca 2022 r. opublikowano informację przypominającą o czwartym spotkaniu
konsultacyjnym zaplanowanym na czwartek 2 czerwca, w Domu Utopii - Międzynarodowym
Centrum Empatii, na os. Szkolne 26a. Zaproszono także do udziału w konsultacjach w formie
zdalnej, poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego lub przesyłanie uwag na adres
konsultacje.gpr@um.krakow.pl. Zachęcono do odwiedzania strony internetowej
www.rewitalizacja.krakow.pl i śledzenia informacji publikowanych w zakładce „Konsultacje”.

2 czerwca 2022 r. opublikowano informację przypominającą o spotkaniu konsultacyjnym
w Domu Utopii – Międzynarodowym Centrum Empatii na os. Szkolnym 26a. Podano link do
obszerniejszej informacji na temat spotkania opublikowanej na oficjalnej stronie Referatu ds.
Rewitalizacji:
https://rewitalizacja.krakow.pl/aktualnosci/260829,210,komunikat,spotkanie_konsultacyjne_
w_nowej_hucie____jakie_granice_obszaru_zdegradowanego_i_rewitalizacji_.html

7 czerwca 2022 r. opublikowano informację przypominającą o trwających do 24 czerwca
konsultacjach społecznych. Poinformowano o możliwości spotkania pracowników Referatu ds.,
Rewitalizacji w terenie z mobilnym punktem konsultacyjnym wyposażonym w mapy obszarów,
materiały informacyjne dotyczące rewitalizacji oraz formularze uwag. Podano czas i lokalizację
mobilnego punktu konsultacyjnego 8 i 9 czerwca. Przypomniano o możliwości wzięcia udziału
w konsultacjach w formie zdalnej, poprzez pobranie formularza konsultacyjnego w formie
elektronicznej ze strony https://rewitalizacja.krakow.pl/. Przypomniano również o możliwości
pobrania formularzy w formie papierowej w siedzibie Wydziału ds. Przedsiębiorczości
i Innowacji Urzędu Miasta Krakowa (ul. Bracka 10) – od poniedziałku do piątku, w godz. 8.0015.00. Podano także informację o telefonicznych dyżurach ekspertów 7 i 14 czerwca.
20 czerwca 2022 r. opublikowano komunikat przypominający o dobiegających końca
konsultacjach społecznych. Odbiorcom przypomniano, że zostały już tylko 4 dni na składanie
uwag na temat projektu Uchwały Rady Miasta Krakowa określającej granice obszaru
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zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Post zawierał przypomnienie definicji rewitalizacji
oraz krótką informację na temat proponowanych granic obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji. W publikacji zawarto także link do strony https://rewitalizacja.krakow.pl/
zawierającej wszystkie materiały potrzebne do wzięcia udziału w konsultacjach.
24 czerwca 2022 r. (ostatni dzień konsultacji) opublikowano informację przypominającą, że
interesariusze rewitalizacji chcący zabrać głos w konsultacjach społecznych mogą składać
uwagi w formie elektronicznej do końca dnia. Komunikat zawierał link do strony
https://rewitalizacja.krakow.pl/
Konsultacje społeczne prowadzone poprzez portal internetowy Obywatelski Kraków
(www.obywatelski.krakow.pl) dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w
sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Mieście
Krakowie
W okresie od 16 maja do 24 czerwca 2022 r. trwały konsultacje społeczne dotyczące projektu
uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru
rewitalizacji w Mieście Krakowie.
Podczas konsultacji wykorzystano następujące elementy serwisu:


dział „aktualności”



dział „aktualne konsultacje społeczne”



newsletter
W dziale „aktualności”

10 maja 2022 r. opublikowano informację, że w okresie od 16 maja do 24 czerwca 2022 r.
Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji będzie prowadził z mieszkańcami i organizacjami
pozarządowymi konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Krakowa
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Mieście
Krakowie.
W tekście scharakteryzowano krótko cel konsultacji i podano ich formy obejmujące: zbieranie
uwag w postaci papierowej, zbieranie uwag w postaci elektronicznej, zbieranie uwag ustnych,
telefoniczne dyżury ekspertów, otwarte spotkania konsultacyjne.
16 maja 2022 r. opublikowano informację, w której zaproszono do udziału w konsultacjach
społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyznaczenia
obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Mieście Krakowie.
W tekście podano cel konsultacji, czas ich trwania, formy konsultacji wraz z informacją, jak
wziąć udział w przedmiotowych konsultacjach.
Jako pliki do pobrania zamieszczono:



Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego
oraz obszaru rewitalizacji w Mieście Krakowie
Załącznik do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyznaczenia obszaru
zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Mieście Krakowie – Mapy obszarów
zdegradowanych oraz obszaru rewitalizacji
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Streszczenie Diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego oraz obszaru
rewitalizacji w Mieście Krakowie
Formularze zgłaszania uwag do dokumentu (dla mieszkańców i innych interesariuszy
rewitalizacji)
Formularze zgłaszania uwag do dokumentu (dla organizacji pozarządowych)

Pod tekstem zamieszczono link do obwieszczenia Prezydenta Miasta Krakowa o rozpoczęciu
konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie
wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Mieście Krakowie
opublikowanego w dziale aktualne konsultacje społeczne.
30 maja 2022 r. opublikowano zaproszenie na mające się odbyć następnego dnia spotkanie
konsultacyjne w Szkole Podstawowej nr 10, przy ul. Blachnickiego 1 oraz do wypełnienia
formularza konsultacyjnego.
W tekście podano linki do map do pobrania oraz stron poświęconych przedmiotowym
konsultacjom i rewitalizacji w Krakowie.
1 czerwca 2022 r. zmieszczono zaproszenie na mające się odbyć następnego dnia ostatnie
spotkanie konsultacyjne, zorganizowane w Domu Utopii – Międzynarodowym Centrum
Empatii na os. Szkolnym 26a w Nowej Hucie oraz do wypełnienia formularza konsultacyjnego.
W tekście podano linki do map do pobrania oraz stron poświęconych przedmiotowym
konsultacjom i rewitalizacji w Krakowie.
W dziale „aktualne konsultacje społeczne”
16 maja 2022 r. opublikowano obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o rozpoczęciu
konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie
wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Mieście Krakowie.
W tekście podano podstawę prawną prowadzenia konsultacji, ich cel, czas trwania, informację
o wydziale merytorycznym, formy konsultacji wraz z informacją, jak wziąć udział
w przedmiotowych konsultacjach.
Poinformowano też, że niezwłocznie po zakończeniu każdej z form konsultacji przygotowane
zostanie podsumowanie oraz po zakończeniu konsultacji sporządzony zostanie raport
podsumowujący ich przebieg, zawierający dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia,
omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.
Poinformowano też, w jakich innych miejscach opublikowano informację o przedmiotowych
konsultacjach społecznych.
Jako pliki do pobrania zamieszczono:
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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.
10 maja 2022 r. zamieszczono post, w którym poinformowano, że wkrótce mają rozpocząć się
konsultacje społeczne dotyczące wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru
rewitalizacji w Krakowie. W tekście podano też harmonogram i lokalizacje zaplanowanych
spotkań konsultacyjnych.
16 maja 2022 r. opublikowano post, w którym poinformowano u uruchomieniu tego dnia przez
Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji UMK, trwających do 24 czerwca 2022 r. konsultacji
społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru
rewitalizacji w Mieście Krakowie, których celem było pozyskanie opinii w zakresie wyznaczenia
granic obszaru zdegradowanego oraz granic obszaru rewitalizacji w Mieście.
W tekście podano formy konsultacji i ich harmonogram wraz z krótkimi informacjami, jak wziąć
w nich udział.
30 maja 2022 r. zamieszczono post, w którym zaproszono na mające się odbyć następnego dnia
spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru
zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Mieście Krakowie, podając jego dokładną
lokalizację i godzinę rozpoczęcia.
1 czerwca 2022 r. opublikowano post, w którym zaproszono na mające się odbyć następnego
dnia ostatnie spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu uchwały w sprawie wyznaczenia
obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Mieście Krakowie, podając jego
dokładną lokalizację i godzinę rozpoczęcia. Osoby, które nie mogły wziąć udziału w spotkaniu
zaproszono do wypełnienia formularza konsultacyjnego lub przesyłania uwag na adres:
konsultacje.gpr@um.krakow.pl
10 czerwca 2022 r. zamieszczono post, w którym przypomniano o trwających w tym tygodniu
konsultacjach społecznych, w tym o konsultacjach dotyczących projektu uchwały w sprawie
wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Mieście Krakowie.
23 czerwca 2022 r. opublikowano post, w którym zachęcono do udziału w trwających jeszcze
tylko przez dwa dni konsultacjach na temat projektu uchwały Rady Miasta Krakowa
określającej granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Krakowie.
24 czerwca 2022 r. zamieszczono post, w którym przypomniano, że jest to ostatni dzień
konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego
oraz obszaru rewitalizacji w Mieście Krakowie.
Profil Urzędu Miasta Krakowa w serwisie społecznościowym LinkedIn

16 maja 2022 r. opublikowano informację o rozpoczęciu konsultacji społecznych oraz czasie
ich trwania. Podano link, pod którym dostępne były materiały informacyjne i formularze
konsultacyjne.
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Biuletyn Informacji Publicznej

9 maja 2022 r. opublikowano Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o rozpoczęciu
konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie
wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Mieście Krakowie, wraz
z materiałami:
1. Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego
oraz obszaru rewitalizacji w Mieście Krakowie.
2. Załącznik do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyznaczenia obszaru
zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Mieście Krakowie - Mapy obszarów
zdegradowanych oraz obszaru rewitalizacji.
3. Streszczenie Diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego oraz obszaru
rewitalizacji w Mieście Krakowie.
4. Formularz zgłaszania uwag do dokumentu:
 Dla mieszkańców i innych interesariuszy rewitalizacji.
 Dla organizacji pozarządowych.
13 maja 2022 r. opublikowano Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie
uruchomienia konsultacji społecznych z inicjatywy Prezydenta Miasta Krakowa,
dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz
obszaru rewitalizacji w Mieście Krakowie.

18 maja 2022 r. opublikowano komunikat „Konsultacje społeczne dotyczące projektu
uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz
obszaru rewitalizacji w Mieście Krakowie”. Komunikat zawierał informacje o celu konsultacji,
czasie ich trwania, formach prowadzenia konsultacji, terminach i lokalizacjach otwartych
spotkań konsultacyjnych oraz o terminach dyżurów telefonicznych ekspertów. Komunikat
zawierał linki do materiałów podlegającym konsultacjom („Projekt uchwały Rady Miasta
Krakowa w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji
w Mieście Krakowie” oraz „Załącznik do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie
wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Mieście Krakowie - Mapy
obszarów zdegradowanych oraz obszaru rewitalizacji”). Komunikat zawierał także linki do
pobrania formularzy konsultacyjnych, w wersjach dla mieszkańców i przedstawicieli organizacji
pozarządowych.
9 czerwca 2022 r. opublikowano podsumowanie spotkań, które odbyły się w planowanych
podobszarach rewitalizacji (4).

Informowanie o konsultacjach w prasie tradycyjnej
Dwutygodnik Kraków.pl

11 maja 2022 r. w numerze 8 (305) na str. 15 ukazał się krótki artykuł pt. „Jakie granice
obszarów zdegradowanego i rewitalizacji?”, zapraszający do wzięcia udziału w konsultacjach
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i podający podstawowe informacje na ich temat (czas trwania konsultacji, powody i cele
konsultacji). Artykuł zachęcał do odwiedzenia strony https://rewitalizacja.krakow.pl i podawał
informacje o możliwości pobrania formularzy konsultacyjnych zarówno w formie
elektronicznej, jak w i formie papierowej, w siedzibie Wydziału ds. Przedsiębiorczości
i Innowacji, przy ul. Brackiej 10.

25 maja 2022 r., w numerze 9 (306) na str. 14 ukazał się artykuł i plakat pt. „Gdzie
rewitalizować Kraków?” przybliżający problematykę rewitalizacji, podstawy prawne
i poszczególne etapy prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji. Artykuł zawierał także
informacje o możliwości uzyskania dodatkowych informacji i pobrania formularzy
konsultacyjnych ze strony https://rewitalizacja.krakow.pl. Podano także informację
o możliwości pobrania formularzy w formie papierowej w siedzibie Wydziału ds.
Przedsiębiorczości i Innowacji.

„Głos” – Tygodnik Nowohucki

20 maja 2022 r. w numerze 20 (1623) wydrukowano artykuł pt. „Gdzie prowadzić
rewitalizację Nowej Huty?”. Artykuł wyjaśniał czym jest rewitalizacja, przybliżał zagadnienia
takie jak „obszar zdegradowany”, „obszar rewitalizacji” oraz opisywał zrealizowane dotychczas
przedsięwzięcia rewitalizacyjne na terenie „starej” Nowej Huty i zachęcał do uczestnictwa
w trwających konsultacjach społecznych. Podano informacje na temat terminów i lokalizacji
nowohuckich spotkań konsultacyjnych, zachęcono do odwiedzania strony www Rewitalizacji
w Krakowie oraz profilu Rewitalizacji w Krakowie na portalu Facebook. Poinformowano
o możliwości przesyłania uwag na adres mailowy konsultacje.gpr@um.krakow.pl oraz
wypełnienia formularza konsultacyjnego w formie elektronicznej. Podano także informację
o możliwości pobrania formularzy w formie papierowej w siedzibie Wydziału ds.
Przedsiębiorczości i Innowacji.

Informowanie o konsultacjach – plakaty i ulotki
Istotną częścią akcji promocyjnej konsultacji społecznych były ulotki i plakaty. W dniach
poprzedzających rozpoczęcie konsultacji oraz na początku konsultacji, wyznaczeni pracownicy
i pracowniczki Referatu ds. Rewitalizacji zajmowali się dystrybucją plakatów i ulotek
w planowanych podobszarach rewitalizacji, np. w przestrzeni publicznej oraz na terenie
instytucji (szkół, przedszkoli, bibliotek, ośrodków kultury, Centrów Aktywności Seniora), które
wyraziły zgodę na umieszczenie na swoim terenie materiałów informacyjnych i promocyjnych
na temat rewitalizacji i konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miasta Krakowa
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Mieście
Krakowie. Plakaty informacyjne były także rozwieszane w miejscach do tego przeznaczonych,
z poszanowaniem przepisów Parku Kulturowego Stare Miasto i Parku Kulturowego Stara
Nowa Huta, tj. na słupach ogłoszeniowych należących do Gminy Miejskiej Kraków.

21

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Informowanie o konsultacjach – mobilny punkt konsultacyjny

Mobilny punkt konsultacyjny to specjalnie zaprojektowany wózek, który pozwala
przemieszczać się swobodnie wraz z niezbędnymi materiałami i zatrzymywać się w różnych
miejscach, żeby rozmawiać z mieszkańcami.
Wózek konsultacyjny Rewitalizacji w Krakowie miał swoją „premierę” podczas konsultacji
społecznych w sprawie proponowanych granic obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji. Konsultacje w terenie prowadzono w dniach:

DATA
26.05.2022
30.05.2022
31.05.2022
1.06.2022
3.06.2022
9.06.2022
13.06.2022
24.06.2022
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LOKALIZACJA
Kazimierz (Plac Wolnica, Plac
Nowy)
Grzegórzki (Hala Targowa) i
Wesoła
Rynek Główny, Kazimierz
Stara Nowa Huta (Plac Centralny,
Aleja Róż, okolice NCK)
Stara Nowa Huta
Zalew Nowohucki
Nowa Huta, Grzegórzki, Wesoła
Grzegórzki, Planty

CZAS
11:00-13:00
11:00-13:00
13:00-15:00
13:00-15:00
13:00-15:00
13:00-15:00
13:00-15:00
9:30-11:00
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Informowanie o konsultacjach – komunikaty w BusTV
W terminach: 14-20.05.22; 21-27.05.22; 28.05-03.06.22 w pojazdach komunikacji miejskiej
wyświetlano informacje o procesie konsultacyjnym: miejsca i daty spotkań, adres strony
internetowej www.rewitalizacja.krakow.pl, czas trwania konsultacji, sposoby składania uwag.

Przebieg spotkań konsultacyjnych

W ramach konsultacji społecznych odbyły się 4 otwarte spotkania z mieszkańcami
i mieszkankami Krakowa. Wybór lokalizacji podyktowany był dostępnością i bliskością
konsultowanych granic obszarów rewitalizacji. Każde ze spotkań dotyczyło wszystkich
proponowanych granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
Podsumowanie tej formy konsultacji, tj. spotkań w planowanych podobszarach rewitalizacji,
opublikowano 9 czerwca 2022 r. w Biuletynie Informacji Publicznej
(https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=152714).
Spotkania miały charakter informacyjno- dyskusyjny. W pierwszej części organizatorzy przedstawiciele Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji przedstawiali znaczenie
i uwarunkowania prawne procesu rewitalizacji, następnie założenia, metodologię i wyniki
przeprowadzonych analiz a następnie opartą na nich propozycję wyznaczenia granic obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Krakowie. W części dyskusyjnej odpowiadano na
zgłaszane pytania, dyskutowano na temat wyznaczonych granic obszaru rewitalizacji.
Zaproszony ekspert oraz pracownicy i pracowniczki Referatu ds. Rewitalizacji odpowiadali na
pytania i wyjaśniali niejasności. Uczestnicy i uczestniczki prócz pytań, zgłaszali komentarze
i sugestie zarówno do projektu uchwały, jak i samych konsultacji.
Część informacyjna wszystkich spotkań przebiegała wg powtarzalnego schematu:
Spotkanie zawsze rozpoczynała moderatorka Aleksandra Wagner przedstawiając temat
i cel spotkania, jego planowany przebieg, informacje na temat udziału w konsultacjach
społecznych (formy ustne i pisemne zgłaszania uwag, spotkania konsultacyjne i dyżury
eksperckie). Informowano również o rejestracji spotkania w celu sporządzenia raportu.
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Następnie głos zabierała Magdalena Wiechniak (Z-ca Dyrektora Wydziału Przedsiębiorczości
i Innowacji UMK), witając zebranych i wyjaśniając rolę mieszkańców w procesach
partycypacyjnych, w tym także w procesie rewitalizacji. Następnie głos zabierał Leszek
Jasiński, który w formie prezentacji multimedialnej przedstawiał istotę procesu rewitalizacji,
jego uwarunkowania prawne, a także założenia, metodologię i rezultaty przeprowadzonej
diagnozy i wynikającej z niej propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji.
Przebieg dyskusji przeprowadzonej w trakcie każdego spotkania przedstawiono poniżej.

25 maja 2022 r. spotkanie w Ośrodku Kultury im. C.K. Norwida w
Krakowie.
W dniu 25 maja 2022 r. roku w Ośrodku Kultury im. C.K. Norwida w Krakowie, os. Górali 5
odbyło się pierwsze otwarte spotkanie z mieszkańcami Krakowa w ramach konsultacji projektu
Uchwały na temat wyznaczenia granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 17:10 (zwłoka w rozpoczęciu podyktowana była
oczekiwaniem na uczestników- zakładano że mogą mieć problemy z dotarciem ze względu na
niekorzystną pogodę) i zakończyło się o godzinie 18:03 po wyczerpaniu dyskusji.
Zorganizowane przez Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji UMK spotkanie było
moderowane i tłumaczone na język migowy.
W spotkaniu udział wzięli:
Magdalena Wiechniak – Zastępca Dyrektora Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji
UMK
Katarzyna Marchewczyk – Kierownik Referatu ds. Rewitalizacji Wydział ds.
Przedsiębiorczości i Innowacji UMK
Pracownicy i Pracowniczki Referatu ds. Rewitalizacji Wydział ds. Przedsiębiorczości
i Innowacji UMK: Leszek Jasiński, Michał Kmiecik, Anna Brydniak, Agnieszka RudnickaDrabik,
Samodzielne stanowiska ds. analiz i wizualizacji przestrzennych, Wydział ds.
Przedsiębiorczości i Innowacji UMK: Andrzej Słowik, Jadwiga Reczek-Płudowska
oraz
dr Janusz Jeżak – Instytut Ekonomiki Przestrzeni, ekspert i doradca w zakresie
rewitalizacji
moderatorka oraz tłumacz polskiego języka migowego( PJM).
Poza przedstawicielami organizatora, ekspertem, moderatorką i tłumaczką w spotkaniu udział
wzięły trzy osoby.
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Przebieg dyskusji:
Po zakończeniu części informacyjnej otwarto dyskusję. Na pytania odnoszące się do prezentacji
udzielono odpowiedzi. Uwagi, sugestie i komentarze mieszkańców zapisywano na flipcharcie.
W trwającej około 20 minut dyskusji zgłoszono uwagę o potrzebie dołączenia fragmentu
obszaru Nowej Huty – Bieńczyce (osiedle Złotej Jesieni) do obszaru rewitalizacji. Potrzeba ta
wynika zdaniem zgłaszającego z wyjątkowej w skali Krakowa, trudnej sytuacji społecznej
mieszkańców zamieszkujących ten teren (duża koncentracja problemów społecznych).
W formie sugestii zgłoszono także prośbę o rozważenie zaproszenia przedstawicieli MOPS do
udziału w konsultacjach dotyczących rewitalizacji oraz wyrażono zdanie, że przyjęte w
diagnozie jednostki urbanistyczne są zbyt duże w stosunku do mniejszych często obszarów
problemowych. Do komentarzy i postulatów odnieśli się eksperci oraz organizatorzy
spotkania, wskazując jednocześnie na potrzebę formalnego zgłoszenia wniesionej w trakcie
dyskusji uwagi w jednej z dostępnych form.
Spotkanie przebiegło w atmosferze rzeczowej i otwartej dyskusji. Po wyczerpaniu pytań
i komentarzy uczestników spotkania, dyskusja została zamknięta i ponownie poinformowano
zebranych o możliwości zgłoszenia uwag także po spotkaniu w formie ustnej, pisemnej
i elektronicznej.
Podczas spotkania oraz przed i po jego zakończeniu mieszkańcom udostępniono materiały
informacyjne nt. rewitalizacji: ulotki, formularze i konsultowane dokumenty.

27 maja 2022 r., Muzeum Etnograficzne w Krakowie, pl. Wolnica 1
W dniu 27 maja 2022 r. roku w Muzeum Etnograficznym w Krakowie, pl. Wolnica 1 odbyło się
drugie otwarte spotkanie z mieszkańcami Krakowa w ramach trwających od 16 maja 2022 r.
konsultacji projektu Uchwały na temat wyznaczenia granic obszaru zdegradowanego oraz
obszaru rewitalizacji w Mieście Krakowie. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 17:08 (za zgodą
uczestników zdecydowano o kilkuminutowym oczekiwaniu na dotarcie pozostałych osób)
i zakończyło się o godzinie 18:25 po wyczerpaniu dyskusji. Zorganizowane przez Wydział ds.
Przedsiębiorczości i Innowacji UMK spotkanie było moderowane.
W spotkaniu udział wzięli:
Magdalena Wiechniak – Zastępca Dyrektora Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji
UMK
Katarzyna Marchewczyk – Kierownik Referatu ds. Rewitalizacji Wydział ds.
Przedsiębiorczości i Innowacji UMK
Pracownicy i Pracowniczki Referatu ds. Rewitalizacji Wydział ds. Przedsiębiorczości
i Innowacji UMK: Leszek Jasiński, Anna Brydniak, Aleksandra Dawidowicz, Michał
Kmiecik, Krzysztof Kopeć, Agnieszka Rudnicka-Drabik
Samodzielne stanowiska ds. analiz i wizualizacji przestrzennych, Wydział ds.
Przedsiębiorczości i Innowacji UMK: Andrzej Słowik, Jadwiga Reczek-Płudowska
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a także
dr Janusz Jeżak – Instytut Ekonomiki Przestrzeni, ekspert i doradca w zakresie
rewitalizacji
oraz moderatorka.
Poza przedstawicielami organizatora, ekspertem i moderatorką w spotkaniu udział wzięły trzy
osoby.
Przebieg dyskusji:
Po zakończeniu części informacyjnej otwarto dyskusję. Na pytania odnoszące się do prezentacji
udzielono odpowiedzi. Uwagi, sugestie i komentarze mieszkańców zapisywano na flipcharcie.
Dyskusje rozpoczęło zgłoszenie przez mieszkankę sugestii dotyczącej poprawy komunikacji
pomiędzy Urzędem Miasta Krakowa a mieszkańcami. Zwrócono uwagę na niską frekwencję
mieszkańców, która zadaniem mieszkanki wynika z tego, że informacje nie docierają do
zainteresowanych. Przyjmując tę sugestię, przedstawicielka Referatu ds. Rewitalizacji
przedstawiła mieszkańcom krótką informację na temat działań komunikacyjnych podjętych
przez referat. Działania te objęły przekazanie informacji szkołom i przedszkolom znajdujących
się na terenie wydzielonych podobszarów. Instytucje te proszono o wywieszenie informacji, tak
by mogli się z nią zapoznać rodzice i opiekunowie. Informację opublikowano w kanałach
urzędowych (BIP, strona i profil Referatu ds. Rewitalizacji Wydziału ds. Przedsiębiorczości
i Innowacji) informację o terminie konsultacji przedrukował „Dziennik Polski”, „Głos
Nowohucki” i portal krakow.pl. Informację o spotkaniach przekazano także Radom Dzielnic,
roznoszono ulotki i wywieszono plakaty na dostępnych w dzielnicach nośnikach. Mieszkańcy
zwrócili uwagę na wyludnienie dzielnicy Kazimierz, jej zmieniony charakter a także niskie
poczucie sprawczości mieszkańców w tym także upatrując przyczyn niskiej frekwencji. Ekspert
ds. rewitalizacji zwrócił uwagę na problem niskiej frekwencji w spotkaniach partycypacyjnych
występujący również w innych miastach. Ta część dyskusji zakończyła się konstruktywną
deklaracją dotyczącą ponownego przeanalizowania dostępnych kanałów komunikacji przez
Referat ds. Rewitalizacji oraz wzajemnej pomocy Rady Dzielnicy, mieszkańców- aktywistów
i Wydziału w wysiłkach na rzecz zwiększenia partycypacji mieszkańców.
W dalszej dyskusji mieszkańcy wyrazili akceptację dla granic proponowanych podobszarów
Grzegórzki – Wesoła i Kazimierz- Stradom. Jednocześnie dopytywano o powody wyznaczenia
granicy wewnętrznej pomiędzy dwoma podobszarami: Grzegórzki-Wesoła oraz KazimierzStradom. Początkowo dla niektórych mieszkańców nie było zrozumiałe dlaczego teren pod
estakadą przynależąca w ich odczuciu do Grzegórzek, włączono do podobszaru Kazimierza. Po
dyskusji i wyjaśnieniach ze strony eksperta, mieszkańcy zgodzili się, że ze względu na szersze
spojrzenie na funkcję podobszarów oraz efektywność prac na dalszych etapach procesu
rewitalizacji, podział taki jest zasadny.
Podczas prezentacji przedstawiciel Referatu ds. Rewitalizacji zadeklarował, że miasto nie
planuje skorzystać z narzędzia prawa pierwokupu na planowanych obszarach rewitalizacji.
Mieszkańcy wobec tego zgłosili postulat by miasto nie rezygnowało z tego narzędzia, które ich
zdaniem może okazać się bardzo przydatne w przywracaniu dawnych, utraconych funkcji
budynków.
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Osobnym dyskutowanym wątkiem była konieczność koordynowania licznych procesów zmian
toczących się w okolicach Kazimierza a związanych z konsultacjami społecznymi (park
kulturowy, kwartał klimatyczny, itp.). Mieszkańcy pytali o to jak procesy te będą
koordynowane i czy rewitalizacja daje realne narzędzia do ich zintegrowania. Przedstawiciele
Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji wyjaśnili cele owych procesów i zadeklarowali
starania o to by były one jak najlepiej skoordynowane.
Spotkanie przebiegło w atmosferze rzeczowej i otwartej dyskusji. Interesariusze brali aktywny
udział w dyskusji. Po wyczerpaniu pytań i kwestii dyskusyjnych podziękowano uczestnikom
i zakończono spotkanie.

31 maja 2022 r. Szkoła Podstawowa nr 10 w Krakowie, ul. Blachnickiego 1
W dniu 31 maja 2022 r. roku w Szkole Podstawowej nr 10 w Krakowie, ul. Blachnickiego 1
odbyło się trzecie otwarte spotkanie z mieszkańcami Krakowa w ramach trwających od 16
maja 2022 r. konsultacji projektu Uchwały na temat wyznaczenia granic obszaru
zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Mieście Krakowie. Spotkanie rozpoczęło się
o godzinie 17:05 a zakończyło o godzinie 18:40 po wyczerpaniu dyskusji. Zorganizowane przez
Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji UMK spotkanie było moderowane i tłumaczone na
język migowy.
W spotkaniu udział wzięli:
Magdalena Wiechniak – Zastępca Dyrektora Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji
UMK
Pracownicy i Pracowniczki Referatu ds. Rewitalizacji Wydział ds. Przedsiębiorczości
i Innowacji UMK: Aleksandra Dawidowicz, Michał Kmiecik, Krzysztof Kopeć, Agnieszka
Rudnicka-Drabik, Aniela Radecka
Samodzielne stanowiska ds. analiz i wizualizacji przestrzennych, Wydział ds.
Przedsiębiorczości i Innowacji UMK: Andrzej Słowik, Jadwiga Reczek-Płudowska
oraz
dr Janusz Jeżak - Instytut Ekonomiki Przestrzeni, ekspert i doradca w zakresie
rewitalizacji,
moderatorka i tłumaczka.
Poza przedstawicielami organizatora, ekspertem i moderatorką w spotkaniu udział wzięło
trzynaście osób.
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Przebieg dyskusji:
Po zakończeniu części informacyjnej otwarto dyskusję. Zadawane pytania, sugestie
i komentarze zapisywano na flipcharcie.
Na początku dyskusji kilkoro mieszkańców i mieszkanek wyraziło zaniepokojenie liczbą
toczących się w okolicy Grzegórzek procesów konsultacyjnych i niejasnym dla nich ich
obecnym statusie. Zgromadzeni dopytywali o wzajemne relacje procesu rewitalizacji
i projektów kwartału klimatycznego, przebudowy placu Grzegórzeckiego. Obawy dotyczyły
tego, czy rozpoczynający się proces rewitalizacji włączy wypracowane z mieszkańcami
ustalenia dotyczące pozostałych projektów. Ekspert wyjaśnił różnice pomiędzy wymogami
prawnymi procesu rewitalizacji a umocowaniem pozostałych projektów. Podkreślał
koncentrację na problemach społecznych w procesie rewitalizacji. Pracownicy referatu
zapewnili o dołożeniu wszelkich starań by taka koordynacja miała miejsce oraz poinformowali,
że szczegółowe ustalenia poprzednio konsultowanych projektów będą brane pod uwagę na
dalszych etapach prac.
Mieszkańców i mieszkanki interesowała także metodologia przeprowadzonej diagnozy oraz
logika doboru wskaźników. Dyskutowano użyteczność danych, a szczególnie ich aktualność
w kontekście dynamicznie zmieniającego się otoczenia na skutek trwających procesów
przebudowy estakady grzegórzeckiej, placu targowego czy reorganizacji ruchu w rejonie ulicy
Dietla- Grzegórzeckiej. Na pytania te odpowiadali pracownicy Referatu ds. Rewitalizacji oraz
zaproszony ekspert. Tłumaczyli konieczność posiłkowania się dostępnymi danymi
o charakterze ilościowym, zauważali także ich ograniczenia i przedstawiali w jaki sposób dane
te będą uzupełniane o analizy jakościowe w dalszych etapach diagnozy.
Po przedyskutowaniu logiki organizacji procesu rewitalizacji oraz diagnozy, poruszony został
temat granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Mieszkanka tego obszaru
zwróciła uwagę na piętnujący charakter nazwy „obszar zdegradowany”, podzieliła się także
odczuciem przykrości spowodowanym przez charakterystykę obszaru Grzegórzki – Wesoła
zaprezentowanego w diagnozie. Wyraziła obawę, że etykietowanie tego ważnego i żyjącego
obszaru jako zdegradowanego, zamieszkanego przez osoby o niskim poziomie wykształcenia
jest krzywdzące dla mieszkańców i mieszkanek, i skutkować może negatywnym odbiorem
społecznym Grzegórzek. Kwestia ta była dyskutowana. Pracownik referatu odniósł się do
wprowadzonego na początku prezentacji tematu zastosowanych w ustawie pojęć i możliwych
choć niezamierzonych negatywnych skojarzeń. Podkreślił jednak pozytywny charakter samego
procesu rewitalizacji i korzyści dla mieszkańców. Przykłady dobrych praktyk rewitalizacji
wskazał także ekspert dr Janusz Jeżak, prosząc o przemyślenie stanowiska wobec
ewentualnego postulatu wyłączenia okoli Wesołej z proponowanego obszaru rewitalizacji.
Mieszkańcy zadeklarowali przemyślenie tej kwestii i ewentualne zgłoszenie uwagi w czasie
późniejszym.
Podobne uwagi zgłoszono w odniesieniu do obiektu browaru w podobszarze WesołaGrzegórzki. Zwracano uwagę na jego udane ożywienie i rozważano ewentualne wyłączenie go
z obszaru rewitalizacji.
Osobną kwestię stanowiły same konsultacje, a dokładniej informowanie o nich. Mieszkańcy
i mieszkanki zwracali uwagę na konieczność zintensyfikowania działań promocyjno28
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informacyjnych i zgłaszali trudności w dotarciu do nich informacji o konsultacjach.
W odpowiedzi pracownicy urzędu przedstawili szeroki zakres użytych kanałów i narzędzi
komunikacji. Niektórzy z mieszkańców i mieszkanek zadeklarowali pomoc w informowaniu
sąsiadów i klientów o planowanych konsultacjach.
Spotkanie przebiegło w atmosferze otwartej dyskusji. Zgromadzeni informowali o swoich
obawach, dzielili się odczuciami, z zainteresowaniem dopytywali o szczegóły procesu.
Pracownicy i pracowniczki Referatu ds. Rewitalizacji oraz ekspert aktywnie wyjaśniali kwestie
niejasne, zachęcali do zgłaszania uwag i dalszej partycypacji. Po wyczerpaniu pytań i kwestii do
dyskusji moderatorka podziękowała zgromadzonym za aktywny udział, przypomniała
o możliwych formach i terminach zgłaszania uwag. Spotkanie zamknięto o 18:40.

2 czerwca 2022 r. Dom Utopii Międzynarodowe Centrum Empatii
w Krakowie, os. Szkolne 26a
W dniu 2 czerwca 2022 r. roku w Domu Utopii- Międzynarodowym Centrum Empatii
w Krakowie, os. Szkolne 26a odbyło się czwarte otwarte spotkanie z mieszkańcami Krakowa
w ramach trwających od 16 maja 2022 r. konsultacji projektu Uchwały na temat wyznaczenia
granic obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Mieście Krakowie. Spotkanie
rozpoczęło się o godzinie 17:10 i zakończyło o 18:45 po wyczerpaniu dyskusji. Spotkanie,
zorganizowane przez Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji UMK było moderowane.
W spotkaniu udział wzięli:
Magdalena Wiechniak – Zastępca Dyrektora Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji
UMK
Katarzyna Marchewczyk – Kierownik Referatu ds. Rewitalizacji Wydział ds.
Przedsiębiorczości i Innowacji UMK
Pracownicy i Pracowniczki Referatu ds. Rewitalizacji Wydział ds. Przedsiębiorczości
i Innowacji UMK: Leszek Jasiński, Michał Kmiecik, Agnieszka Rudnicka-Drabik, Aniela
Radecka
a także
dr Janusz Jeżak – Instytut Ekonomiki Przestrzeni, ekspert i doradca w zakresie
rewitalizacji
oraz moderatorka.
Poza przedstawicielami organizatora, ekspertem i moderatorką w spotkaniu udział wzięło
8 osób.
Przebieg dyskusji:
Już w trakcie prezentacji pojawiły się szczegółowe pytania dotyczące wskaźników
prezentowanych w diagnozie. Wątpliwości wzbudził wskaźnik partycypacji społecznej
mierzony uczestnictwem w wyborach, mieszkańcy rozważali czy liczba zgłoszonych projektów
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w budżecie obywatelskim nie byłaby bardziej miarodajnym wskaźnikiem. W trakcie dyskusji
przeanalizowano różne możliwości.
Po zakończeniu części informacyjnej otwarto dyskusję. Pytania, sugestie i komentarze
zapisywano na flipcharcie.
Pierwszą podniesioną kwestią był problematyczny charakter nowszych nowohuckich osiedli,
które zdaniem mieszkanki powinny być objęte rewitalizacją. W przeciwieństwie do „starej”
Nowej Huty, w której istnieją relacje sąsiedzkie, aktywność mieszkańców nowszych osiedli jest
niewielka. Brakuje tam instytucji animujących życie społeczne, istnieje „społeczna pustka”.
Biorąc pod uwagę społeczny wymiar rewitalizacji, to tam właśnie powinny zostać
skoncentrowane działania. W dyskusji nad tą kwestią poruszono dziedzictwo kulturowe starej
Nowej Huty, które musi być chronione w kolejnych latach, kryterium kontynuacji działań
i potrzebę koncentracji działań i wysiłków. Te aspekty przemówiły za wyborem „starej” Nowej
Huty jako podobszaru rewitalizacji.
Kolejnym wątkiem była możliwość włączenia w podobszar rewitalizacji placu targowego
Tomex oraz obszarów okolic osiedla Avia. Obszar ten zdaniem mieszkańców jest bardzo
problematyczny społecznie ze względu na brak integracji mieszkańców. Dyskutowano także
włączenie do granic podobszaru rewitalizacji jednostki pomiędzy ulicami Padniewskiego
i Tomickiego, w rejonie zakładów tytoniowych. Zdaniem mieszkańców mentalnie obszar ten
przynależy do starej Nowej Huty. Zwrócono także uwagę na Centrum E- fragment ten nie jest
zintegrowany z resztą, lecz zdaniem uczestników jego mieszkańcy skorzystaliby na działaniach
rewitalizacyjnych.
Następnie rozważano sytuację trenów za zalewem, które nie są jeszcze zagospodarowane.
W dyskusji zwrócono uwagę, że teren ten nawet znajdujący się poza granicami obszaru
rewitalizacji, może być objęty działaniami rewitalizacyjnymi jeśli jest to istotne dla
mieszkańców obszaru rewitalizowanego. W tym kontekście pojawił się także temat stawu przy
ulicy Kaczeńcowej w Bieńczycach. Mieszkańcom zależało by zwrócić uwagę na ten obszar,
który daje możliwości wypoczynku osobom szukającym ciszy.
Mieszkańcy przywołali konsultacje dotyczące obchodów jubileuszu Nowej Huty, zwrócili
uwagę na rolę Placu Centralnego i rewitalizację Alei Róż. Raport z tych konsultacji stanowi
cenne źródło pomysłów i wizji mieszkańców. Podkreślali, że warto do niego wrócić.
W końcowej części, mieszkańcy poruszyli kwestię Plant Nowohuckich, do których ich zdaniem
odnosił się Prezydent Krakowa w swoim programie wyborczym. Chcieliby wiedzieć, jaki jest
status tego projektu.
Ostatni głos dotyczył rozważenia możliwości włączenia Nowohuckiego Centrum Kultury do
programu rewitalizacji.
Po wyczerpaniu pytań i kwestii do dyskusji moderatorka podziękowała zgromadzonym za
aktywny udział, przypomniała o możliwych formach i terminach zgłaszania uwag. Spotkanie
zamknięto o godzinie 18:45.
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Informacja o uwagach składanych ustnie
Jedną z form konsultacji społecznych dotyczących uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie
wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Mieście Krakowie
odbywających się w dniach 16 maja – 24 czerwca 2022 r. było zbieranie uwag ustnych
w siedzibie Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji, ul. Bracka 10, od poniedziałku do
piątku w godz. 8:00–15.00 oraz na spotkaniach konsultacyjnych w następujących terminach:
 25 maja (śr.) w godz. 17.00 -19.00 – w Ośrodku Kultury im. C.K. Norwida w Krakowie,
os. Górali 5,
 27 maja (pt.) w godz. 17.00 -19.00 – w Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli
w Krakowie, Plac Wolnica 1,
 31 maja (wt.) w godz. 17.00 -19.00 - w Szkole Podstawowej nr 10, ul. Blachnickiego 1,
 2 czerwca (czw.) w godz. 17.00 -19.00 – w Domu Utopii Międzynarodowym Centrum
Empatii, os. Szkolne 26a.
Z możliwości złożenia uwag ustnych nikt nie skorzystał.

Informacja o dyżurze ekspertów
Kolejną z form konsultacji społecznych dotyczących uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie
wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Mieście Krakowie
odbywających się w dniach 16 maja – 24 czerwca 2022 r. stanowiły telefoniczne dyżury
ekspertów. Osoby zainteresowane rewitalizacją miały możliwość podzielenia się swoimi
uwagami w dniach: 7 czerwca w godzinach 10:30-12:30 oraz 14 czerwca w godzinach 14:0016:00 pod numerem telefonu 12 616 1739.
Z możliwości tej nikt nie skorzystał.

Opinia Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego w uchwale nr 10/2022 r./IV KRDPP/128
wyraziła pozytywną opinię dotyczącą projektu Uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie
wyznaczenia granic obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Mieście Krakowie.

Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych
W procesie konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Miasta Krakowa
w sprawie wyznaczenia granic obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Mieście
Krakowie wpłynęło łącznie 17 uwag, w tym 13 uwag złożonych przez osoby indywidualne oraz
4 uwagi zgłoszone przez organizacje i grupy nieformalne: grupę mieszkańców osiedla
Szkolnego bloków 6,7, 8, i 9, Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział Kraków, Kraków
Nowa Huta Przyszłości S.A. oraz Zarząd Rady Dzielnicy XIV Czyżyny.
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Wszystkie formalnie zgłoszone uwagi zostały zaopiniowane. Żadna z uwag nie została
uwzględniona. Szczegółową listę uwag wraz z uzasadnieniem stanowiska zawiera Lista uwag
wraz z ich rozpatrzeniem, która stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Wnioski z konsultacji
Wraz z zakończeniem konsultacji społecznych, rozpatrzeniem zgłoszonych uwag oraz
opracowaniem raportu Prezydent Miasta Krakowa przekazuje Radzie Miasta Krakowa projekt
uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Mieście
Krakowie.

Załączniki:
Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyznaczenia obszaru
zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Mieście Krakowie
Formularze uwag – wzory
Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego oraz obszaru
rewitalizacji w Mieście Krakowie
Lista uwag wraz z ich rozpatrzeniem
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