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1. WPROWADZENIE
Przedmiotem niniejszego opracowania jest Raport z przeprowadzonych przez Wydział
Inwestycji UMK konsultacji społecznych pełnych dla inwestycji Centrum Obsługi Inwestora w
Krakowie.

1.1 Informacja na temat inwestycji
Budowa Centrum Obsługi Inwestora planowana jest w Krakowie od kilku lat.
Zadanie wprowadzone zostało do Wieloletniego Planu inwestycyjnego na lata 2007-2016
mocą uchwały Nr VII/108/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 lutego 2007 oraz do budżetu
Miasta Krakowa mocą uchwały Nr XXXI/397/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2007
roku. Inwestycja przewidziana jest także w Wieloletnim Planie Finansowo-Inwestycyjnym
Miasta Krakowa na lata 2010-2019. W 2008 roku rozstrzygnięto konkurs architektonicznourbanistyczny na bryłę obiektu. Zwycięzcą międzynarodowej rywalizacji okazał się zespół
włoskiego architekta Claudio Nardiego. Wizualizacje obiektu zawarte są w załączniku nr 13
do niniejszego raportu (prezentacja Power Point projektu). W 2009-2010 trwały prace nad
opracowaniem projektu budowlanego Centrum Obsługi Inwestora, którego weryfikację
zakooczono w październiku 2010 roku. Do kooca roku planowane było złożenie wniosku i
uzyskanie pozwolenia na budowę.
Głównym celem wybudowania Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie było umiejscowienie
w jednym obiekcie tych wydziałów UMK, które są strategiczne dla obsługi inwestorów,
inwestujących w obszarze Gminy Miejskiej Kraków, a tym samym mających wpływ na rozwój
gospodarczy całego regionu. Zlokalizowanie w/w wydziałów w jednym obiekcie miało na
celu zmniejszenie barier administracyjnych: przyspieszenie przepływu informacji między
różnymi szczeblami administracji a klientem oraz uzyskanie nowoczesnej infrastruktury,
umożliwiającej zautomatyzowanie i przyspieszenie procesu legislacyjnego. Swoją siedzibę
miałyby znaleźd tam wydziały miejskie, bezpośrednio zaangażowane w szeroko rozumiany
proces inwestycyjny: Biuro Planowania Przestrzennego, Wydział Geodezji, Wydział
Architektury i Urbanistyki, Wydział Kształtowania Środowiska, Wydział Skarbu Miasta, Biuro
Infrastruktury Miasta, Wydział Strategii i Rozwoju, a także odpowiedni zastępcy Prezydenta
Krakowa. Takie rozwiązanie miałoby poprawid warunki obsługi mieszkaoców i inwestorów,
którzy będą mogli załatwid wszystkie sprawy w jednym miejscu. Przeniesienie wybranych
wydziałów do nowej siedziby skutkowad miałoby także zwolnieniem miejsca w
zlokalizowanych w centrum miasta nieruchomościach (siedziby i biura Urzędu), a co za tym
idzie pozwolid na pozyskanie środków z ich sprzedaży lub wynajmu. Obiekt miałby pełnid
rolę publiczną i przyczynid się do poprawy warunków w jakich obsługiwani są mieszkaocy
Krakowa oraz przedsiębiorcy. Ma to byd miejsce pierwszego kontaktu dla przedsiębiorców
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zainteresowanych inwestowaniem w województwie małopolskim. Zakłada sie, że poziom
obsługi inwestorów ma znaczący wpływ na liczbę pozyskiwanych inwestycji, rozwój Miasta,
wpływy do budżetu Miasta, a co za tym idzie też poziom życia mieszkaoców.
Centrum Obsługi Inwestora to obiekt liczący około 18 tys. m2 powierzchni użytkowej. W skład
budowli będą wchodziły: dwa budynki (3 i 5 piętrowego) połączone przewiązkami oraz
pasażem, dwukondygnacyjny garaż podziemny oraz jedna kondygnacja magazynu
podziemnego. Gmach liczący około 18 tys. m² powierzchni użytkowej, ma stanąd w Dzielnicy
Czyżyny przy ulicy Centralnej na przeciw budynku Zarządu Infrastruktury Komunalnej i
Transportu (na działkach nr 85/62, 85/66, 85/35, 248/1, 85/56 obr. 54 Nowa Huta). Będzie
składad się z dwóch budynków: jednego trzypoziomowego (15 metrów) i drugiego
pięciopoziomowego (20 metrów). Budynki będą połączone przewiązkami i wspólnym
pasażem, z dwukondygnacyjnym garażem podziemnym i jedną kondygnacją magazynu
podziemnego. Dodatkowo w Centrum znajdzie się informacja ogólna, kasy, dziennik
podawczy, sale obsługi klientów, serwerownia, rozdzielnia poczty, punkt ksero, posterunek
straży miejskiej, bank, bufet i sale konferencyjne z zapleczem. Wjazd do Centrum
przewidziano od ulic Centralnej i Kamionki.
Przewidywany koszt realizacji inwestycji to około 200 mln złotych brutto. W związku z
brakiem możliwości finansowania całości inwestycji ze środków budżetowych w ciągu
najjbliższych kilku lat, w 2009 roku podjęto działania w celu przygotowywania inwestycji do
realizacji w trybie ppp. Inwestycja miałaby byd realizowana w formule partnerstwa
publiczno-prywatnego, które przewiduje odpłatne korzystanie przez Urząd Miasta z
budynku Centrum w zamian za pokrycie całości lub części kosztów wybudowania, do czasu
uzyskania przez wykonawcą (partnera prywatnego) zwrotu tych kosztów. Partner prywatny
miałby czerpad korzyści z wynajmu dodatkowych powierzchni, nie zajętych przez Urząd (sale
konferencyjne, częśd usługowa na parterze oraz parkingi). Zakłada się, że w zastosowanym
modelu finansowania inwestycji Gmina wniosłaby wkład własny w postaci działki
przeznaczonej pod inwestycję oraz w postaci pełnej dokumentacji projektowej, której
wartośd wraz z projektem wykonawczym wynosi około 10 mln złotych. Do obowiązków
partnera prywatnego należałoby wybudowanie, wyposażenie i oddanie obiektu do
dyspozycji Gminy. Zwrot nakładów poniesionych na budowę obiektu wykonawca (partner
prywatny) uzyskałby między innymi z ustalonej w umowie rocznej „opłaty za dostępnośd”.
Wysokośd ustalonego wynagrodzenia zależed będzie także od poziomu usług świadczonych
przez partnera prywatnego na rzecz Gminy (obowiązki związane z bieżącym utrzymaniem
obiektu, dokonywanie konserwacji, zapewnienie odpowiedniego standardu obiektu).
Wielkośd kwoty, jaka byłaby wypłacana rocznie partnerowi prywatnemu, a więc koniecznej
do zabezpieczenia w wydatkach bieżących budżetu Gminy w latach 2015 – 2051 byłaby
znana po zakooczeniu negocjacji z potencjalnymi oferentami i otrzymaniu ofert w ramach
postępowania przetargowego.
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W roku 2011 planowane jest opracowanie projektu wykonawczego obiektu oraz
przeprowadzenie odpowiedniego postępowania przetargowego. Realizacja zadania w trybie
PPP wymaga zgody Rady Miasta Krakowa i udzielenia Prezydentowi Miasta Krakowa
upoważnienia do zawarcia umowy, której termin wykonania wykracza poza okres ujęty w
aktualnym budżecie Miasta. W chwili przygotowania niniejszego opracowania w
przygotowaniu znajdował się projekt odpowiedniej uchwały.

Dotychczasowy przebieg inwestycji i konsultacji z mieszkaocami
28.II.2007

III-XI.2008

19.XII.2007

I-IV.2008

23.IV – 5.V.2008 r.

23.IV.2008

29.IV.2008 r.
25.VI.2008 r.

23.VII.2008 r.

24.VII.2008 r.

23.VII – 5.VIII.2008 r.

Wprowadzenie zadania do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
Analiza możliwości lokalizacji inwestycji – przygotowanie dwóch
lokalizacji alternatywnych, wybór lokalizacji przy ulicy Centralnej
spośród dwóch możliwych lokalizacji.
Wprowadzenie zadania do budżetu miasta (jednostka realizująca
Wydział Obsługi Urzędu UMK)
Przygotowanie dokumentacji przedprojektowej, złożenie wniosku o
wydanie decyzji lokalizacyjnej ULICP do Wydziału Architektury i
Urbanistyki UMK
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie Centrum
Obsługi Inwestora opublikowane w komunikatach UMK,
publikowanych na stronie www.bip.krakow.pl oraz na tablicy
ogłoszeo w siedzibie Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK,
pisemne powiadomienie stron postępowania oraz Rady Dzielnicy
XIV Czyżyny.
Uchwała Nr XLI/502/08 Rady Miasta Krakowa w sprawie zasad i
trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkaocami Gminy Miejskiej
Kraków przy realizacji inwestycji i projektów miejskich
Uchwała Rady Dzielnicy XIV Czyżyny w sprawie pozytywnej opinii
dla zamierzenia inwestycyjnego COI.
Uprawomocnienie się i wejście w życie uchwały w sprawie zasad i
trybu przeprowadzania konsultacji …
Wydanie decyzji Ustalenia Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego
(ULICP) dla inwestycji Centrum Obsługi Inwestora przez Wydział
Architektury i Urbanistyki UMK
Ogłoszenie konkursu na opracowanie koncepcji urbanistycznoarchitektonicznej Centrum Obsługi Inwestora – Główny Architekt
Miasta.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ULICP dla Centrum Obsługi
Inwestora zamieszczone w komunikatach UMK oraz na tablicy
ogłoszeo
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21.VIII.2008 r.
12.XII.2008 r.

XI.2008

I-VII.2009

20.V.2009

1.IX.2009
15.09.2010

13.VII-14.X. 2009

12.XI.2009

3.XII.2009

13.I.2010

17.II.2010-24.II.2010

Decyzja ostateczna ULICP dla Centrum Obsługi Inwestora
Ogłoszenie wyników konkursu na opracowanie koncepcji
urbanistyczno-architektonicznej Centrum Obsługi Inwestora w
Krakowie – Główny Architekt Miasta.
Uruchomienie serwisu Dialog Społeczny – Wydział Strategii i
rozwoju Miasta UMK.
Społeczne Forum Konsultacyjne – jednym z tematów była
procedura konsultacji społecznych inwestycji miejskich.
Negocjacje z wolnej ręki ze zwycięzcą konkursu Claudio Nardi
Architetto – Wydział Obsługi Urzędu UMK
Zarządzenie 1079 PMK z dnia 20 maja 2009 w sprawie koordynacji
procesu konsultacji społecznych – przygotowane przez Wydział
Strategii i Rozwoju Miasta
Podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej przez
Prezydenta Miasta Krakowa
Przekazanie zadania zaprojektowania i budowy COI do Wydziału
Inwestycji UMK w celu przygotowania projektowego i realizacji
Konsultacje ograniczone Wstępnego Katalogu Inwestycji Miejskich
2009 rok – w którym znajdowała się inwestycja Centrum Obsługi
Inwestora – wstępne badanie opinii społecznej oraz spotkanie w
Radzie Dzielnicy XIV wykazało brak problemów społecznych.
Złożenie przez mieszkaoców w Radzie Dzielnicy protestu przeciwko
usytuowaniu Centrum Obsługi Inwestora. Przekazanie informacji o
proteście do Urzędu Miasta i Prezydenta
Zwrócenie się Rady Dzielnicy XIV Czyżyny do Prezydenta Miasta
Krakowa o udzielenie szczegółowych informacji na temat inwestycji
Wszczęcie postępowania o wydanie decyzji środowiskowej przez
Wydział Kształtowania Środowiska UMK
(Obwieszczenie o
wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych
uwarunkowaniach
zgody
na
realizację
przedsięwzięcia z dnia 13.01.2010 ukazało się na stronach biuletynu
informacji publicznej. Powiadomione zostały strony postępowania
w tym Rada Dzielnicy XIV)
Udział społeczny zgodnie z Ustawą z dnia 3 października 2008r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeostwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko
(obwieszczenie o możliwości
zapoznania się z aktami prowadzonego postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia
12.02.2010)
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09.III. 2010

07.IV.2010

15.III.2010 r.

IV.2010 r.

V.2010 r.

31.V.2010 r.

IX.2010

Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zatwierdzenia Katalogu
Inwestycji Miejskich wybranych do konsultacji społecznych pełnych.
Na podstawie wstępnych badao społecznych z 2009 roku do
konsultacji społecznych pełnych zakwalifikowano 27 inwestycji
miejskich. Badania nie wykazały potrzeby zakwalifikowania do
konsultacji Centrum Obsługi Inwestora.
Obwieszczenie w biuletynie informacji publicznej UMK o wydaniu
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia COI. Decyzja z dnia 7.04.2010 stała się ostateczna
po upływie 14 dni.
Złożenie przez mieszkaoców ul. Kamionka protestu przeciwko
usytuowaniu Centrum Obsługi Inwestora przy ul. Centralnej oraz
przeciwko jego wysokości do Prezydenta Miasta Krakowa,
przekazanie protestu do Wydziału Inwestycji jako jednostki
realizującej
Przekazanie informacji o proteście na posiedzeniu komitetu
sterującego ds. konsultacji społecznych. Wniosek o zaliczenie
inwestycji budowy COI do katalogu inwestycji miejskich (KIM)
przeznaczonych do konsultacji pełnych.
Przygotowanie przez Wydział Inwestycji projektu Zarządzenia
Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie konsultacji społecznych
pełnych w przedmiocie budowy Centrum Obsługi Inwestora.
Uzgodnienia międzywydziałowe.
Podpisanie zarządzenia przez Prezydenta Miasta Krakowa w
sprawie konsultacji społecznych pełnych sprawie przedmiocie
budowy Centrum Obsługi Inwestora
Zakooczenie projektu budowlanego COI, przygotowanie wniosku o
wydanie pozwolenia na budowę.

1.2 Przedmiot, cel i terminy konsultacji społecznych
Przedmiotem konsultacji społecznych pełnych była Budowa Centrum Obsługi Inwestora przy
ulicy Centralnej w Krakowie. Z racji tego, że konsultacje pełne uruchomione zostały na etapie
opracowania projektu budowlanego, do dyspozycji mieszkaoców przekazane zostały
wszystkie dotychczasowe dokumenty i opracowania będące w posiadania Wydziału
Inwestycji, zarówno na etapie przygotowania przedprojektowego (program funkcjonalno
użytkowy, wstępna dokumentacja geologiczno-inżynierska, wstępna konkursowa koncepcja
architektoniczna ) jak i będąca w trakcie opracowania dokumentacja projektu budowlanego.
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Celem konsultacji było:
1) poinformowanie mieszkaoców o zamierzonej budowie, w kontekście jej wpływu na życie
mieszkaoców,
2) zgromadzenie opinii mieszkaoców na temat inwestycji oraz poszukiwanie rozwiązao
skierowanych na zredukowanie ewentualnych uciążliwości występujących w wyniku
powstania inwestycji.
Konsultacje społeczne dotyczące Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie odbywały się w
terminie od 1 czerwca do 30 września 2010 r. i swoim zasięgiem objęły teren Dzielnicy XIV
Czyżyny, na obszarach znajdujących się w otoczeniu inwestycji lub będących w rejonie jej
oddziaływania.

1.3 Podstawa prawna
Konsultacje zostały przeprowadzone w oparciu o następujące zarządzenia Prezydenta Miasta
Krakowa:


Zarządzenie nr 1244/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31 maja 2010 r. w
sprawie uruchomienia konsultacji społecznych z inicjatywy Prezydenta Miasta
Krakowa w przedmiocie budowy Centrum Obsługi Inwestora Krakowie (załącznik nr 1
do raportu), w którym określone jest przedmiot, cel, zasięg terytorialny, termin
konsultacji oraz jednostki odpowiedzialne za ich przeprowadzenie.



Zarządzenie nr 1079/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20 maja 2009 w
sprawie koordynacji procesu konsultacji społecznych prowadzonych przez komórki
organizacyjne UMK i miejskie jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację
inwestycji i projektów miejskich w którym określona jest procedura konsultacji
społecznych obowiązująca w Gminie miejskiej Kraków.

Podstawę prawną wydania niniejszych zarządzeo stanowią następujące akty prawne:
W ramach prawa unijnego:
 Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeostwa w podejmowaniu decyzji
oraz dostępie do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska,
sporządzona w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r.;
 Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w
sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca
dyrektywę Rady 90/313/EWG;
W ramach prawa krajowego:
 Konstytucja RP:
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 art. 61: „Obywatel ma prawo do uzyskania informacji o działalności organów
władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne”;
 art. 20: „Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności
gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności dialogu i współpracy
partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego
Rzeczypospolitej Polskiej”;
 art. 74: „Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska”.
W ramach prawa miejscowego:
 Uchwała Nr XLI/502/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2008r. w sprawie
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkaocami Gminy Miejskiej Kraków
przy realizacji inwestycji i projektów miejskich z późniejszymi zmianami (Uchwała Nr
XLVII/584/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie zmiany
uchwały Nr XLI/502/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2008 r.).Zgodnie z
w/w Uchwałą, na terenie Gminy Miejskiej Kraków przy realizacji inwestycji i
projektów miejskich przewiduje się dwa rodzaje konsultacji społecznych inwestycji i
projektów miejskich, różniących się co do zakresu:


Konsultacje ograniczone inwestycji miejskich znajdujących się w budżecie miasta
oraz wieloletnim planie finansowo-inwestycyjnym, które ograniczone są do
działao informacyjnych (Wstępny Katalog Inwestycji Miejskich),



Konsultacje pełne oparte na dialogu społecznym, działaniach informacyjnych,
działaniach promocyjnych, reklamowych oraz public relations uruchamiane,
zgodnie z Uchwałą na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta, Uchwały Rady
Miasta lub na wniosek co najmniej 2000 mieszkaoców Krakowa.

Na podstawie przeprowadzonych w 2009 roku konsultacji ograniczonych inwestycja budowy
COI nie została zakwalifikowana jako jedna z inwestycji potencjalnie kontrowersyjnych i
mogących budzid obawy mieszkaoców, w wyniku czego początkowo nie została wpisana do
Katalogu Inwestycji Miejskich przeznaczonych do konsultacji pełnych na rok 2010
(Zarządzenie nr 456/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 marca 2010 w sprawie
zatwierdzenia Katalogu Inwestycji Miejskich wybranych do pełnych konsultacji społecznych).
Na podstawie ponownie przeprowadzonych wstępnych badao społecznych w dniach 25
marca - 14 maja 2010 oraz w wyniku skierowania pisemnego protestu ze strony
mieszkaoców, z dnia 15 marca 2010, decyzją komitetu sterującego ds. konsultacji
społecznych z dnia 14 czerwca 2010 zakwalifikowano inwestycję do w/w katalogu inwestycji
przeznaczonych do konsultacji pełnych. (Zarządzenie nr 2767/2010 Prezydenta Miasta
Krakowa w sprawie zmiany Zarządzenia nr 456/2010 w sprawie zatwierdzenia katalogu
inwestycji miejskich wybranych do konsultacji społecznych pełnych).
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Konsultacje pełne zostały przeprowadzone przez Wydział Inwestycji UMK w terminie od 1
czerwca do 30 września 2010 na podstawie odrębnego zarządzenia Prezydenta Miasta
Krakowa (1244/2010).
Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa nr 1955/2008 z dnia 8 października
2008, z późniejszymi zmianami, Komitet sterujący ds. Konsultacji Społecznych przekazuje
koocowy raport z konsultacji społecznych pełnych wraz z propozycjami przyjęcia ich wyników
do realizacji Prezydentowi Miasta Krakowa.
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1.4 Przebieg konsultacji
1.VI.2010
9.VI.2010

17.VI.2010 r.

30.VI.2010 r.

5.VIII.2010 r.
25.VIII.2010 r.
20.IX.2010 r.
21.IX.2010 r.
23.IX.2010 r.
29.IX.2010 r.
30.IX.2010

3.XI.2010

Rozpoczęcie konsultacji społecznych na serwisie Dialog Społeczny.
Pierwsze spotkanie zespołu roboczego ds. konsultacji społecznych
COI ich wstępnego harmonogramu i proponowanego przebiegu.
Sesja Rady Dzielnicy XIV z udziałem przedstawicieli Wydziału
Inwestycji Urzędu Miasta Krakowa, na której punkt pierwszy
poświęcony został organizacji konsultacji społecznych w sprawie
Centrum Obsługi Inwestora
Spotkanie konsultacyjne z mieszkaocami dzielnicy XIV Czyżyny,
przedstawicielami Urzędu Miasta Krakowa, Radnymi Dzielnicy
Czyżyny oraz przedstawicielem projektanta
Złożenie przez mieszkaoców Dzielnicy Czyżyny wniosku do Urzędu
Miasta Krakowa o wstrzymanie inwestycji – to nie harmonogram
tylko przebieg
Spotkanie zespołu roboczego na temat konsultacji społecznych
dotyczących inwestycji
Opublikowanie wstępnych odpowiedzi na pytania mieszkaoców,
które wpłynęły do Wydziału Inwestycji do 30 sierpnia 2010.
Dyżur konsultacyjny dla mieszkaoców Dzielnicy XIV w sprawie
budowy Centrum Obsługi Inwestora
Dyżur konsultacyjny dla mieszkaoców Dzielnicy XIV w sprawie
budowy Centrum Obsługi Inwestora
Złożenie przez mieszkaoców Dzielnicy Czyżyny wniosku do Urzędu
Miasta Krakowa o zmianę lokalizacji inwestycji
Zakooczenie konsultacji społecznych oraz zamknięcie konsultacji na
serwisie Dialog Społeczny
Zarządzenie nr 2767/2010 Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie
zmiany Zarządzenia nr w sprawie zatwierdzenia katalogu inwestycji
miejskich wybranych do konsultacji społecznych pełnych.
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Rozpoczęcie konsultacji społecznych na serwisie Dialog Społeczny – 1-3 czerwca 2010
W dniach tych miało miejsce zamieszczenie informacji o inwestycji na platformie
internetowej Dialog Społeczny, otwarcie i udostępnienie mieszkaocom forum internetowego
z możliwością zadania pytania, publikacja komunikatów na BIP, portalu www Magiczny
Kraków oraz serwisie prasowym UMK oraz powiadomienie o konsultacjach Rady Dzielnicy
XIV Czyżyny oraz przedstawiciela komitetu protestacyjnego.

9.06.2010 r.

Pierwsze spotkanie zespołu roboczego na temat konsultacji
społecznych

W spotkaniu, które miało miejsce w Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta o godzinie 12:00
uczestniczyli przedstawiciele Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta Rady Dzielnicy XIV Czyżyny,
Wydziału Inwestycji (WI) Biuro Prasowe, Kancelaria Prezydenta Miasta

W trakcie spotkania przedstawione zostały plany działao w ramach konsultacji społecznych
dot. Centrum Obsługi Inwestora na najbliższe tygodnie. Podjeto decyzję o terminie spotkania
w radzie dzielnicy, spotkao i dyżurów konsulktacyjnych z mieszkaocami czerwcowych oraz o
zasięgu powiadomieo, a także dotyczące ogłoszen i publikacji w mediach.

17.06.2010 r.

Sesja Rady Dzielnicy XIV dotycząca konsultacji społecznych w
sprawie Centrum Obsługi Inwestora

Miejsce spotkania: Siedziba Rady Dzielnicy Czyżyny, os. Dywizjonu 303 nr 34, Kraków
Uczestnicy: Przedstawiciele Urzędu Miasta w Krakowie, Przedstawicielka Projektanta Claudio
Nardi Architetto, Radni Dzielnicy Czyżyny
Cel spotkania: przedstawienie koncepcji architektonicznej z inwestycją Centrum Obsługi
Inwestora, poinformowanie Radnych o wszczęciu konsultacji społecznych, ustalenie zasięgu
konsultacji i powiadomieo bezpośrednich
Przebieg spotkania: Przedstawiciele Urzędu Miasta zaprezentowali Radnym koncepcję
urbanistyczno-architektoniczną Centrum Obsługi Inwestora oraz harmonogram inwestycji, a
przedstawicielka projektanta zapoznała Radnych z analizą nasłonecznienia oraz udzielała
odpowiedzi na pytania odnoszące się do szczegółowego projektu budowli. Radni wyrazili
wiele obaw odnośnie dopasowania kubatury obiektu do istniejących już zabudowao,
likwidacji boiska sportowego oraz placu zabaw, a także braku nowych rozwiązao
komunikacyjnych powiązanych z inwestycją. Przedstawiciele Urzędu Miasta starali się
odnieśd do każdego z podniesionego przez Radnych problemu.
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Przedstawiciele Urzędu Miasta razem z Radnymi ustalili terytorialny zasięg dystrybucji
powiadomieo o konsultacjach. Radni starali się także udzielid przedstawicielom Urzędu
Miasta wskazówek, w jaki sposób przygotowad się do spotkania z mieszkaocami, np.
wykonad plan lokalizacji boiska i ogródka jordanowskiego.
Sprawozdanie ze spotkania stanowi załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

30.06.2010 r.

Spotkanie konsultacyjne z mieszkaocami dzielnicy XIV Czyżyny,
lokalnymi władzami oraz przedstawicielem projektanta

Miejsce spotkania: Szkoła Podstawowa nr 156 im. kardynała Adama Sapiehy ul. Centralna 39,
Kraków
Uczestnicy: Przedstawiciele Urzędu Miasta Krakowa – Wydziału Inwestycji oraz Wydziału
Architektury i Urbanistyki, Przedstawicielka projektanta Claudio Nardi Architetto, Radni
Dzielnicy XIV Czyżyny, około 60-70 mieszkaoców Dzielnicy Czyżyny, moderator spotkania –
przedstawiciel Centrum Doradztwa Strategicznego D. Bieokowska, C. Ulasioski, J. Szymaoska
Cel spotkania: poinformowanie oraz zasięgnięcie opinii mieszkaoców na temat inwestycji
Przebieg spotkania: W pierwszej części potkania konsultacyjnego moderator przedstawił cel
spotkania oraz ogólne zasady dyskusji. Następnie przedstawiciele Urzędu Miasta
zaprezentowali plany dotyczące Centrum Obsługi Inwestora, cel inwestycji oraz
harmonogram. Przedstawicielka projektanta, przy użyciu prezentacji multimedialnej,
przybliżyła mieszkaocom architekturę i rozmieszczenie terytorialne mającego powstad
budynku oraz analizę nasłonecznienia budynków mieszkalnych przy ulicy Kamionka, z
którymi budynek Centrum Obsługi Inwestora sąsiadowad będzie od strony południowej. W
drugiej części spotkania nawiązana została dyskusja z mieszkaocami Dzielnicy Czyżyny. Mieli
oni możliwośd zadawania pytao poszczególnym przedstawicielom Urzędu Miasta Krakowa
oraz Projektanta. Pytania i postulaty mieszkaoców zostały zapisane, a następnie w celu
późniejszego ustosunkowania się do nich odpowiednich jednostek organizacyjnych Urzędu
Miasta przekazane do Wydziału Inwestycji.
W ramach gromadzenia opinii na temat planowanej inwestycji, mieszkaocy mieli możliwośd
wypełnienia formularza konsultacyjnego i zawarcia w nim swoich uwag i postulatów
odnoszących się do budowy Centrum Obsługi Inwestora. Formularze były wrzucane do
opieczętowanej urny i rejestrowane w Wydziale Inwestycji. Dodatkowo moderator
poinformował mieszkaoców o możliwości wypowiadania swoich opinii na platformie Dialog
Społeczny, zachęcał także do odwiedzania Urzędu Miasta, przeglądania dokumentacji
związanej z inwestycją oraz spotkao z urzędnikami odpowiedzialnymi za realizację inwestycji.
Poza udziałem w spotkaniu konsultacyjnym, mieszkaocy mieli możliwośd dokładnego
obejrzenia projektów architektonicznych inwestycji, analizy nasłonecznienia oraz wizualizacji
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samego budynku. Do ich dyspozycji były także ulotki, broszury oraz mapy inwestycji miasta
Krakowa.
Transkrypcja ze spotkania stanowi załącznik nr 3 do niniejszego raportu. Nagranie można
również znaleźd na platformie Dialog Społeczny.

5.08.2010 r.

Złożenie przez mieszkaoców Dzielnicy Czyżyny wniosku do Urzędu
Miasta Krakowa o wstrzymanie inwestycji

Treśd wniosku: Mieszkaocy ul. Kamionka oraz Wspólnoty Mieszkaniowe bloków, z którymi
ma sąsiadowad inwestycja wystosowali do Urzędu Miasta protest, w którym to wnioskują o
wstrzymanie budowy Centrum Obsługi Inwestora, argumentując iż ani Zarząd Wspólnoty
Mieszkaniowej bloku nr 2, ani mieszaocy tegoż bloku nie otrzymali indywidualnych
powiadomieo o zamierzeniu inwestycyjnym, co uniemożliwiło mieszkaocom złożenie
protestu na etapie kształtowania warunków zabudowy. Mieszkaocy, swoją radykalną
postawę motywowali także uciążliwym sąsiedztwem, jakie będzie dla nich stanowiła
inwestycja w szczególności z uwagi na swoją kubaturę, ograniczenie dostępu do światła
dziennego, natężenie ruchu samochodowego oraz utratę terenów zielonych. Pismo zostało
podpisane przez 4 wspólnoty mieszkaniowe z ulicy Kamionka. Wydział Inwestycji
ustosunkował się do pisma mieszkaoców w formie pisemnej odpowiedzi z dnia 7 września
(pismo oraz odpowiedź stanowią załączniki nr 4 do raportu).
18.08.2010 r.

Wstępna lista postulatów
uwzględnionych w projekcie

mieszkaoców

oraz

lista

uwag

Na podstawie dotychczasowego przebiegu spotkao konsultacyjnych, kierowanych pism i
uwag na forum, wykonawca raportu opracował wstępną listę postulatów mieszkaoców, a
Wydział Inwestycji przygotował listę uwag do projektu, które zostały uwzględnione w
koocowej fazie projektu budowlanego, w miesiącach lipiec-sierpieo 2010. Lista ta została
zaprezentowana na spotkaniu zespołu roboczego dnia 25 sierpnia, a następnie przekazana
do publicznej wiadomości, wraz z odpowiedziami na pytania mieszkaoców.

25.08.2010 r.

Spotkanie zespołu roboczego na temat konsultacji społecznych
dotyczących inwestycji

Miejsce spotkania: Sala Portretowa budynku UMK, Plac Wszystkich Świętych 3/4, Kraków
Uczestnicy: Przedstawiciele Wydziału Inwestycji, Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta,
Wydziału Architektury, Kancelarii Prezydenta Biuro Prasowe oraz Rady Dzielnicy XIV,
Przedstawiciele Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. (moderator konsultacji społecznych)
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Cel spotkania: podsumowanie dotychczasowego przebiegu konsultacji oraz zaproponowanie
dalszych działao w ramach konsultacji społecznych
Przebieg spotkania: Przedstawiciele Urzędu Miasta poinformowali, iż zakooczony został
projekt budowlany zaprezentowali oraz przedstawili dalsze etapy harmonogramu inwestycji.
Zaprezentowany został także projekt zagospodarowania terenu inwestycji oraz
przygotowanych przez Urząd dwóch nowych lokalizacji ogródka jordanowskiego oraz boisk
sportowych. Ponadto zrelacjonowany został dotychczasowy przebieg konsultacji społecznych
– przeprowadzonych zarówno bezpośrednio z mieszkaocami Dzielnicy Czyżyny jak i na forum
platformy Dialog Społeczny. Zreferowano także listę dotychczasowych postulatów oraz listę
poprawek oraz nastroje panujące wśród mieszkaoców. W kolejnej części spotkania podjęto
zaś ustalenia dotyczące dalszych działao konsultacyjnych. Wśród głównych ustaleo znalazły
się m.in.:
 koniecznośd przedstawiania mieszkaocom Dzielnicy Czyżyny uzasadnienia dla budowy
Centrum Obsługi Inwestora i korzyści jakie z niego wynikają dla inwestorów i dla
mieszkaoców Krakowa;
 koniecznośd zorganizowania dodatkowych spotkao z mieszkaocami w terminie
wrześniowym;
 koniecznośd przygotowania pisemnego stanowiska UMK zawierającego odpowiedzi
na najważniejsze pytania i postulaty zadawane w czasie pierwszego spotkania
konsultacyjnego.
Notatka służbowa ze spotkania stanowi załącznik nr 5 do raportu.

20.09.2010 r.

Opublikowanie wstępnych odpowiedzi na pytania mieszkaoców,
które wpłynęły do Wydziału Inwestycji do 30 sierpnia 2010.

Wydział Inwestycji z udziałem innych jednostek merytorycznych opracował pisemne
odpowiedzi na wszystkie pytania mieszkaoców i radnych, które pojawiły się w czasie spotkao
konsultacyjnych oraz na forum internetowym i w pisemnych formularzach. Odpowiedzi były
dostępne w Internecie oraz na dyżurach konsultacyjnych w dniach 21—23 września.

21.09.2010 r.

Dyżur konsultacyjny w sprawie budowy Centrum Obsługi Inwestora

Miejsce spotkania: siedziba Rady Dzielnicy Czyżyny, os. Dywizjonu 303 nr 34, Kraków
Uczestnicy: Przedstawiciele Urzędu Miasta Krakowa, Przedstawiciel Inwestora,
Przedstawiciel Rady Dzielnicy, Przedstawiciele mieszkaoców Dzielnicy Czyżyny, obserwatorzy
– przedstawiciele Centrum Doradztwa Strategicznego
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Cel spotkania: informacyjny, wyjaśniający szczegółowe rozwiązania przyjęte w projekcie
budowlanym COI
Przebieg spotkania: Przedstawiciele Urzędu Miasta oraz projektanta udzielali odpowiedzi na
szczegółowo przygotowane przez mieszkaoców Dzielnicy pytania, dotyczące zarówno
samego projektu budynku jak i różnego rodzaju kwestii związanych z inwestycją (np.
lokalizacja boiska sportowego czy wycena wartości mieszkao przez rzeczoznawcę). Ponadto
przedstawiciele mieszkaoców Dzielnicy wysunęli kilka nowych postulatów (np.
zabetonowanie potoku Łęgówka) oraz sugestii dokonania zmian w projekcie budowlanym
(zmiana drogi dojazdowej dla śmieciarki).
Sprawozdanie ze spotkania stanowi załącznik nr 6 do niniejszego raportu.

23.09.2010 r.

Dyżur konsultacyjny w sprawie budowy Centrum Obsługi Inwestora

Miejsce spotkania: siedziba Rady Dzielnicy Czyżyny, os. Dywizjonu 303 nr 34, Kraków.
Uczestnicy: Przedstawiciele Urzędu Miasta Krakowa, Przedstawiciel Inwestora,
Przedstawiciel Rady Dzielnicy, Przedstawiciele mieszkaoców Dzielnicy Czyżyny, obserwatorzy
- przedstawiciele Centrum Doradztwa Strategicznego D. Bieokowska, C. Ulasioski, J.
Szymaoska
Cel spotkania: informacyjny, wyjaśniający szczegółowe rozwiązania przyjęte w projekcie
budowlanym COI
Przebieg spotkania: Główne kwestie poruszane przez mieszkaoców podczas spotkania
dotyczyły: problemów związanych z badaniami hydrologicznymi, wodami gruntowymi,
uniemożliwiającymi zbudowanie na tamtejszych terenach budynku; szkód mieszkalnych
mogących powstad w wyniku budowy COI; rozwiązao komunikacyjnych w obrębie inwestycji
oraz lokalizacji nowych boisk i ogródka zabaw dla dzieci. Ponadto przedstawiciele
mieszkaoców złożyli na ręce urzędników listę postulatów związanych z powyższymi
kwestiami. Sprawozdanie ze spotkania stanowi załącznik nr 7 do niniejszego raportu.

29.09.2010 r.

Złożenie przez mieszkaoców Dzielnicy Czyżyny wniosku do Urzędu
Miasta Krakowa o zmianę lokalizacji inwestycji

Treśd wniosku: Powołując się na mapę inwestycji miejskich zamieszczoną na platformie
Dialog Społeczny, na której wskazano lokalizację Centrum Obsługi Inwestora na terenach
Prefabetu za budynkiem ZIKiT mieszkaocy Osiedla Kamionka wystosowali do Wydziału
Inwestycji Urzędu Miasta Krakowa wniosek o zmianę lokalizacji inwestycji Centrum Obsługi
Inwestora na tereny znajdujące się za budynkiem Zarządu Infrastruktury Komunalnej i
Transportu. Jako dodatkowa lokalizacja, wskazana została będąca obecnie w budowie ul. S.
Lema. Wydział Inwestycji podjął interwencję w sprawie poprawnego zaznaczenia lokalizacji
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Centrum Obsługi Inwestora oraz wyjaśnił wnioskodawcom, że lokalizacja na terenach
Prefabetu nigdy nie była brana pod uwagę, ze względu na to, że są to tereny prywatne, nie
należące do gminy. Postulaty zawarte we wniosku zostały dopisane do listy postulatów
mieszkaoców, która została opublikowana na stronach internetowych oraz przesłana do
wiadomości Rady Dzielnicy i która zawarta jest w rozdziale 3 niniejszego raportu. Treśd
wniosku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego raportu.

30.09.2010

Zakooczenie konsultacji społecznych

30 września upłynął ostateczny termin składania formularzy konsultacyjnych. Łącznie
wpłynęło 8 wniosków indywidualnych oraz 4 wnioski zbiorowe mieszkaoców ulicy Kamionka.
Wszystkie formularze konsultacyjne, po usunięciu danych osobowych zostały opublikowane
na stronie Dialogu Społecznego. Wszyscy autorzy wniosków otrzymali pisemne
podziękowanie oraz informację o dalszej procedurze postępowania z wnioskami oraz
informację o przewidywanym terminie raportu. Po upływie tego terminu nastąpiło również
zamknięcie konsultacji na serwisie Dialog Społeczny, zamknięcie forum, natomiast wszelkie
informacje dotyczące inwestycji i przebiegu konsultacji są nadal dostępne.

01.10 – 30.11.2010 r.

Opracowanie wyników konsultacji przez jednostkę realizującą oraz
niezależną instytucję opracowującą raport z konsultacji.

Wykonawca raportu opracował listę pytania mieszkaoców, jakie pojawiły się w trakcie
konsultacji, zarówno na piśmie jak i w czasie nagrywanych spotkao i dyżurów, a Wydział
Inwestycji jako jednostka realizująca przystąpił do udzielenia ostatecznych pisemnych
odpowiedzi na te pytania. Odpowiedzi zostały opublikowane w Internecie, przekazane do
Rady Dzielnicy XIV oraz do komitetu protestacyjnego. Materiał ten zamieszczony został
również w raporcie z konsultacji społecznych (rozdział 2) i stanowił punkt wyjścia do analizy
pytao i postulatów oraz formułowanych rekomendacji.
Na podstawie otrzymanych formularzy konsultacyjnych i wniosków zbiorowych Wykonawca
raportu opracował także listę najważniejszych postulatów mieszkaoców. Lista postulatów
skonsultowana została z Radą Dzielnicy XIV oraz z przedstawicielem komitetu
protestacyjnego, a następnie opublikowana została na stronach Dialogu Społecznego.
Materiał ten zamieszczony został również w raporcie z konsultacji społecznych (rozdział 3) i
stanowił ważny punkt wyjścia do analizy pytao i postulatów oraz formułowanych
rekomendacji.
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1.5 Dystrybucja powiadomieo
Informacja o wydaniu zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie uruchomienia
konsultacji społecznych oraz o terminach przeprowadzenia konsultacji została
rozpowszechniona na cztery sposoby:
 za pomocą drukowanych komunikatów zamieszczanych w prasie samorządowej
(Kraków.pl, Kurier Dzielnica XIV) oraz lokalnej (Głos Nowohucki) – załącznik nr 11;
 za pomocą powiadomieo na stronach internetowych Urzędu Miasta (BIP, magiczny
Kraków) platformy Dialog Społeczny, strony Dzielnicy Czyżyny – załącznik nr 11;
 za pomocą drukowanych powiadomieo/plakatów zamieszczanych w miejscach,
znanych i odwiedzanych przez mieszkaoców osiedli Kamionka (gablota Rady
Dzielnicy, osiedlowe tablice informacyjne)- załącznik nr 10;
 za pomocą bezpośrednich doręczeo mieszkaocom i firmom (za potwierdzeniem
odbioru lub do skrzynek pocztowych) pisma z harmonogramem konsultacji. - Wzór
pisma powiadamiającego stanowi załącznik nr 10 do niniejszego raportu.

Dnia 1 czerwca 2010 konsultacje zostały uruchomione na prowadzonej przez Wydział
Inwestycji platformie Dialog Społeczny. Tam też znajdowały się aktualne informacje na temat
terminów spotkao konsultacyjnych.

1.6 Komunikaty i publikacje medialne
Komunikaty informujące o konsultacjach społecznych zamieszczane były zarówno na
stronach instytucji publicznych (UMK, strona rady Dzielnicy Czyżyny) jak i w prasie lokalnej.
Poniżej zaprezentowany został wykaz komunikatów wraz z miejscem i datą publikacji:
 Serwisu Informacyjnego – Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta Miasta Krakowa,
komunikat z dn. 17.09.2010 r.
 periodyku KRAKÓW.PL; nr 12 (55) z dn. 23.06.2010 r.
 serwisu informacyjnego Magiczny Kraków-krakow.pl, komunikat z dn.7.06.2010 r.;
22.06.2010 r.; 28.06.2010 r., 2.07.2010 r. oraz 17.09.2010 r.
 miejskiej platformy konsultacyjnej Dialog Społeczny, komunikat z dn. 7.06.2010 r.
oraz komunikat z dn. 20.09.2010 r.;
 strony internetowej Rady Dzielnicy Czyżyny, komunikat z dn. 20.09.2010 r.;
 w periodyku o zasięgu lokalnym:
o Echo Czyżyn, informacja z marca 2010 r.;
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o Głos Nowohucki, komunikat z dn. 2.07.2010 r.
 Na lokalnych portalach informacyjnych:
o Kraków24.info.pl, komunikat z dn. 8.06.2010 r.
Kopie komunikatów stanowią załącznik nr 11 do niniejszego raportu.
Poza zwykłymi komunikatami informującymi o miejscu i dacie konsultacji społecznych, w
lokalnej prasie oraz na lokalnych stronach internetowych pojawiały się artykuły relacjonujące
przebieg konsultacji, nastroje mieszkaoców oraz informacje o całościowej koncepcji
inwestycji Centrum Obsługi Inwestora.
Wykaz publikacji na temat konsultacji społecznych inwestycji Centrum Obsługi Inwestora:
1. Krakow4u.pl, art. z dn. 30.06.2010 r.;
2. Platforma Dialog Społeczny, informacja z dn. 1.07.2010 r.;
3. Interia360.pl, art. z dn. 7.09.2010 r. ;
4. Dziennik Polski, art. z dn. 21.09.2010 r.
5. Głos Nowohucki artykuł
Artykuły stanowią załącznik nr 12 do niniejszego raportu.
Jeśli chodzi o treśd artykułów prasy lokalnej, to konsultacje społeczne często były tylko
kontekstem lub tłem do szerszej informacji o samej inwestycji. Wydźwięk artykułów prasy
komercyjnej w szczególności Dziennika Polskiego jest jednoznaczny i niesprzyjający dobremu
klimatowi realizacji inwestycji. Medium zdecydowanie stają po stronie mieszkaoców
Dzielnicy Czyżyny, wskazując na wysokie koszty finansowe i społeczne, jakie niesie ze sobą
budowa Centrum Obsługi Inwestora. Negatywne nastawienie mediów do inwestycji
przyczynia się do zaostrzenia nastrojów wśród mieszkaoców terenów, na które owa
inwestycja może mied oddziaływanie, co przejawia się w przepełnionych goryczą
komentarzach internautów do artykułów:
- Miliony na stadiony, na kilkakrotnie przekroczony budżet gmachu Opery, na potworki w
rodzaju Dworca Autobusowego! A co, ma się ten gest! A wierna kadra kilkunastu
pełnomocników, tłumów zastępców, ich sekretariatów itd. musi mied komfort.
- Taki już ten świat, że interesy zwykłych mieszkaoców się nie liczą. No bo po co przedszkole
jak mogą byd kolejne metry kwadratowe luksusu dla urzędników...
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1.7 Materiały informacyjne udostępnione mieszkaocom
Do wglądu mieszkaoców były materiały informacyjne udostępnione i rozdawane w trakcie
spotkao konsultacyjnych, dostępne w Magistracie oraz na platformie Dialog Społeczny.
Zgodnie z przedmiotem konsultacji określonym w Zarządzeniu nr 1244/2010 PMK, wśród
udostępnionych materiałów znalazła się cała dotychczas zgromadzona dokumentacja
projektowa i przedprojektowa COI:
 decyzja o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego – dostępna na stronie
Dialog Społeczny;
 wstępna koncepcja architektoniczna budynku;
 projekt architektoniczny – dostępny na stronie Dialog Społeczny;
 projekt konstrukcji – dostępny na stronie Dialog Społeczny;
 projekt zagospodarowania terenu – dostępny na stronie Dialog Społeczny;
 projekt przyłączy i przekładek sieci c.o. – dostępny na stronie Dialog Społeczny;
 projekt instalacji teletechnicznych i BMS – dostępny na stronie Dialog Społeczny;
 projekt instalacji elektrycznych – dostępny na stronie Dialog Społeczny;
 projekt instalacji HVAC – dostępny na stronie Dialog Społeczny;
 projekt instalacji wodno-kanalizacyjnych – dostępny na stronie Dialog Społeczny;
Oprócz dokumentacji architektonicznej i branżowej na potrzeby konsultacji
przygotowane zostały również materiały informacyjne i promocyjne przeznaczone dla
mieszkaoców








prezentacja Power point koncepcji architektonicznej Centrum Obsługi Inwestora
według Claudio Nardi Architetto – załącznik nr 13;
ulotka informacyjna format A4 kolor – załącznik nr 15;
wizualizacje obiektu na planszach wystawienniczych 100cm/70cm (wizualizacje
można oglądnąd w załączniku nr 13 (prezentacji Power Point));
mapki z lokalizacją inwestycji format A4 kolor – załącznik nr 16;
Plany Krakowa z inwestycjami miejskimi;
Ulotki na temat innych inwestycji miejskich (Centrum Kongresowe, Stadion Cracovia,
Parking Na Groblach, Hala widowiskowo-sportowa Czyżyny).

W toku konsultacji na prośbę radnych i mieszkaoców przygotowano i udostępniono następujące
materiały uzupełniające:

 analiza nasłonecznienia wykonana dla linijki słooca z dnia 21 marca 2010 r. w godz.
8.00 – 11.00 oraz 12.00 do 17.00 – załącznik nr 14;
 plan proponowanej lokalizacji placu zabaw dla dzieci – załącznik nr 17;
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 plan proponowanej lokalizacji boisk sportowych – załącznik nr 18;
 wykaz najczęściej zadawanych pytao i odpowiedzi – rozdział 2 niniejszego raportu.
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2. NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA MIESZKAOCÓW I ODPOWIEDZI URZĘDU
MIASTA KRAKOWA
2.1 Pytania ogólne dotyczące inwestycji
Kto i kiedy podjął decyzję o budowie COI w Krakowie?
Inwestycja „Budowa Centrum Obsługi Inwestora” wprowadzona została do Wieloletniego
Planu inwestycyjnego na lata 2007-2016 mocą uchwały Nr VII/108/07 Rady Miasta Krakowa
z dnia 28 lutego 2007 oraz do budżetu Miasta Krakowa mocą uchwały Nr XXXI/397/07 Rady
Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2007r. Przebieg każdej sesji Rady Miasta jest
protokołowany. W Kancelarii Rady Miasta, Plac Wszystkich Świętych w Krakowie można
zasięgnąd bliższych informacji na temat sposobu procedowania uchwały, projektodawców
oraz jej uzasadnienia.
Jakie jest uzasadnienie dla tej inwestycji? Jaki jest jej sens? Czy jest ona w ogóle
potrzebna?
Głównym aspektem społeczno-ekonomicznym wybudowania Centrum Obsługi Inwestora w
Krakowie było umiejscowienie w jednym obiekcie tych wydziałów UMK, które są strategiczne
dla obsługi inwestorów, inwestujących w obszarze Gminy Miejskiej Kraków, a tym samym
mających wpływ na rozwój gospodarczy całego regionu. Poziom obsługi inwestorów ma
znaczący wpływ na liczbę pozyskiwanych inwestycji, rozwój Miasta, wpływy do budżetu
Miasta, a co za tym idzie też poziom życia mieszkaoców. Zlokalizowanie w/w wydziałów w
jednym obiekcie miało na celu zmniejszenie barier administracyjnych: przyspieszenie
przepływu informacji między różnymi szczeblami administracji a klientem oraz uzyskanie
nowoczesnej infrastruktury, umożliwiającej zautomatyzowanie i przyspieszenie procesu
legislacyjnego Rady Miasta i Prezydenta Miasta Krakowa. Przeniesienie wybranych
wydziałów do nowej siedziby skutkowad będzie zwolnieniem miejsca w zlokalizowanych w
centrum miasta nieruchomościach (siedziby i biura Urzędu), a co za tym idzie pozwoli na
pozyskanie środków z ich sprzedaży lub wynajmu.
Jaki jest koszt inwestycji?
Szacunkowy koszt inwestycji kształtuje się na poziomie 200 mln złotych brutto. Są to
szacunki na podstawie projektu budowlanego. Koszt wykonania pełnej dokumentacji
projektowej wraz z projektem wykonawczym i nadzorem autorskim nad budową wynosi 10
mln złotych brutto.
Czy Miasto Kraków stad na tak dużą i drogą inwestycję, biorąc pod uwagę aktualną
sytuację finansową?
______________________________________________________________________________________24
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. D. Bieokowska, C. Ulasioski, J. Szymaoska
31 – 153 Kraków ul. Szlak 65 biuro 1004, tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85,
www.cds.krakow.pl e-mail: cds@cds.krakow.pl

Raport koocowy z konsultacji społecznych pełnych dotyczących budowy Centrum Obsługi Inwestora w
Krakowie przeprowadzonych przez Wydział Inwestycji UMK

Realizacja inwestycji w całości ze środków własnych Gminy nie jest możliwa w ciągu
najbliższych kilku lat. Dlatego rozważana jest realizacja inwestycji w formule ppp z udziałem
inwestora prywatnego.
Jeżeli Centrum ma byd budowane przez prywatnego inwestora, to czy po wybudowaniu
miasto będzie płacid drogie czynsze prywatnej firmie za biura? Czy była robiona jakaś
analiza finansowa dla tej inwestycji?
Aktualnie przygotowywane postępowanie o wybudowanie Centrum Obsługi Inwestora w
Krakowie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego przewiduje odpłatne korzystanie
przez Urząd Miasta z budynku Centrum w zamian za pokrycie całości kosztów wybudowania,
do czasu uzyskania przez wykonawcą (partnera prywatnego) zwrotu tych kosztów. Partner
prywatny będzie ponadto mógł czerpad korzyści z wynajmu dodatkowych powierzchni, nie
zajętych przez Urząd (sale konferencyjne, częśd usługowa na parterze oraz parkingi).
Zakłada się, że w zastosowanym modelu finansowania inwestycji Gmina wniesie wkład
własny w postaci działki przeznaczonej pod inwestycję oraz w postaci dokumentacji
projektowej. Do obowiązków partnera prywatnego będzie należało wybudowanie,
wyposażenie i oddanie obiektu do dyspozycji Gminy. Zwrot nakładów poniesionych na
budowę obiektu wykonawca uzyska między innymi z ustalonej w umowie rocznej „opłaty za
dostępnośd”. Wielkośd kwoty, jaka będzie wypłacana rocznie partnerowi prywatnemu, a
więc koniecznej do zabezpieczenia w wydatkach bieżących budżetu Gminy w latach 2015 –
2051 będzie znana po zakooczeniu negocjacji i przed podpisaniem umowy z partnerem
prywatnym przez Prezydenta Miasta. Konieczne będzie również wyrażenie zgody Rady
Miasta Krakowa i udzielenie Prezydentowi Miasta Krakowa upoważnienia do zawarcia
umowy, której termin wykonania wykracza poza okres ujęty w aktualnym budżecie Miasta
Krakowa.
Umowa o partnerstwo publiczno – prywatne nakładad będzie również na partnera
prywatnego obowiązki związane z bieżącym utrzymaniem obiektu, dokonywanie
konserwacji, zapewnienie odpowiedniego standardu obiektu. Wysokośd wynagrodzenia
zależed będzie także od poziomu usług świadczonych na rzecz Gminy.
Czy budowa Centrum Obsługi Inwestora jest już przesądzona? Kiedy ma się rozpocząd
budowa? Czy jest pozwolenie na budowę?
W najbliższym czasie, zaraz po zakooczeniu konsultacji społecznych i projektu budowlanego
złożony zostanie wniosek o pozwolenie na budowę. Uzyskanie prawomocnego pozwolenia
na budowę planowane jest do kooca roku. Realizacja inwestycji zależed będzie od
posiadanych środków finansowych przez Gminę albo na samodzielną realizację inwestycji
albo też na sfinansowanie opłat za korzystanie z obiektu wybudowanego przez
ewentualnego partnera prywatnego.
Czy firma prywatna jest już wyznaczona? Czy umowa z firmą prywatną już jest podpisana?
Jeśli nie, to kiedy będzie podpisana?
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Umowa na realizację COI nie jest podpisana, partner prywatny nie został jeszcze wyłoniony.
Kto decyduje o podpisaniu umowy z firmą prywatną? Czy Wydział Inwestycji, czy
Prezydent?
Umowę podpisze Prezydent Miasta Krakowa, po wcześniejszym upoważnieniu przez Radę
Miasta Krakowa.
Dlaczego Miasto wydaje pieniądze na drogi projekt, który może nigdy nie doczekad się
realizacji?
Odpowiedź na to pytanie nie leży w kompetencji Wydziału Inwestycji, który realizuje
powierzone mu zadania. O sposobie wydatkowania pieniędzy publicznych Gminy Miejskiej
Kraków decyduje Rada Miasta Krakowa w uchwałach budżetowych oraz uchwałach
Wieloletniego Planu Finansowo-Inwestycyjnego. Informacja o tym, że w ciągu najbliższych
kilku lat Gmina nie sfinansuje budowy COI ze środków własnych nie oznacza, że projekt ten
nigdy nie doczeka się realizacji. Władze Miasta w dalszym ciągu poszukują możliwości
finansowania inwestycji.

Dlaczego wydaje się tyle pieniędzy na Centrum Obsługi Inwestora, kiedy są inne ważne
potrzeby społeczne (np. żłobki , przedszkola, służba zdrowia)?
Decyzja o sposobie wydatkowania publicznych pieniędzy gminnych leży w wyłącznej
kompetencji Rady Miasta Krakowa. Wydział Inwestycji realizuje powierzone mu zadania,
które są zamieszczone w budżecie miasta Krakowa. Władze Miasta uznały, że poziom
obsługi inwestorów jest bardzo ważny, gdyż ma znaczący wpływ na liczbę pozyskiwanych
inwestycji, rozwój Miasta, wpływy do budżetu Miasta, a co za tym idzie też poziom życia
mieszkaoców i rozwój gospodarczy całego regionu.

2.2 Pytania dotyczące lokalizacji COI
Kto i kiedy podjął decyzję o wyborze lokalizacji Centrum przy ulicy Centralnej?
Decyzja o budowie COI przy ul. Centralnej zapadła w październiku 2007 r. Prezydent Miasta
Krakowa podjął decyzję o lokalizacji obiektu przy ul. Centralnej po uzyskaniu opinii Wydziału
Skarbu Miasta, Wydziału Urbanistyki i Architektury, Biura Infrastruktury i Wydziału
Kształtowania Środowiska.
Jakie były powody/ argumenty wyboru tej a nie innej lokalizacji?
Podstawowym argumentem za budową obiektu w tym miejscu była chęd umieszczenia
wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu zajmujących się szeroko pojętą obsługą
inwestora oraz ówczesnego KZK i ZiKiTu w bezpośrednim sąsiedztwie w celu ułatwienia
mieszkaocom załatwiania wszystkich decyzji związanych z procesem inwestycyjnym.
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Następnym argumentem była kwestia własności terenu (własnośd Gminy ) oraz dopuszczalne
możliwości inwestowania.
Czy były inne alternatywne lokalizacje? Jeśli tak, to jakie? Jeśli nie, to dlaczego była tylko
ta jedna lokalizacja?
Były rozpatrywane możliwości lokalizacji włącznie na działkach gminnych, ale żadna nie
spełniała wymogów z uwagi na zbyt małą powierzchnię. Poważnie była brana pod uwagę
lokalizacji przy projektowanej ul. Lema, ale Wydział Skarbu Miasta zaopiniował ją
negatywnie z uwagi na trwające procedury zwrotu wywłaszczonych nieruchomości.
Dlaczego przy wyborze lokalizacji COI nie brano pod uwagę terenów byłego PREFABETU,
znajdujących się w sąsiedztwie ZIKIT?
Jednym z podstawowych kryteriów wyboru lokalizacji przy inwestycjach miejskich jest
własnośd terenu. Tereny dawnego Prefabetu nie są własnością Gminy.
Dlaczego inwestycja jest projektowana na terenie zalewowym? Czy jest to formalnie
dopuszczalne?
Warunki w/w decyzji w zakresie zabezpieczenia inwestycji przed powodzią są realizowane
w opracowaniu projektowym, a także w planie zabezpieczenia przeciwpowodziowego.

2.3 Pytania dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego i
warunków zabudowy
Czy istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla tego rejonu Miasta, a
jeśli nie, to kiedy powstanie?
We wskazanym obszarze nie obowiązuje żaden miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
„Czyżyny – Łęg” obecnie jest na etapie opiniowania wewnętrznego przekazanego do
Wydziałów UMK pismem znak: BP-01-3.ISZ.7231-173-189/10 (data przesłania 18.08.2010r.)
Do jego sporządzenia przystąpiono dnia 28 lutego 2007 r. (na podstawie uchwały Nr
VII/94/07 Rady Miasta Krakowa). Po etapie opiniowania projekt miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru „Czyżyny – Łęg”, zostanie przesłany do
uzgodnieo ustawowych. Po otrzymaniu pozytywnych uzgodnieo zostanie wyłożony do
publicznego wglądu. Ponieważ etap opiniowania i uzgodnieo nie jest jeszcze zakooczony nie
można w obecnej chwili określid terminu wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu,
kiedy to po zapoznaniu się z jego rozwiązaniami będzie można złożyd uwagi do wyżej ww.
planu. Termin i miejsce wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu zostaną określone
w prasowym ogłoszeniu oraz w publicznym obwieszczeniu. Co do przewidywanego terminu
publikacji Ogłoszenia i Obwieszczenia w tej sprawie, można uzyskad informację telefonicznie
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pod numerami: 616-8552, -8529 lub na stronie internetowej Biura Planowania
Przestrzennego: http://planowanie.um.krakow.pl/bpp/
Czy Miasto panuje nad inwestycjami na tym obszarze, w warunkach braku planu
zagospodarowania przestrzennego? W jaki sposób?
Przy braku miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasto „panuje” nad
inwestycjami zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poprzez
wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleo na budowę.
Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.), ustalenie przeznaczenia terenu,
rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i
warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego.
Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 2 ww. ustawy, w przypadku braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków
zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu, przy czym:
1) lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego;
2) sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w
drodze decyzji o warunkach zabudowy.
Reasumując, przeznaczenie terenu określa miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, natomiast w sytuacji jego braku, o tym, czy na danym terenie możliwa jest
realizacji konkretnej inwestycji rozstrzygane jest w drodze decyzji po przeprowadzeniu
postępowania administracyjnego w trybie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Zgodnie z art. 61 ust. 1 ww. ustawy, wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe
jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:
1) co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest
zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagao dotyczących nowej
zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej
obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu;
2) teren ma dostęp do drogi publicznej;
3) istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu, z uwzględnieniem ust. 5, jest
wystarczające dla zamierzenia budowlanego;
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4) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych
na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu
miejscowych planów, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa
w art. 88 ust. 1;
5) decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.
Przepis art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
wprowadza tzw. „zasadę dobrego sąsiedztwa”, uzależniającą zmianę w zagospodarowaniu
terenu od dostosowania się do określonych cech zagospodarowania terenu sąsiedniego.
Celem tej zasady jest zagwarantowanie ładu przestrzennego określonego w art. 2 pkt 1 ww.
ustawy, czyli takiego ukształtowania przestrzeni, które tworzy harmonijną całośd oraz
uwzględnia
w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne,
społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne.
Należy podkreślid, że zgodnie z wolą ustawodawcy wyrażoną w art. 60 ust. 4 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustalenie
warunków zabudowy odbywa się z udziałem osoby posiadającej wiadomości specjalne.
Osoba taka, wpisana na listę izby samorządu zawodowego urbanistów lub architektów,
dzięki swojej wiedzy, ma dad gwarancję właściwego stosowania cytowanego wyżej przepisu
art. 61 ust. 1 i następnych ustawy. W konsekwencji przyjąd należy, iż rzeczą biorącego udział
w postępowaniu profesjonalisty, będzie przygotowanie takiego projektu decyzji określającej
warunki zabudowy, który pozwoli utrzymad ład przestrzenny.
Organ samorządu terytorialnego właściwy do prowadzenia postępowania i wydania
stosownej decyzji jest w swych działaniach związany przepisami prawa. Należy wskazad, iż
zgodnie z art. 56 w związku z art. 64 ust. 1 ww. ustawy, organ administracji nie może
odmówid ustalenia warunków zabudowy, jeżeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z
przepisami odrębnymi. Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy nie jest decyzją uznaniową
organu, lecz jej ustalenia są zależne od regulacji prawnych dotyczących projektowanego
zamierzenia inwestycyjnego i obszaru, na którym takie zamierzenie ma byd zlokalizowane.
Organ ustalający warunki zabudowy projektowanej inwestycji, aby odmówid ich ustalenia w
sposób wnioskowany przez inwestora, musi wykazad niezgodnośd wnioskowanych
warunków z przepisami prawa.
Wskazad również należy, że Studium Uwarunkowao i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Krakowa nie jest aktem prawa miejscowego, a zatem nie może
stanowid podstawy do wydania decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy
i zagospodarowania terenu.
Studium jest aktem planowania przestrzennego poprzedzającym uchwalenie planu
miejscowego. Postanowienia studium dotyczące polityki przestrzennej gminy, mają
charakter „aktu kierownictwa wewnętrznego” samorządu gminy i zobowiązują organy
samorządu gminnego do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
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przestrzennego, który jako akt prawa miejscowego, stanowiący prawo powszechnie
obowiązujące, może stanowid podstawę do uzyskania bezpośrednio na jego podstawie
decyzji zezwalającej na budowę.
Kiedy została wydana decyzja lokalizacyjna dla Centrum Obsługi Inwestora?
Zarówno koncepcja, jak i cały projekt budowlany są realizowane zgodnie z warunkami
i wymaganiami określonymi w ostatecznej decyzji lokalizacyjnej ULICP (Nr AU2/7331/2687/08 z dn. 23 lipca 2008r.).
Dlaczego jest tak duża dysproporcja między wielkością i wysokością inwestycji, a sąsiednią
zabudową mieszkalną?
Wynika to z minimalnych gabarytów inwestycji. Centrum Obsługi Inwestora nie spełniłoby
swojej funkcji, gdyby nie mogło pomieścid odpowiedniej liczby Wydziałów Urzędu Miasta.
Dlaczego wydano decyzję lokalizacyjną na tak wysoki budynek (5 pięter) skoro sąsiadujące
budynki są dużo niższe. Czy decyzja jest zgodna z Ustawą o zagospodarowaniu
przestrzennym i z zasadą dobrego sąsiedztwa (art. 61 ustawy)?
Z punktu widzenia postępowania administracyjnego, decyzja lokalizacyjna z dnia 23 lipca
2008 roku jest zgodna z prawem. Projekt decyzji został przygotowany przez osobę wpisaną
na listę izby samorządu zawodowego architektów. Decyzja nie została zaskarżona i jest
decyzją prawomocną.
Czy odległośd granicy inwestycji od budynków sąsiadujących nie jest zbyt bliska? Czy jest to
zgodne z Ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym?
W zakresie odległości od budynków sąsiadujących oraz wysokości planowanego obiektu
projektanci Centrum Obsługi Inwestora zobowiązani są do przestrzegania Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r., Nr 75, poz. 690, z późn. zm.).
Zastosowanie w projekcie rozwiązao nie spełniających wymogów ww. rozporządzenia
skutkuje nie wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.
Dlaczego Wydział Architektury nie zawiadomił mieszkaoców w 2008 roku o toczącym się
postępowaniu o wydanie decyzji ULICP dla tej inwestycji? Dlaczego nie było indywidualnej
(dla mieszkaoców bloków przy ulicy Kamionki) informacji o decyzji lokalizacyjnej Centrum
Obsługi inwestora w tym miejscu? Kto był stroną przy postępowaniu o wydaniu decyzji
lokalizacyjnej w 2008 roku? Dlaczego wysłano zawiadomienie tylko do zarządcy budynków
i do Dzielnicy XIV?
W przedmiotowej sprawie wydana została decyzja lokalizacyjna ULICP, czyli decyzja
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ((Nr AU-2/7331/2687/08 z dn. 23 lipca
2008r.). Procedura powiadamiania stron w przypadku decyzji ULICP jest odmienna niż w
przypadku decyzji WZ, czyli decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. Zgodnie z obowiązującą
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Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym sposób powiadamiania stron w
przypadku decyzji ULICP jest następujący:
„O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego oraz postanowieniach i decyzji kooczącej postępowanie strony zawiadamia się w
drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.
Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą
lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.” (art. 53 ust. 1 Ustawy z
dnia 27.03.2003r. Dz.U.03.80.717 ze zm.)
Wynika z tego, że właściciele nieruchomości sąsiadujących z terenem inwestycji nie muszą
byd powiadamiani bezpośrednio, na piśmie, a jedynie w drodze obwieszczenia oraz w
sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. W przypadku Gminy Miejskiej Kraków
obwieszczenia o wszczęciu takich postępowao jak i o wydaniu tego typu decyzji wywieszane
są na tablicy ogłoszeo w siedzibie Wydziału Architektury i Urbanistyki oraz publikowane w
Internecie na stronie www.bip.krakow.pl w Komunikatach UMK. Należy zaznaczyd, że forma
standardowo stosowanego od lat „sposobu zwyczajowo przyjętego” nigdy nie była
kwestionowana przez instancję odwoławczą, bądź Sądy weryfikujące prawidłowośd
prowadzenia postępowao administracyjnych. Zgodnie w informacjami uzyskanymi z
Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa procedura wydawania decyzji
lokalizacyjnej dla Centrum Obsługi Inwestora miała następujący przebieg:
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie Centrum
Obsługi Inwestora
opublikowane zostało w komunikatach UMK, publikowanych na stronie www.bip.krakow.pl
oraz na tablicy ogłoszeo w siedzibie Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK (Rynek
Podgórski 1), w dniach od 23 kwietnia do 5 maja 2008 roku. Powiadomienia na piśmie
poszczególnych właścicieli nieruchomości, ani też powiadomienie na piśmie Zarządu
Wspólnoty Mieszkaoców nie miało w tym przypadku zastosowania. Zgodnie z obowiązującą
w Gminie Miejskiej Kraków procedurą administracyjną (Zarządzenie Nr 989/2007 Prezydenta
Miasta Krakowa z dnia 30.04.2007r. - § 2 i 3 w sprawie wydawania opinii wewnętrznych
przez Rady Dzielnic Krakowa dotyczących zamierzeo inwestycyjnych), w trakcie
postępowania zwrócono się do Rady Dzielnicy XIV o wydanie opinii w tej sprawie.
Zamierzenie inwestycyjne uzyskało pozytywną opinię Rady Dzielnicy XIV (Uchwała Nr 173/08
Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny z dnia 29 kwietnia 2008R., znak pisma: Dz.14-0162-2-173/08).
Postępowanie zostało zakooczone wydaniem w dniu 23 lipca 2008 r. decyzji ULICP dla
inwestycji pn: budowa budynku użyteczności publicznej „Centrum Obsługi Inwestora” z
dwukondygnacyjnym garażem podziemnym i jedną kondygnacją magazynu podziemnego z
wjazdami oraz infrastrukturą techniczną przy ul .Centralnej w Krakowie. Obwieszczenie o
wydaniu decyzji ULICP dla Centrum Obsługi Inwestora ukazało się również analogicznie, w
komunikatach UMK oraz na tablicy ogłoszeo, w dniach od 23 lipca 2008r. do 05 sierpnia
2008r. Decyzja wobec jej nie zaskarżenia stała się ostateczną w dniu 21 sierpnia 2008 r.
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Dlaczego Dzielnica XIV nie powiadomiła mieszkaoców na etapie opiniowania decyzji
lokalizacyjnej?
Wydział Inwestycji jako jednostka prowadząca konsultacje współpracuje w Radą Dzielnicy
XIV w zakresie odpowiedniego przygotowania organizacyjnego konsultacji, powiadamiania
mieszkaoców itp. Nie jest jednak w stanie udzielid informacji na temat sposobu
procedowania uchwały Rady Dzielnicy w sprawie opinii na temat lokalizacji Centrum Obsługi
Inwestora. Informacji należałoby zasięgnąd w siedzibie Rady Dzielnicy XIV os. Dywizjonu 303
nr 34. (Uchwała Nr 173/08 Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny z dnia 29 kwietnia 2008R., znak
pisma: Dz.14-0162-2-173/08).

2.4 Pytania dotyczące projektu budowlanego COI i szczegółowych
rozwiązań
Czy projekt jest zgodny z prawem budowlanym?
Cały proces projektowania Centrum Obsługi Inwestora jest prowadzony zgodnie z
obowiązującym w Polsce prawem budowlanym oraz obowiązującymi normami dotyczącymi
wpływu na środowisko.
Czy tak duża dysproporcja między wielkością i wysokością inwestycji, a sąsiadującą
zabudową mieszkalną jest zgodna z prawem budowlanym?
W zakresie odległości od budynków sąsiadujących oraz wysokości planowanego obiektu
projektanci Centrum Obsługi Inwestora zobowiązani są do przestrzegania Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r., Nr 75, poz. 690, z późn. zm.).
Zastosowanie w projekcie rozwiązao nie spełniających wymogów ww. rozporządzenia
skutkuje nie wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.
Jaka jest odległośd między blokami przy ul. Kamionka a wjazdem na parking podziemny
COI?
Wjazd od strony ul. Kamionka (wschodni) - budynek nr 2 w odległości 21,5 m od pochylni
zjazdowej równoległej do ściany budynku.
Wjazd od strony zachodniej - budynek nr 10 w odległości 39 m do początku pochylni
zjazdowej, budynek nr 8 w odległości 11.8 m do początku pochylni zjazdowej.
Jakie są odległości budynku COI od poszczególnych budynków mieszkalnych ul Kamionka?
 budynek nr 2 –odległośd 15,9 metrów od krótszego boku budynku, odległośd 27,3
metrów od dłuższego boku budynku, odległośd 21,5 metrów od ściany pochylni
zjazdowej
 budynek nr 4 - odległośd 16,2 metrów od krótszego boku budynku
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 budynek nr 6 - odległośd 17,2 metrów
 budynek nr 8 - odległośd 12,6 metrów od krótszego boku budynku
 budynek nr 10 – odległośd 14,7 metrów od krótszego boku budynku
Czy odległośd budynku COI od budynków mieszkalnych osiedla nie jest zbyt bliska? Czy jest
to zgodne z prawem budowlanym?
Odległośd projektowanego obiektu od istniejących budynków sąsiednich jest właściwa i
zgodna z §12 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie, które to określają
minimalne odległości. W kwestii przepisów techniczno-budowlanych, jakim powinny
odpowiadad budynki prawo budowlane w Art.7.1. Odwołuje się do powyższego
rozporządzenia oraz w Art.34.1. Do decyzji o warunkach zabudowy.
Mając na uwadze odległośd obiektu COI od budynków sąsiednich projekt został sporządzony
zgodnie z decyzją WZ.
Gdzie można zapoznad się z ekspertyzami geologicznymi i hydrogeologicznymi dotyczącymi
inwestycji? Czy w ogóle takie istnieją?
W 2009 roku został wykonany Projekt prac geologicznych do dokumentacji geologiczno –
inżynierskiej dla projektu budowlanego. Projekt ten został zatwierdzony Decyzją z dnia
07.10.2009 r. znak: WS-06.DB.7540-115/09 i w oparciu o wyniki wykonanych prac
geologicznych opracowana została konstrukcja obiektu. Z dokumentacją można się zapoznad
w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Krakowa ul. Wielopole 17a.
Czy projekt budowlany uwzględnia stan techniczny sąsiednich budynków (biorąc pod
uwagę, że niedawne remonty pogorszyły ich stan)? Czy projektant COI robił jakąś
ekspertyzę dotyczącą stanu technicznego budynków sąsiadujących?
Etap projektowania obejmował wpływ posadowienia budynku na obiekty sąsiadujące w
zakresie określonym normami budowlanymi, co jest przedmiotem standardowych obliczeo
konstrukcyjnych na etapie projektu budowlanego. Nie było żadnych dodatkowych ekspertyz
stanu technicznego budynków sąsiadujących.
Zgodnie z prawem budowlanym w decyzji o pozwoleniu na budowę Wydział Architektury i
Urbanistyki określi szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzeniu robót
budowlanych. Treśd pozwolenia na budowę będzie dostępna w Wydziale Inwestycji i
Wydziale Architektury.
Wpływ budowy na stan techniczny istniejących obiektów będzie także monitorowany na
etapie budowy. Przed przystąpieniem do prac ziemnych opis stanu technicznego budynków
sąsiadujących zostanie sporządzony. Wykonana zostanie także inwentaryzacja fotograficzna
stanu budynku i mieszkao w budynkach sąsiadujących. Przed przystąpieniem do realizacji
inwestycji wykonawca sporządza projekt robót budowlanych uwzględniający wymagane
zabezpieczenia. Na etapie budowy projektant konstrukcji pełni nadzór autorski nad robotami
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budowlanymi. W przypadku stwierdzenia możliwości wystąpienia zagrożenia dla obiektów
istniejących z przyczyn, które nie były znane przed przystąpieniem do projektowania,
projektant konstrukcji wykonuje dodatkowe analizy techniczne i obliczeniowe, w celu
znalezienia i zastosowania skutecznych rozwiązao, zapewniających bezpieczeostwo obiektów
sąsiadujących z budową.
Dlaczego symulacje nasłonecznienia są tylko na marzec i wrzesieo? Mieszkaocy oczekują
symulacji nasłonecznienia na cały rok, czy mogą liczyd na ich sporządzenie?
Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym i aktami wykonawczymi, w dokumentacji
projektowej projektant ma obowiązek wykonad analizę nasłonecznienia dla dwóch miesięcy;
marca i września. Możliwości oprogramowania, jakim dysponują biura projektowe,
dostosowane są do obowiązujących przepisów prawa, dlatego projektanci nie dysponują
odpowiednim narzędziem, aby wykonad analizy nasłonecznienia dla wszystkich miesięcy. Dla
wszystkich miesięcy w roku sporządzone zostały natomiast na prośbę mieszkaoców
symulacje zacienienia. Są one dostępne w Wydziale Inwestycji oraz udostępniane podczas
konsultacji.
Gdzie będą się znajdowad śmietniki? Czy będą one wewnątrz budynku, czy pod oknami
mieszkaoców?
Na etapie projektu budowlanego lokalizacja wiaty z pojemnikami na odpady stałe została
zaproponowana jako przybudowana do wolnostojącej stacji trafo na tyłach budynku w
sąsiedztwie budynku nr 8. Na etapie trwającej aktualnie weryfikacji projektu budowlanego
Wydział Inwestycji przekazał projektantom uwagę, aby wejście do wiaty znajdowało się od
strony Centrum Obsługi inwestora, a nie od strony sąsiadujących budynków. Uciążliwośd
składowanych w wiacie odpadów stałych będzie minimalna. W budynku biurowym będą
realizowane jedynie prace typowe dla biur i urzędów, takie jak: drukowanie, kserowanie,
pisanie tekstów na komputerze, ewentualna oprawa dokumentów, przygotowanie i
gromadzenie danych, prowadzenie archiwum itp. Przewidziana w projekcie przestrzeo
komercyjna zabezpiecza powierzchnię na cele gastronomiczne, ograniczone do cateringu.
Od której strony będzie się znajdowad wejście do wiaty śmietnikowej?
Wejście do wiary na odpady stałe będzie znajdowad się od strony budynku COI.

W jakich godzinach będzie się odbywał odbiór śmieci? Którędy będą dojeżdżad śmieciarki?
Czy jest możliwe takie ustalenie godzin odbioru śmieci i trasy dojazdu śmieciarki, żeby były
jak najmniej uciążliwe dla mieszkaoców?
Wywóz nieczystości stałych będzie odbywad się drogą pożarową, wzdłuż budynków przy ul.
Kamionka. Godziny wywozu śmieci będą określone w umowie o wywóz nieczystości stałych
zawartej pomiędzy zarządzającym obiektem a firmą usługową. Ewentualne sugestie ze
strony mieszkaoców mogą zostad uwzględnione w raporcie z konsultacji społecznych, aby
Miasto uwzględniło je następnie w odpowiednich umowach.
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Gdzie dokładnie proponowane są nowe lokalizacje boisk i placu zabaw? Jaka jest ich
wielkośd? Czy nowe lokalizacje uwzględniają bezpieczeostwo dzieci?
Propozycja nowej lokalizacji boisk i placu zabaw była prezentowana na dyżurach
konsultacyjnych, jak również została przesłana do akceptacji Rady Dzielnicy XIV. Plac zabaw
może zostad zlokalizowany na terenie zajętym obecnie przez ogródki działkowe pomiędzy
blokami przy ul. Kamionka o nieparzystej numeracji. Usytuowanie, wielkośd i bezpieczeostwo
dzieci określają przepisy ogólne i szczegółowe w tym zakresie.
Boiska sportowe będą usytuowane przy ul. Sołtysowskiej w ramach Zespołu ORLIK 2012,
którego budowę Zarząd Infrastruktury Sportowej planuje na 2011 rok.
Czy w ramach przestrzeni komercyjnej COI projektant przewiduje powstanie w budynku
COI poczty?
Wytyczne Inwestora zawarte w regulaminie konkursu nie zakładały w ramach przestrzeni
komercyjnej oddziału pocztowego. W budynku przewidziana jest rozdzielnia poczty
urzędowej, nie ma to jednak nic wspólnego obsługą klientów z zewnątrz. W budynku nie ma
możliwości lokalizacji pełnowymiarowego oddziału poczty rejonowej, natomiast
niewykluczone, że byłaby możliwośd lokalizacji niewielkiego punktu świadczącego usługi
pocztowe w podstawowym zakresie (tzw. agencji pocztowej. Jeżeli mieszkaocy dostrzegają
potrzebę uwzględnienia w obiekcie takiego punktu usługowego, Wydział Inwestycji
przeanalizuje możliwośd uwzględnienia tego postulatu na etapie projektu wykonawczego
oraz dokona stosownych uzgodnieo z urzędem pocztowym i z potencjalnym partnerem
prywatnym na etapie negocjacji, przy czym decyzja o ewentualnej lokalizacji poczty jest
przede wszystkim decyzją Poczty Polskiej.
Czy
miasto mogłoby jakoś zrekompensowad mieszkaocom budowę COI przez
zabezpieczenie (przykrycie) lub przekierowanie potoku Łęgówka, który jest dla
mieszkaoców bardzo uciążliwy?
Zanieczyszczenie wód nie jest argumentem w sprawie zarurowania potoku Łęgówka, gdyż
zwiększyłoby to ryzyko wystąpienia podtopieo lokalnych. Sied rowów i cieków naturalnych
na terenie miasta Krakowa stanowi podstawowy element systemu odwodnienia miasta.
Jednym z nich jest potok Łęgówka, który będąc naturalnym odbiornikiem wód opadowych,
reguluje gospodarkę wodną na terenie swojej zlewni. Koryto otwarte stwarza możliwośd
naturalnej retencji gruntowej wód, która zmniejsza objętośd wód powodziowych. Miasto
posiada już negatywne doświadczenia, wynikające z przykrycia naturalnych cieków, które są
powodem występowania lokalnych podtopieo i powodzi. Pomysł zabudowy potoku
pozostaje w sprzeczności z głównym założeniem opracowanego dla potrzeb miasta „Studium
programowym – Odprowadzenie wód deszczowych na obszarach peryferyjnych miasta
Krakowa”, jakim jest zachowanie w maksymalnym stopniu naturalnego charakteru cieków.
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Czy miasto może coś zrobid z przepływającym w pobliżu zanieczyszczonym i śmierdzącym
potokiem Łęgówka? Budowa ogródka jordanowskiego dla dzieci w pobliżu tego cieku
będzie bardzo uciążliwa.
Potok Łęgówka nie jest własnością Gminy Miejskiej Kraków. Potok ten stanowi wodę
publiczną i jest własnością Skarbu Paostwa. Utrzymuje go Krakowski Związek Spółek
Wodnych w Krakowie ul. Józefioska, a prawa właścicielskie, zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt. 4
ustawy Prawo Wodne sprawuje Marszałek Województwa.
Zgodnie z przepisami ustawy Prawo Wodne, art. 14 ustawy grunty pokryte wodami
powierzchniowymi stanowią własnośd Skarbu Paostwa i nie podlegają obrotowi
cywilnoprawnemu. Oznacza to, że nie mogą zostad kupione, ani przejęte przez Gminę.
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie oraz Straż Miejska Miasta
Krakowa realizując zapisy ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz Uchwałę Nr C/1011/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 stycznia 2006 r. w
sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków
podejmują stosowne działania porządkujące gospodarkę ściekową na przedmiotowym
terenie pozwalające zlikwidowad uciążliwości oraz poprawiające stan wody w odbiorniku.
Czy w budynku będzie się mieścid restauracja produkująca dużo śmieci spożywczych.
W projekcie budowlanym Centrum Obsługi Inwestora nie przewidziano funkcji
restauracyjnej. Ewentualne sugestie ze strony mieszkaoców mogą zostad uwzględnione w
raporcie z konsultacji społecznych.
Czy jest możliwe wykonanie dojścia od bloków ul. Kamionka do ul. Centralnej w kierunku
ZIKiT i do skrzyżowania w kierunku M-1, tak aby mieszkaocy nie musieli chodzid dookoła
budynku COI?
Przejście od bloków przy ulicy Kamionka w kierunku ulicy Centralnej i Zikit będzie możliwe
przez teren Centrum Obsługi Inwestora. Wykonanie przejścia w kierunku M1 nie leży w
aktualnym zakresie inwestycji. Ewentualne sugestie ze strony mieszkaoców mogą zostad
uwzględnione w raporcie z konsultacji społecznych, w części dotyczącej ewentualnej oferty
kompensacyjnej.
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2.5 Pytania dotyczące rozwiązań komunikacyjnych
Jak będzie wyglądał dojazd do placu budowy COI, czy kosztem częściowego zajęcia pasa
ruchu ul. Centralnej?
Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym (art. 36.1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami) ogólne warunki prowadzenia robót
budowlanych zostaną określone przez Wydział Architektury i Urbanistyki w decyzji o
pozwoleniu na budowę.
Natomiast w umowie, jaka zawarta będzie z partnerem prywatnym, przed przystąpieniem do
realizacji inwestycji wykonawca obiektu będzie zobowiązany do sporządzenia szczegółowego
projektu i harmonogramu przebiegu robót budowlanych. Ewentualne zajęcie części pasa ul.
Centralnej na cały czas budowy lub określony jej etap, wymagałoby każdorazowo uzgodnieo i
pozwolenia ze strony zarządcy drogi (ZIKiT).
Jak duży będzie parking podziemny COI? Czy będą miejsca do parkowania naziemnego na
terenie COI?
Parking podziemny w budynku COI zajmuje dwie kondygnacje (-3 oraz -2). Łączna
powierzchnia parkingów (wraz z drogami manewrowymi) na obu kondygnacjach wynosi
11 724,3 m2. Daje to w sumie 372 miejsca parkingowe. Jest to maksymalna liczba miejsc,
jaką można było zaprojektowad w przypadku tego obiektu. Projekt nie przewiduje miejsc do
parkowania naziemnego na terenie COI. Ostateczna liczba miejsc parkingowych znana
będzie po zakooczeniu negocjacji z partnerem prywatnym.
Czy parkowanie dla klientów COI będzie płatne, czy bezpłatne?
Kwestia wysokości opłat za parkowanie na terenie COI należed będzie do decyzji
ewentualnego partnera prywatnego. Wstępne ustalenia w tej sprawie znane byłyby
najwcześniej po zakooczeniu negocjacji z partnerem prywatnym. Postępowanie w sprawie
wyłonienia partnera prywatnego nie zostało jeszcze ogłoszone.
Czy utworzona liczba miejsc parkingowych na terenie COI będzie wystarczająca – tak, by ul.
Centralna nie stała się parkingiem dla klientów Centrum? Czy przeprowadzono
odpowiednie wyliczenia i symulacje?
Minimalna przewidywana liczba miejsc parkingowych na terenie COI została zawarta przez
Miasto w zawartym w regulaminie konkursu architektonicznego programie funkcjonalnoużytkowym, który jest dokumentem stanowiącym punkt wyjścia dla projektanta do
opracowania koncepcji architektonicznej obiektu. Z kolei maksymalną ilośd miejsc
parkingowych określa raport środowiskowy. Zaprojektowana liczba miejsc parkingowych jest
zatem maksymalną liczbą, jaką można było zaprojektowad w tym budynku, uwzględniając
istniejące otoczenie i układ komunikacyjny. Celem parkingu jest zaspokojenie potrzeb
wynikających z obsługi inwestorów.
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Jednym z priorytetów polityki transportowej Miasta Krakowa jest upowszechnianie
komunikacji publicznej i transportu zbiorowego. Rolą Miasta jest ułatwianie i zachęcanie do
korzystania z komunikacji zbiorowej, a nie zaspokojenie wszystkich potrzeb kierowców
indywidualnych. Nie przewiduje się także żadnych specjalnych miejsc na samochody
prywatne urzędników, którzy, biorąc pod uwagę dotychczasową praktykę, korzystają w
większości z komunikacji publicznej. Urzędnicy chcący korzystad z parkingu podziemnego
będą traktowani na równi z innymi klientami parkingu.
W jaki sposób planuje się rozwiązad kwestię parkowania przyulicznego na sąsiadujących
ulicach w okolicy COI?
Kwestia parkowania przyulicznego będzie elementem projektu organizacji ruchu dla całego
rejonu, sporządzonego na etapie realizacji inwestycji. Będzie ona przedmiotem konsultacji z
mieszkaocami.
Co planuje się zrobid, aby nie został utrudniony wjazd i wyjazd z osiedla?
Kwestia wyjazdu z osiedla będzie elementem projektu organizacji ruchu dla całego rejonu,
sporządzonego na etapie realizacji inwestycji. Będzie ona przedmiotem konsultacji z
mieszkaocami.
Jak zagwarantuje się, że miejsca parkingowe mieszkaoców przy ul. Kamionka nie będą
zajmowane przez petentów i pracowników COI?
Ulica Kamionka jest drogą publiczną, utrzymywaną i remontowaną z pieniędzy publicznych.
Kwestia parkowania przyulicznego będzie elementem projektu organizacji ruchu dla całego
rejonu, sporządzonego na etapie realizacji inwestycji. Będzie ona przedmiotem konsultacji z
mieszkaocami.
Czy będzie ograniczenia prędkośd na ul. Centralnej i Kamionki?
Kwestia organizacji ruchu będzie elementem projektu organizacji ruchu dla całego rejonu,
sporządzonego na etapie realizacji inwestycji. Będzie ona przedmiotem konsultacji z
mieszkaocami.
Czy przewiduje się ograniczenia tonażu samochodów ciężarowych obsługujących
pomieszczenia magazynowe Inwestycji?
Nie przewiduje się ograniczeo tonażu samochodów ciężarowych.
Co mogą zrobid mieszkaocy bloków przy ul. Kamionka, jeżeli spaliny i poziom hałasu
zostaną przekroczone?
W ramach projektu budowlanego sporządzony został Raport Oddziaływania na Środowisko,
w którym przedmiotem analizy jest wpływ inwestycji na otaczające ją środowisko,
mieszkaoców i stopieo jej uciążliwości dla otoczenia. Zarówno poziom spalin jak i hałasu jest
przedmiotem analizy w w/w opracowaniu. Zgodnie z raportem, projektowana inwestycja
może zostad zrealizowana, nie pogarszając istotnie stanu zanieczyszczenia powietrza
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atmosferycznego; dla inwestycji spełnione zostaną wymogi ochrony środowiska w zakresie
ochrony powietrza. Z kolei analiza rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku wykazała, że
analizowana inwestycja nie będzie uciążliwa dla środowiska pod względem akustycznym.
Głównymi źródłami hałasu będą urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne zlokalizowane,
zgodnie z oczekiwaniami mieszkaoców, na dachu obiektu. Ruch samochodów osobowych
odbywad się będzie po drogach prowadzących do parkingów podziemnych oraz wewnątrz
parkingu podziemnego. Ruch samochodów dostawczych oraz wywożących odpady odbywad
się będzie po drogach prowadzących do stacji trafo oraz drogą pożarową wzdłuż czoła
budynków nr 10, 8, 6, 3 i 1 (ich elewacji południowych). Na etapie projektu budowlanego nie
zaprojektowano ekranów akustycznych. Wydział Inwestycji rozważy możliwośd
zaprojektowania ekranów na etapie projektu wykonawczego. Wartości dopuszczalnego
poziomu dźwięku w środowisku zostaną dotrzymane w granicach terenu inwestycji, zatem
również w rejonie najbliższej zabudowy mieszkaniowej. Warunkiem sformułowanym w
raporcie jest zastosowanie urządzeo cichobieżnych lub zabezpieczeo akustycznych dla
urządzeo. W obiekcie zastosowane zostaną urządzenia wentylacyjno–klimatyzacyjne
charakteryzujące się niskim poziomem mocy akustycznej lub zabezpieczenia akustyczne
(osłony, obudowy, tłumiki akustyczne itp.).
W przypadku gdyby po uruchomieniu obiektu doszło do przekroczenia obowiązujących w
Polsce norm spalin i hałasu, mieszkaocy będą mied takie same możliwości działania, jak
mieszkaocy każdego innego terenu w przypadku każdego innego obiektu już istniejącego. Są
to możliwości przewidziane prawem. Właściwą służbą kontrolującą przekroczenia norm z
obszaru ochrony środowiska jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska znajdujący
się przy Placu Szczepaoskim 5, 31 – 0 11 Kraków.
Jak będzie wyglądał dojazd do Centrum Obsługi Inwestora. Jakie będą wyglądad
skrzyżowania? Jak będzie wyglądał węzeł skrzyżowania ul. Centralnej z ulicą Nowohucką?
Jak będzie wyglądał węzeł skrzyżowania ul. Centralnej z ulicą Sołtysowską? Czy zmieni się
skrzyżowanie al. Pokoju z ulicą Centralną?
W kwietniu 2010 r. na wniosek Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
tut. Biuro wykonało analizę przebudowy układu drogowego niezbędnego dla zapewnienia
prawidłowej obsługi komunikacyjnej w rejonie ul. Centralnej. Wyniki analiz wykazały, że
realizacja nowych obiektów w rejonie ul. Centralnej i Nowohuckiej będzie miała duży wpływ
na obciążenie ul. Centralnej. Wykonane obliczenia potwierdziły zasadnośd rozbudowy układu
o wskazane wyżej elementy. Przedmiotowe inwestycje drogowe nie zostały ujęte w
Wieloletnim Planie Finansowo – Inwestycyjnym Miasta Krakowa na lata 2010 – 2019
przyjętym uchwałą Nr XCI/1211/10 z dnia 3 lutego 2010 r. Rady Miasta Krakowa. Zarząd
Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie jest jednostką, która może posiadad
szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie.
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Czy prowadzone były analizy na temat zwiększenia ruchu pojazdów w godzinach szczytu
na ul. Centralnej i w jaki sposób wpłynie to na przepustowośd ulic Centralnej,
Sołtysowskiej raz skrzyżowao z ulicą Nowohucką?
Analizy dotyczą rozwiązao komunikacyjnych dla całego obszaru i są podstawą planowania
układu komunikacyjnego. Właśnie z tych analiz wynika potrzeba przebudowy zarówno
istniejącej ulicy Nowohuckiej czy ronda Dywizjonu 308 jak i potrzeba wzbogacenia układu o
nowe elementy jak przykładowo trasa Ciepłownicza łącząca rejon Płaszowa z obszarami
miasta położonymi na północ do linii Wisły czyli rejonem Łęgu i dalej. Będzie to
przedmiotem projektu organizacji ruchu, który to zostanie sporządzony na etapie realizacji
obiektu (przed jego oddaniem do użytkowania) i będzie on konsultowany między innymi ze
społecznością lokalną. Zostaną wprowadzone rozwiązania uwzględniające interesy
mieszkaoców ul. Kamionka.
W jaki sposób rozwiązany będzie problem parkowania przez urzędników i interesantów
COI przy ul. Kamionka, tak aby nie zabierali miejsc postojowych mieszkaocom?
Przyuliczne miejsca postojowe przy ulicy Centralnej i ulicy Kamionka są ogólnodostępne,
gdyż są to drogi publiczne. Wszyscy użytkownicy tych dróg są z mocy prawa traktowani na
równych zasadach. Dlatego Gmina nie prowadzi analiz w stosunku do jednej wybranej grupy
użytkowników drogi. Ewentualne postulaty ze strony mieszkaoców ul. Kamionka w tej
sprawie należy kierowad do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu bezpośrednio
lub za pośrednictwem Rady Dzielnicy XIV.
Pytania dotycząca ewentualnych zmian w projekcie lub oferty kompensacyjnej:
Czy można jeszcze zmienid projekt COI? Które elementy można jeszcze zmienid (wysokośd
budynków, rezygnacja z przełączki, odsunięcie inwestycji od bloków przy ul. Kamionki,
zamiana budynków, tak aby wyższy z nich znajdował się od strony ulicy, zaprojektowanie
przeszkleo dających światło)
Budynek został zaprojektowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w regulaminie konkursu i
zgodnie z prawem budowlanym. W ramach prowadzonych aktualnie konsultacji projektu
budowlanego zgłaszane były liczne uwagi dotyczące szczegółowych rozwiązao. Do tej pory
uwzględniono następujące postulaty mieszkaoców:
1. Wejście do wiaty gromadzenia odpadów stałych ( odpadów biurowych), zostało
przeprojektowane i zlokalizowane od strony projektowanego budynku.
2. Wysokośd budynku została zmniejszona, profil elewacji został zmodyfikowany co
znaczenie polepszyło warunki nasłonecznienia i zacieniania obiektów sąsiednich.
3. W miejscach wjazdów do garażu podziemnego została dodatkowo zaprojektowana
zieleo izolująca akustycznie, zieleo średniowysoka.
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4. Wewnętrzna droga jest wyłącznie drogą pożarową, w celu wyłączenia jej z ruchu
samochodowego wymknięto ją słupkami.
Zmiany dotyczące liczby pięter, kształtu bryły budynku, jego położenia na terenie inwestycji,
czy nawet dodatkowych przeszkleo wymagałyby znacznych zmian funkcjonalnych w
projekcie. Tak daleko idące zmiany w projekcie nie są przewidziane w ramach aktualnie
zawartej umowy z projektantem. Ich uwzględnienie wiązałoby się z zawarciem nowej
umowy. Tego typu decyzje leżą w kompetencji Prezydenta i Rady Miasta Krakowa, którym
przedstawiony zostanie raport z konsultacji społecznych.
Czy można odsunąd obiekt COI (oba budynki) od istniejących budynków przy ul. Kamionka
w kierunku Centralnej (w miejsce istniejących sieci).
Na obecnym etapie inwestycji proponowana zmiana powodowałaby koniecznośd wykonania
nowej dokumentacji projektowej. Tego typu decyzja leży w wyłącznej kompetencji Władz
Miasta. Niemniej jednak należy wziąd pod uwagę fakt, że efekt przesunięcia nie byłby
miarodajny do oczekiwao, tym bardziej, że należy dostosowad położenie obiektu do linii
rozgraniczającej, równoległej do ulicy Centralnej.
Czy można zlokalizowad budynek wyższy od strony Centralnej, a niższy od ul. Kamionka,
tak aby nasłonecznienie bloków było lepsze?
Na obecnym etapie inwestycji proponowana zmiana powodowałaby koniecznośd wykonania
nowej dokumentacji projektowej. Tego typu decyzja leży w wyłącznej kompetencji Władz
Miasta. Niemniej jednak należy wziąd pod uwagę fakt, że proponowane w pytaniu
rozwiązanie byłoby niekorzystne ze względów urbanistycznych.
Czy można obniżyd wyższy budynek COI o dwie kondygnacje? Jeśli nie to o ile można go
obniżyd?
Na obecnym etapie inwestycji proponowana zmiana powodowałaby koniecznośd wykonania
istotnych zmian w dokumentacji projektowej, a także zmian w programie funkcjonalnoużytkowym obiektu. Obniżenie budynku o dwie kondygnacje spowodowałoby znaczne
zmniejszenie jego powierzchni, a to spowodowałoby, że budynek nie zabezpieczyłby
aktualnie zdefiniowanych przez Miasto w programie funkcjonalno użytkowym potrzeb
dotyczących liczby pracowników, liczby pomieszczeo i ich powierzchni.
Ile kosztuje zaprojektowanie COI?
Projekt budowlany jest w trakcie odbioru. Do kooca roku planowane jest uzyskanie
pozwolenia na budowę. Do tej pory za dokumentację projektową zapłacono:
 w 2009 za dane wyjściowe do koncepcji wielobranżowej i koncepcję wielobranżową 3 mln zł brutto,
 w 2010 roku za projekt budowlany z uzgodnieniami, poniesiony zostanie koszt - 3 mln
zł brutto
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 w 2011 projekt wykonawczy będzie kosztowad około 4 mln zł brutto.

Czy ktoś analizował ile kosztowałyby wnioskowane przez mieszkaoców zmiany do
projektu? (zmiana wysokości budynku, lub jego kształtu)
Nie było takich analiz, gdyż przed rozpoczęciem konsultacji nie było podstaw do ich
przeprowadzenia. Tego typu analizy kosztowe będą miały sens po zakooczeniu konsultacji,
opracowaniu raportu z konsultacji społecznych i przedstawieniu go Prezydentowi i Radzie
Miasta Krakowa. Radni Miasta mogą zwrócid się do Wydziału Inwestycji o oszacowanie
kosztów realizacji wybranych postulatów lub kosztów ewentualnej oferty kompensacyjnej.
Zgodnie z Uchwałą RMK z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie konsultacji społecznych
realizacja postulatów społecznych pociągających za sobą dodatkowe koszty, możliwa jest
jedynie w przypadku podjęcia przez Radę Miasta stosownej uchwały.
Kiedy będzie złożony wniosek o pozwolenie na budowę? Czy mieszkaocy sąsiadujących
bloków będą stroną w postępowaniu o wydanie decyzji pnb?
Po złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym i wszystkimi
wymaganymi dokumentami Wydział Architektury i Urbanistyki określi strony tego
postępowania. Zgodnie z prawem budowlanym stronami postępowania stronami w
postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy
wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania inwestycji.
Na dzieo dzisiejszy nie można udzielid jednoznacznej odpowiedzi, czy wszyscy właściciele
nieruchomości znajdujących się w otoczeniu inwestycji, zostaną uznani za strony
postępowania, gdyż dokumentacja projektowa nie została jeszcze złożona. Właściciel
nieruchomości, który nie został uznany za stronę postępowania o wydanie pozwolenia na
budowę może złożyd do Wydziału Architektury wniosek o uznanie go stroną postępowania.
W przypadku wspólnoty mieszkaoców powiadomienia wysyłane są do Zarządu Wspólnoty, a
nie do poszczególnych właścicieli. W przypadku, gdyby właściciele nieruchomości chcieli byd
powiadamiani indywidualnie, konieczne jest podjęcie stosownej uchwały wspólnoty i
złożenie w tej sprawie wniosku do Wydziału Architektury.
Czy firma prywatna realizująca budowę będzie miała możliwośd zmiany projektu? Czy jest
możliwe, aby obniżyła lub podwyższyła budynek?
Partner prywatny będzie budowad Centrum Obsługi Inwestora zgodnie z przygotowaną przez
Miasto dokumentacją projektową. Inwestycja będzie pod stałym nadzorem Gminy, która
sprawowad będzie nadzór inwestorski nad budową. Wszelkiego rodzaju istotne zmiany
wymagad będą zgody ze strony Miasta, oraz stosownych zmian w zawartej umowie.
Czy Miasto zrekompensuje mieszkaocom bloków przy ul. Kamionka przewidywane
zwiększenie kosztów zużycia energii i spadek wartości mieszkao? Jakie rekompensaty są
przewidziane i czy w ogóle? Kto o tym decyduje?
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Wszelkie rekompensaty, odszkodowania, czy inne świadczenia Gminy na rzecz mieszkaoców
biorących udział w konsultacjach, stanowią element tzw. oferty kompensacyjnej i muszą byd
zgodne z obowiązującym prawem miejscowym. Zgodnie z Uchwałą RMK z dnia 28 kwietnia
2008 roku w sprawie konsultacji społecznych przygotowanie oferty kompensacyjnej dla
mieszkaoców, możliwe jest w przypadku podjęcia przez Radę Miasta stosownej uchwały.
Poddanie projektu takiej uchwały pod obrady Rady Miasta będzie możliwe dopiero po
przedstawieniu raportu z konsultacji społecznych Prezydentowi i Radzie Miasta. Zgodnie z
Zarządzeniem Prezydenta nr 1244/2010 w sprawie konsultacji społecznych dotyczących
budowy COI, termin przedstawienia raportu wyznaczony został do kooca roku 2010.

Czy planowana do wykooczenia złota blacha nie będzie oślepiad mieszkaoców? Czy jest
możliwe pozostawienie złotej blachy tylko od strony wschodniej i południowej?
Kwestia materiałów użytych do wykooczenia elewacji będzie przedmiotem projektu
wykonawczego, który ma byd opracowany po uzyskaniu pozwolenia na budowę, czyli w 2011
roku. Wydział Inwestycji weźmie pod uwagę sugestie mieszkaoców w tym zakresie.
Jakiej wysokości będą posadzone krzewy? Czy będą w stanie zapewnid prywatnośd
mieszkaocom, żeby ludzie z biurowca nie zaglądali im w okna?
Na terenie COI od strony bloków przy ul. Kamionka zaprojektowano zieleo niską, do poziomu
linii okien.
Dlaczego wjazd na parking podziemny i wyjazd z niego zostały zaprojektowane pod
oknami mieszkaoców, a nie od ulicy Centralnej ?
Wjazdy do parkingu nie zostały zaprojektowane od strony ulicy Centralnej ze względu na
brak możliwości uzyskania prawidłowych łuków.
Czy można jeszcze zmienid lokalizację wjazdu i wyjazdu na parking podziemny, tak aby nie
znajdowały się one pod oknami?
Teoretycznie jest to możliwe, ale kosztem zmiany całego projektu.
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2.6 Pytania o kwestie związane z pracami budowlanymi

Jak długo potrwa budowa COI? Ile potrwają najbardziej uciążliwe dla mieszkaoców prace?
Budowę planuje się na trzy lata. Uciążliwośd dla sąsiedztwa zostanie zminimalizowana
(organizacja robót i zagospodarowania placu budowy), ale wykonywanie robót budowlanych
zawsze jest odczuwalne.
W jaki sposób ogrodzona będzie budowa? Czy można zaprojektowad wjazd na budowę od
strony ul. Centralnej, tak aby nie był od ulicy Kamionka?
Postulat wjazdu na budowę od strony ulicy Centralnej będzie warunkiem ewentualnego
postępowania przetargowego.
Czy budowa wiąże się z przeniesieniem instalacji doprowadzających wodę i ciepło do
bloków? Czy budowa spowoduje długotrwałe przerwy w dostawie wody lub ciepła? Czy
prace będą wykonywane w sezonie grzewczym?
Roboty budowlane prowadzone będą bez przerw sezonowych, niemniej jednak zasilanie
budynków ul. Kamionka nie będzie naruszone w okresie grzewczym.
Czy tereny przy ul. Kamionki znajdują się poniżej poziomu lustra Wisły?
Według warunków gruntowo-wodnych poziom wody gruntowej stabilizował się na
głębokości 1,90 - 2,60 m poniżej poziomu terenu, tj. na rzędnych 196,93 - 197,19 m npm.;
wahania zwierciadła wody gruntowej mogą dochodzid do ca 1,0 m w górę i w dół od stanu
stwierdzonego. W okresach wzmożonych opadów i roztopów może pojawid się na zmiennej
głębokości. Zaleceniem projektanta jest utrzymywanie na etapie wykonawstwa stałego
kontaktu ze służbami odpowiedzialnymi za utrzymanie bezpiecznego poziomu Wisły i
uzyskiwanie niezwłocznych informacji o zagrożeniach powodziowych.
Jakie są normy zalegania wód gruntowych? Czy na terenie inwestycji COI normy te są
przekroczone, czy zachowane?
Nie ma norm regulujących poziom wód gruntowych - to zjawisko fizyczne, które występuje
lub nie. Są normy, na podstawie których oblicza się nośnośd gruntu pod projektowanym
obiektem, na którą ma wpływ poziom wód gruntowych. Obliczenia wykonują projektanci,
dysponujący uprawnieniami do projektowania konstrukcji w nieograniczonym zakresie
(największa skala trudności) i za wynik obliczeo ponoszą odpowiedzialnośd.
Czy odwierty geologiczne, badania geologiczne robione w 2009 roku potwierdziły, czy
wykluczyły możliwośd wybudowanie budynku tej kubatury na tym terenie?
Nie ma przeciwwskazao do realizacji COI na terenie planowanej inwestycji, jednakże są
zalecenia dotyczące wykonywania robót, ze względu na wodę gruntową.
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Czy z racji tego, że rok 2010 był bardzo ulewny były robione jakieś dodatkowe badania
hydrologiczne? Czy nie należałoby powtórzyd badao hydrologicznych i geologicznych, lub
przynajmniej wykonad ponownie pomiary lustra wód gruntowych?
Na terenie dokumentowanym dokumentacją geologiczną i w jego sąsiedztwie nie
stwierdzono występowania zjawisk i procesów geodynamicznych. Nie ma przesłanek do
powtórzenia badao hydrologicznych i geologicznych. Prace wykonywane będą pod stałym
nadzorem geologicznym, hydrologicznym i geodezyjnym. Dodatkowo w trakcie prowadzenia
robót monitorowany będzie stan budynków istniejących i w razie zaobserwowania
niepokojących zjawisk wezwany zostanie projektant. Ponadto wszystkie rozbieżności
pomiędzy warunkami gruntowymi rozpoznanymi w trakcie wykonywania ściany szczelinowej
a założonymi w projekcie będą niezwłocznie zgłaszane projektantowi.
Jaka będzie technologia budowy fundamentów? Czy budynek będzie budowany na palach?
(teren podmokły).
Posadowienie budynku zaprojektowano na płycie fundamentowej szczelnej; jako obudowę
wykopu zaprojektowano ścianę szczelinową gr. 80cm. Wykonanie ściany szczelinowej
spowoduje odcięcie napływu wody gruntowej do obszaru wykopu. W celu zbilansowania
ciężaru części nadziemnej i podziemnej budynku przy zakładanym wysokim stanie wód
gruntowych i konieczności równoważenia wyporu zaprojektowano płytę dociskową gr. 30 cm
na kondygnacji -3 oraz lokalnie pogrubiono płytę fundamentową. Płyta fundamentowa
zostanie uszczelniona na połączeniu ze ścianą szczelinową.
Na czym polega technologia ścian szczelinowych?
Technologia wykonywania ścianek szczelinowych polega na wykonaniu następujących prac:
1. Wytyczenie geodezyjne osi ściany szczelinowej
2. Wykonanie murków prowadzących (w gruncie), wyznaczających geometrie ściany
szczelinowej oraz zabezpieczających statecznośd ścian wykopu szczelinowego w
strefie przypowierzchniowej
3. Przygotowanie koszy zbrojeniowych w zbrojarni
4. Wyprodukowanie zawiesiny tiksotropowej o odpowiednich parametrach
5. Głębienie wykopu szczelinowego sekcjami pomiędzy murkami prowadzącymi do
wymaganej głębokości, przy jednoczesnym wypełnianiu wykopu zawiesiną
tiksotropową
6. Zamontowanie koszy zbrojeniowych w poszczególnych sekcjach w wykopie oraz
opuszczenie rury kontraktorowej do wykopu
7. Wypełnienie wykopu mieszanką betonową metodą Contractor przy jednoczesnym
odpompowywaniu wypieranej zawiesiny
8. Regeneracja odzyskanej zawiesiny
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9. Wykonanie baret dla podparcia tymczasowej konstrukcji rozparcia
10. Skucie górnej zanieczyszczonej partii betonu i doprowadzenie góry ściany do rzędnej
projektowej
11. Wykonanie górnego oczepu spinającego poszczególne sekcje ściany szczelinowej
12. Wykonanie wykopu budowlanego do rzędnej umożliwiającej zamontowanie
tymczasowej stalowej konstrukcji rozparcia oraz montaż tej konstrukcji
13. Sukcesywnie wraz z wykonywaniem spodu wykopu układa się chudy beton (pod płytę
fundamentową), nie dopuszczając do zawilgocenia podłoża (od góry); a następnie
wykonuje się płytę denną
14. Równocześnie z wykonywaniem prac obniża się poziom wód gruntowych w wykopie
otoczonym ściankami (studnie odwadniające oraz wypompowanie wody).

W jaki sposób miasto zamierza zabezpieczyd budowę na terenie podmokłym? Jak będzie
wyglądało odwadnianie terenu podczas budowy? Gdzie podzieje się woda gruntowa,
której nie przyjmie wylewany beton pod fundamenty?
Posadowienie nastąpi poniżej zwierciadła wody gruntowej, w obrębie ścianek szczelinowych,
a woda gruntowa zostanie z ich obrębu usunięta. Na etapie projektu wykonawczego
opracowany zostanie projekt odwodnienia wykopu. Poziom wody w studniach
odwadniających będzie monitorowany i wpisywany do dziennika budowy. Wytyczne dla
wykonawcy robót zawarte są w projekcie budowlanym branży konstrukcyjnej i dotyczą m.in.
obserwacji wody w ww. studniach odwadniających. Za ścianą szczelinową ustawiony
zostanie szereg piezometrów, monitujących poziom wody w czasie prowadzenia
odwodnienia.
Czy wiadomo jakiego typu i jakie będzie natężenie drgao spowodowanych budową
fundamentów i wykopami?
Zagadnienia z dynamiki budowli są elementem obliczeo konstrukcyjnych obiektu COI. Dla
obiektów sąsiadujących nie są wykonywane obliczenia konstrukcyjne.
W jaki sposób bloki mieszkaoców będą zabezpieczone przed naruszeniem ich struktury?
Jaki rodzaj zabezpieczeo zaplanował projektant przed osuwaniem się torfowiska sprzed
bloków?
Wykonana inwentaryzacja sposobu i głębokości posadowienia fundamentów budynków
sąsiednich wykazała, że fundamenty budynków - ławy betonowe, posadowione są na
głębokości 2,0 - 2,5 m pod poziomem terenu na zmiennych gruntach - średnio zagęszczonych
piaskach średnich oraz plastycznych glinach i miękkoplastycznych piastach gliniastych.
Grunty niespoiste (piaski i żwiry) występujące pod fundamentami budynków wykazują do
głębokości 4,4 - 4,89 m średni stopieo zagęszczenia. Na terenie udokumentowanym i w jego
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sąsiedztwie nie stwierdzono występowania zjawisk i procesów
geodynamicznych.
Technologia wykonywania ścian szczelinowych nie powoduje osuwania się gruntu na
terenach sąsiadujących, gdyż są one zbrojone i wykonywane sekcjami.
Czy projektant konstrukcji zdaje sobie sprawę i wziął przy projektowaniu pod uwagę fakt,
że bloki te popękały przy niedawnej przebudowie kanalizacji? Czy przed rozpoczęciem
budowy planowane są ekspertyzy konstruktorskie poszczególnych bloków?
Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej COI nie przewiduje wykonywania ekspertyz
dotyczących stanu technicznego budynków sąsiadujących i przyczyn pękania ścian. Na
wniosek mieszkaoców przed rozpoczęciem budowy przeprowadzona zostanie ocena stanu
technicznego budynków sąsiadujących. Ocena ta będzie powtórzona po zakooczeniu
budowy.
Czy przed rozpoczęciem budowy planowane jest oszacowanie przez rzeczoznawcę wartości
budynków i mieszkao przy ul. Kamionka? Czy jest taka możliwośd, aby miasto wykonało
takie oszacowanie?
Oszacowanie wartości budynków, czy lokali nie jest przedmiotem oceny stanu technicznego
budynków - to zagadnienie z zakresu wyceny wartości nieruchomości, której miasto nie
przewiduje w ramach realizacji tej inwestycji. Mieszkaocy mogą sformułowad w trakcie
konsultacji taki postulat, niemniej jednak może on nie zostad uwzględniony przez Władze
Miasta ze względów prawnych.
Czy jest możliwośd montażu szkiełek monitorujących pęknięcia ścian budynków przy ul.
Kamionka?
Istnieje możliwośd montażu szkiełek monitorujących. Jest to element monitorowania stanu
technicznego konstrukcji (szerokości rozwarcia rys) i jest on przewidywany w umowie z
wykonawcą.
Co stanie się z mieszkaocami, w przypadku, gdyby w trakcie budowy pękła ściana nośna
budynku i zagrażało to bezpieczeostwu mieszkaoców? Gdzie zostaną przeniesieni
mieszkaocy? Czy do baraków?
Pęknięcia budynków, które zostaną stwierdzone przed rozpoczęciem budowy będą
kontrolowane przez konstruktora. Jeżeli konstruktor po pierwszych oględzinach będzie miał
wątpliwości co do stanu technicznego któregokolwiek elementu - na pewno zaleci
wykonanie zabezpieczeo, a nawet wstrzymanie budowy, jeżeli zachodziłaby obawa
zagrożenia życia lub bezpieczeostwa użytkowania - ponieważ ponosi odpowiedzialnośd
karną.
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2.7 Pytania dotyczące ogródka jordanowskiego

Dlaczego jedna z proponowanych lokalizacji ogródka jest planowana w pobliżu linii
średniego napięcia?
Według map, którymi dysponujemy na chwile obecną (teren poza zakresem inwestycji), nad
żadną z zaproponowanych, na terenach gminnych, lokalizacji ogródka jordanowskiego nie
przebiega linia średniego napięcia.
Czy nowy ogródek jordanowski będzie ogrodzony? W jaki sposób?
Zgodnie z przepisami ogródek jordanowski winien posiadad bezpieczne ogrodzenie, co
podyktowane jest sposobem użytkowania terenu.
Czy w ramach zaproponowanych dwóch terenów lokalizacji ogródka jordanowskiego
istnieje możliwośd wykorzystania jednego terenu na ogródek, a drugiego na boisko dla
młodszych dzieci?
Teoretycznie istnieje taka możliwośd. Postulaty mieszkaoców będą uwzględnione w raporcie
z konsultacji społecznych.
Czy jest możliwośd zrobienia boiska dla młodszych dzieci obok placu zabaw blisko bloków
ul. Kamionka?
Wydział Inwestycji będzie rekomendował tę propozycję. Pozostaje pytanie, jak duży ogródek
i jakie boisko będzie możliwe do realizacji na terenie gminnym za budynkami przy ul.
Kamionka, w miejscu użytkowanym przez mieszkaoców jako ogródki działkowe. Maksymalnie
duże, ale także z wygodnym terenem otaczającym.
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2.8 Pytania dotyczące dalszego losu inwestycji i przebiegu konsultacji

Jakie są kolejne etapy inwestycji po uzyskaniu pozwolenia na budowę?
Uprawomocnienie decyzji o pozwoleniu na budowę; równocześnie uzyskanie oświadczenia o
przyjęciu bez zastrzeżeo zgłoszenia robót, dla których nie jest wymagane uzyskanie
pozwolenia na budowę (np. przyłącza). Następnie przygotowanie projektu wykonawczego i
przeprowadzenie przez Wydział Inwestycji postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego - prawdopodobnie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Potem
budowa. Odbiór. Przekazanie do użytkowania. Użytkowanie przez partnera prywatnego w
okresie 30 lat.
Kiedy raport z konsultacji przygotowany przez Centrum Doradztwa Strategicznego będzie
rozpatrywany przez Radę Miasta? Co Rada Miasta może z tym raportem zrobid?
Przewidywany termin zakooczenia konsultacji to 30 września 2010. Wydział Inwestycji
przekazuje raport do komitetu sterującego ds. konsultacji społecznych. Komitet może przyjąd
raport lub przekazad go do uzupełnienia. Przewidywany termin przekazania raportu przez
Prezydenta do Przewodniczącego Rady Miasta to 31 grudnia 2010. Po przyjęciu go przez
Przewodniczącego Rady Miasta raport jest opublikowany. Obowiązująca w Gminie Kraków
Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie konsultacji społecznych z 16 kwietnia 2008 roku
nie precyzuje sposobu procedowania raportu przez Radę Miasta Krakowa. Przewodniczący
Rady Miasta może zatem przekazad raport pod obrady Rady Miasta, ale nie jest to
wymagane przepisami w/w Uchwały.
W jaki sposób można zostad stroną w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę
COI?
Stroną postępowania o wydanie pozwolenia na budowę, zgodnie z obowiązującym prawem
jest inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości
znajdujących się pod wpływem inwestycji. Po złożeniu wniosku przez projektanta o wydanie
pozwolenia na budowę, Wydział Architektury określi strony postępowania. Można zostad
uznanym za stronę postępowania przez Wydział Architektury. Można również zwrócid się do
Wydziału Architektury z wnioskiem o uznanie za stronę postępowania.
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3. ANALIZA POSTULATÓW I PYTAO MIESZKAOCÓW
Na wstępie należy zaznaczyd, że biorący udział w konsultacjach społecznych mieszkaocy
bloków przy ulicy Kamionka zdecydowanie sprzeciwiają się wybudowaniu Centrum Obsługi
Inwestora przy ulicy Centralnej, na zasadach zaproponowanych przez Władze Miasta i
projektantów. W toku prowadzonych przez Wydział Inwestycji UMK konsultacji społecznych
nie zmieniła się zasadnicza opinia mieszkaoców, którzy w dalszym ciągu są przeciwni
inwestycji w obecnym jej kształcie. Świadczy o tym wyrażona przez mieszkaoców na piśmie
opinia przedstawiona pod koniec procesu konsultacji społecznych, która w zasadzie pokrywa
się z pismem skierowanym do Prezydenta Krakowa prof. Majchrowskiego jeszcze w marcu,
przed rozpoczęciem konsultacji.1 Zasadnicze argumenty mieszkaoców dotyczące zbyt małej
działki na której planowana jest inwestycja, zbyt dużych gabarytów budynków (za wysokie i
za duże, niedostosowane do terenu) oraz rozplanowania na działce (zbyt blisko bloków, brak
miejsca na drogę dojazdową, odcięcie od światła dziennego budynków sąsiadujących)
okazały się nienegocjowalne. Nie udało się także rozwiad niektórych wątpliwości, które
zgłaszali w trakcie konsultacji. Wynika to z faktu, że na częśd pytao Wydział Inwestycji nie
znał jeszcze odpowiedzi a częśd wyjaśnieo Urzędu nie została zaakceptowana przez
mieszkaoców.
1.
Należy natomiast zauważyd, że mimo sprzeciwu wobec aktualnego kształtu
inwestycji mieszkaocy podjęli dialog z Urzędem, którego celem było zmniejszenie
uciążliwości przyszłego sąsiedztwa Centrum oraz zabezpieczenie oferty rekompensacyjnej.
Udało się wypracowad wspólne stanowisko w kilku kluczowych kwestiach, w przypadku
których konsultacje i negocjacje okazały się możliwe min. lokalizacji placu zabaw czy boiska
dla dzieci i doprowadzid do kilku szczegółowych zmian w samym projekcie. Mieszkaocy
podjęli również dialog w kierunku ograniczenia spodziewanego przez nich negatywnego
wpływu budowy na stan techniczny bloków w których mieszkają, chod początkowo
wydawało się, że jakikolwiek dialog w tym kierunku nie będzie możliwy.
2.
Analizę postulatów mieszkaoców można zebrad w kilka obszarów problemowych,
które zostaną teraz przeanalizowane:
1. nastroje i postawy społeczne
2. kwestia wyboru lokalizacji COI i rozmiarów działki,
3. problem uzasadnienia sensowności i celowości inwestycji,
4. kwestia koncepcji architektonicznej i projektu zagospodarowania terenu COI,

1

Pierwsze pismo skierowane do prezydenta Majchrowskiego pochodzi z 15.03.2010, drugie pismo
pochodzi z 29.09.2010 i było skierowane do Wydziału Inwestycji UMK (stanowi załącznik do raportu).
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5. kwestia uciążliwości związanych z budową i przyszłym użytkowaniem budynku
6. kwestia układu drogowego, organizacji ruchu i parkowania przyulicznego po
wybudowaniu Centrum,
7. kwestia lokalizacji nowego ogródka jordanowskiego i boiska.
8. uwagi do konsultacji i ich przebiegu

3.1 Nastroje społeczne i postawy uczestników konsultacji społecznych
Na wstępie warto zaznaczyd, kto zdecydował się na udział w konsultacjach społecznych w
sprawie budowy Centrum Obsługi Inwestora. W spotkaniach organizowanych przez Wydział
Inwestycji uczestniczyli przede wszystkim mieszkaocy bloków przy ulicy Kamionka, w których
bezpośrednim sąsiedztwie planowane jest wybudowanie Centrum. Jedynie sporadycznie
pojawiały się postulaty mieszkaoców sąsiednich ulic np. Alei Pokoju, które dotyczyły głównie
organizacji ruchu w okolicy. W konsultacjach brali również udział przedstawiciele Rady
Dzielnicy, którzy pojawiali się na spotkaniach i dyżurach konsultacyjnych. Zatem mimo, że
konsultacje obejmowały swoim zasięgiem cały rejon dzielnicy Czyżyny, uczestniczyły w nich
głównie osoby najbardziej zainteresowane. Z tego względu w dalszej części raportu
wyrażenie uczestnicy konsultacji będzie stosowane zamiennie z mieszkaocami ulicy
Kamionka.
Przed rozpoczęciem analizy postulatów i pytao mieszkaoców warto również opisad nastroje i
emocje mieszkaoców w trakcie trwania konsultacji. Ponieważ uczestnikami konsultacji były
głównie osoby, które mieszkają i w przyszłości miałyby mieszkad w bezpośrednim
sąsiedztwie Centrum, konsultacjom towarzyszyło bardzo dużo emocji, często negatywnych,
ponieważ mieszkaocy generalnie nie życzą sobie budowy Centrum na terenach, które są już
zagospodarowane zgodnie z ich potrzebami.
Przyczyną pojawienia się negatywnych emocji były także rozbieżności pomiędzy
oczekiwaniami mieszkaoców dotyczącymi konsultacji społecznych a realnymi efektami, jakie
te konsultacje mogły przynieśd. Mieszkaocy liczyli na konsultacje, w których ich głos będzie
się liczył (głównie w obszarze sensowności inwestycji i jej lokalizacji). Oczekiwania te nie
zostały spełnione. Odczucia mieszkaoców dobrze oddaje cytat z forum Dialog Społeczny:
Najbardziej skandaliczny w tej sprawie jest sposób przeprowadzania konsultacji społecznych.
Jak sama nazwa wskazuje, są one po to, by coś konsultowad, a nie po to, by nam powiedzied,
że tylko nam się wydaje, że będzie źle, a w ogóle jest za późno, bo już wydali dużo pieniędzy,
więc nie zrezygnują.
Tymczasem prowadzący konsultacje Wydział Inwestycji mógł je prowadzid wyłącznie w
ramach swoich kompetencji i etapu na którym aktualnie znajdowała się inwestycja, czyli
projektu budowlanego. Określony w zarządzeniu przedmiot i cel konsultacji był następujący:
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Celem konsultacji jest
1) poinformowanie mieszkaoców o planowanej inwestycji,
ewentualnego oddziaływania na życie mieszkaoców,

w

kontekście

jej

2) zebranie opinii mieszkaoców na temat inwestycji oraz poszukiwanie rozwiązao
zmierzających do ograniczenia ewentualnych uciążliwości z nią związanych.2
Wyraźnie widad więc, że przedmiotem konsultacji pełnych, które prowadzone były w okresie
01.06-30.09.2010, nie był sens (celowośd) budowy Centrum Obsługi Inwestora ani jego
lokalizacja, które to tematy najbardziej mieszkaoców ul. Kamionka interesowały, ale
konkretne rozwiązania projektowe dotyczące obiektu i zagospodarowania terenu wokół
niego.
Wprawdzie, zdaniem Urzędu, konsultacje na wcześniejszych etapach się odbyły, niemniej
jednak były one prowadzone głównie na stronach BIP (Biuletynu Informacji Publicznej), w
ramach obowiązujących procedur administracyjnych (bez bezpośrednich spotkao, czy
powiadamiania do skrzynek pocztowych). Zdaniem mieszkaoców takie „konsultowanie” było
zdecydowanie niewystarczające. Mieszkaocy wielokrotnie podkreślali, że dowiedzieli się o
inwestycji z prasy na etapie ogłoszenia wyników konkursu. Podawane w prasie informacje
nie były jednak na tyle szczegółowe, aby można było na ich podstawie zorientowad gdzie
dokładnie (na której działce) ma byd zlokalizowana inwestycja.
Dlatego mieszkaocy czują się zaskoczeni inwestycją i niepoważnie traktowani, co wzbudza u
nich silne emocje negatywne i powoduje, że klimat wokół całej inwestycji staje się
niekorzystny, a rozmowa bardzo trudna.
Negatywne nastawienie mieszkaoców wobec inwestycji przejawia się w języku używanym do
opisu Centrum i osiedla mieszkaniowego. Mieszkaocy ul. Kamionka wydają się spoglądad na
projektowaną inwestycję, jako na zupełną opozycję ich osiedla, która po prostu nie pasuje do
sąsiedniego osiedla Kamionka.
Zebranie określeo używanych przez mieszkaoców (w tabeli poniżej)3 do opisania Centrum i
ich osiedla ujawnia wyraźną opozycję w jakiej mieszkaocy stawiają inwestycję i swoje bloki
mieszkalne. Osiedle mieszkaniowe jest opisywane jako spokojne, ciche miejsce, stwarzające
swoim mieszkaocom bardzo dobre warunki do życia. Tymczasem Centrum przedstawiane
jest jako bardzo duża, wręcz przytłaczająca inwestycja, która zdecydowanie nie pasuje do
spokojnej okolicy. Mieszkaocy obawiają się izolacji osiedla przez planowaną sąsiadującą
zabudowę oraz podkreślają że dla nich COI oznacza przede wszystkim znaczące pogorszenie
warunków życia. Inne określenia wskazują na fakt, że osiedle już istnieje, natomiast
inwestycja jest dopiero projektowana i narusza istniejący porządek. Mieszkaocom nie

2

Zarządzenie nr 1244/201/ Prezydenta Miasta Krakowa w przedmiocie budowy Centrum Obsługi
Inwestora.
3
Do zebrania określeo wykorzystano wyłącznie postulaty, pytania i pisma skierowane do urzędu w
formie pisemnej.
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podobają się również wydatki ponoszone przez miasto w związku z budową Centrum i
kwestionują ich sensownośd.

Tabela 1 Określenia używane przez uczestników konsultacji społecznych do opisania
osiedla mieszkaniowego przy ulicy Kamionka oraz inwestycji Centrum Obsługi Inwestora.
Bloki przy ulicy Kamionka

Centrum Obsługi Inwestora

Stare 60-letnie bloki,

Tak duża inwestycja

Spokojne osiedle mieszkaniowe,

„Genialny projekt”,
Idiotyczny projekt,
Szalona inwestycja,
Ohydny budynek,
Kolosalny i przytłaczający obiekt,
Olbrzymi biurowiec,

Inwestycja jest wciskana
mieszkaoców cichego osiedla,

na

głowę

Miasto będzie płacid horrendalnie wysokie
Dzieci miały na osiedlu wspaniałe warunki czynsze,
rozwoju,
Projekt zapłacony z naszych podatków,
Czujemy się, my mieszkaocy bloków w
sąsiedztwie planowanego COI poszkodowani
przez tą budowę, zostanie nam odebrane
światło słoneczne, przestrzeo, stracimy
wszelki komfort życia (…) będę jak
obmurowana tym ohydnym budynkiem.

Budowa to wielka strata pieniędzy.
Wydawanie monstrualnych sum na siedziby
dla urzędników.

To jest bezsens, masa wyrzuconych
pieniędzy. Budowa pożerającego pieniądze
Osiedle będzie wyspą. Nie sądzę aby COI to tylko obciążenie dla miasta
ktokolwiek z mających wpływ na decyzje
miasta chciał tu mieszkad.
Projektowany budynek zaciemni całkowicie
osiedle przy ul. Kamionka (…) pozbawi nas
zieleni i przestrzeni.
Założenia tego projektu w ogóle nie
uwzględniają interesów mieszkaoców ulicy
Kamionka.
Źródło: opracowanie własne na podstawie postulatów uczestników konsultacji zgłoszonych
do Urzędu Miasta.
Zaprezentowane określenia nie były oczywiście używane przez wszystkich uczestników
konsultacji wydaje się jednak, że dobrze oddają nastroje mieszkaoców ulicy Kamionka. Jasne
określenie postawy mieszkaoców pozwala lepiej zrozumied zgłaszane przez nich postulaty i
wątpliwości. Mieszkaocy są przede wszystkim zaniepokojeni dewastującymi efektami jakie
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sąsiedztwo budynku będzie miało na ich spokojną do tej pory okolicę. Dlatego w trakcie
konsultacji wielokrotnie pojawiały się postulaty wstrzymania planowanej budowy i
przeniesienia jej w inne, bardziej odpowiednie miejsce. Dodatkowo mieszkaocy uważają, że
podkreślane są korzyści jakie będzie miało z budowy miasto, natomiast ich interesy zupełnie
nie były brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji.
Innymi słowy: COI ma służyd wszystkim mieszkaocom ale tylko ich społeczności będzie
ponosid koszty takiej inwestycji. Dlatego mieszkaoców w dużo większym stopniu
interesowały konkretne propozycje miasta zmierzające w kierunku łagodzenia negatywnych
skutków budowy niż argumenty wskazujące, że Kraków potrzebuje COI. Wydaje się, że jeśli
COI powstanie, to działania miasta powinny się przede wszystkim koncentrowad na
minimalizowaniu utrudnieo i niedogodności jakie z tego wynikną dla okolicznych
mieszkaoców.

3.2 Kwestia wyboru lokalizacji Centrum Obsługi Inwestora i rozmiarów
działki
W toku całego procesu konsultacji społecznych mieszkaocy bloków przy ulicy Kamionka
wyrażali silną postawę dezaprobaty i strachu wobec podjętej w 2007 roku decyzji
lokalizacyjnej dotyczącej umiejscowienia COI przy ulicy Centralnej, naprzeciwko Zarządu
Infrastruktury Komunalnej i Transportu. Argumenty protestujących można zebrad w dwie
grupy:
1. obawy, niepokoje i argumenty emocjonalne, które pojawiają się prawie zawsze w
przypadku budowy nowej inwestycji (zjawisko tzw. NIMBY)
2. argumenty oparte na racjonalnych przesłankach związanych z charakterem terenu na
którym planowana jest budowa.
Wydaje się, że przynajmniej częśd mieszkaoców reprezentuje postawę NIMBY (z ang. not in
my back yard – wszędzie, tylko nie na moim podwórku) bardzo często pojawiającą się w
trakcie różnego rodzaju konsultacji społecznych, tzn. nie negują konieczności wybudowania
danej inwestycji, ale jej umiejscowienie w ich sąsiedztwie. Tak było i w tym przypadku,
zwłaszcza w początkowym przebiegu konsultacji: mieszkaocy doceniali
fakt, że
projektowane Centrum ma przynieśd korzyści wszystkim mieszaocom Krakowa, jednak
uważali, że planowana lokalizacja jest nieprzemyślana.
Wspomniano już wcześniej, że mieszkaocy protestując przeciwko budowie tworzą opozycję
dwóch światów: spokojnego, małego osiedla mieszkaniowego, w którego sąsiedztwie
zostanie wybudowany ruchliwy, wielki biurowiec służący urzędnikom.
Zasadnicze pytanie mieszkaoców brzmiało, dlaczego właśnie tu? Mieszkaocy chcieli wiedzied
w szczególności, jakie były powody wyboru tej działki oraz czy były brane pod uwagę inne,
______________________________________________________________________________________54
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. D. Bieokowska, C. Ulasioski, J. Szymaoska
31 – 153 Kraków ul. Szlak 65 biuro 1004, tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85,
www.cds.krakow.pl e-mail: cds@cds.krakow.pl

Raport koocowy z konsultacji społecznych pełnych dotyczących budowy Centrum Obsługi Inwestora w
Krakowie przeprowadzonych przez Wydział Inwestycji UMK

alternatywne lokalizacje inwestycji. Stąd pytania o inne możliwe lokalizacje. Mieszkaocy byli
w trakcie konsultacji bardzo zdeterminowani, aby udowodnid, że „ich” teren przy ulicy
Centralnej jest najgorszym miejscem na budowę Centrum, a wszystkie inne lokalizacje są
lepsze. Wskazywali na byłe tereny Prefabetu czy nowo powstającej ulicy Lema, centrum
miasta. Są to typowe reakcje związane z postawą NIMBY. Mieszkaocy ul. Kamionka
przedstawili w związku z tym długą listę strat na jakie są narażeni, używając wszelkich
możliwych argumentów, które czasem ocierały się o populizm:
1. utrata terenów, z których po sąsiedzku korzystali, do których są przywiązani i które
uważają za swoje
2. zabieranie mieszkaocom zieleni, niszczenie zieleni - mieszkaocy określili np. wycięcie
dziko rosnących drzew i krzewów rosnących na terenie przyszłego Centrum
dewastacją ekologiczną)
3. zabieranie terenów rekreacyjnych dla dzieci - zagrożenie dla bezpieczeostwa dzieci,
które będą się bawid na ulicach, młodzieży, która zamiast grad w piłkę, będzie się
włóczyd i zejdzie na złą drogę
4. obawy o katastrofę budowlaną, obawy o naruszenie konstrukcji budynków, w których
mieszkają – jest to często spotykana reakcja wśród protestujących, często całkowicie
nieuzasadniona, bazująca na strachu i nieznajomości współczesnych technologii
budowlanych
5. nieodpowiedni moment podejmowania inwestycji - Miasto zniszczone po powodzi
nie ma pieniędzy na naprawienie szkód popowodziowych, a cóż dopiero na budowę
Centrum
6. koniecznośd budowy szkół i przedszkoli, a nie siedziby dla urzędników
7. spodziewany drastyczny spadek wartości mieszkao

Tego typu emocjonalne bariery w uzyskaniu zgody społecznej i akceptacji dla inwestycji są w
dużej mierze efektem braku zaufania i strachu przed nieznanym, który należy równoważyd
jak największym dostępem do obiektywnych informacji i dokumentów na temat inwestycji,
konsekwentnym i spójnym ich przekazywaniem ze strony miasta, konsekwentnym
dementowaniem mogących powstawad plotek na temat inwestycji oraz przekonaniem
mieszkaoców, że inwestycja będzie prowadzona profesjonalnie i zgodnie z prawem. Ważna
jest również edukacja społeczna na temat zadao samorządu, obowiązujących procedur, i
wynikających z prawa własności do terenu praw i ograniczeo. Już samo uruchomienie
procesu konsultacji społecznych może przyczynid się do złagodzenia postaw typu NIMBA, a
dalsze utrzymywanie dialogu ze społecznością do uzyskania zgody społecznej.
Wyniki konsultacji wskazują, jednak że nie mamy do czynienia tylko i wyłącznie ze
zjawiskiem społecznym jakim jest NIMBA. Wraz z postępem konsultacji i stopniowym
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zaznajamianiem się z proponowanymi przez miasto rozwiązaniami, postawy mieszkaoców
stawały się coraz bardziej racjonalne. Pojawiły się głosy o poszanowaniu prawa do
dysponowania własnym terenem przez Gminę oraz skłonnośd do wypracowania
kompromisowych rozwiązao zaistniałej sytuacji.
Lista racjonalnych zarzutów, jakie mieszkaocy mają wobec wyboru lokalizacji przy ulicy
Centralnej, naprzeciwko ZIKiT, zasługuje na uwagę Władz Miasta:
Projektowanie w sytuacji braku MPZP: Uczestnicy konsultacji zwracali uwagę na fakt, że ta
częśd miasta nie posiada Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i w związku
z tym nie powinny w takich warunkach powstawad wielkie inwestycje. Fakt, że powstają
świadczy ich zdaniem o tym, że miasto nie panuje nad inwestycjami, jakie są realizowane w
tym obszarze. Dlatego mieszkaocy domagają się jak najszybszego przyjęcia MPZP dla tych
terenów. Najpoważniejszym jednak argumentem przemawiającym przeciw budowie jest,
zdaniem mieszkaoców, charakter terenu, na którym jest ona planowana. Zwracają oni
uwagę, że działka, na której planuje się budowę jest za mała na tak duży budynek, (blisko 18
tys. metrów kwadratowych powierzchni użytkowej na działce o powierzchni około 16 tys.
metrów kwadratowych, powierzchnia zabudowy około 6 tysięcy metrów kwadratowych)
oraz, że planowana inwestycja jest usytuowana na terenach podmokłych, zalewowych, tzw.
torfowiskach stąd liczne pytania o ekspertyzy geologiczne, hydrologiczne i konstruktorskie
przeprowadzane przez projektujących budynek. Pytania te były szczególnie ważne w
kontekście niedawnej (wiosna 2010) powodzi. Miasto starało się rozwiad wątpliwości
mieszkaoców odpowiadając, że projekt jest realizowany zgodnie z prawem budowlanym,
oraz, że przeprowadzone zostały wszystkie obowiązkowe w tym przypadku badania i
inwestycja będzie odpowiednio zabezpieczona przed powodzią. Mieszkaocy wskazywali, że
po powodzi sytuacja mogła się zmienid i domagali się ponownych badao. Efektem tych obaw
jest postulat przeprowadzenia dokładniejszych analiz i ekspertyz, oraz przedstawienia ich
mieszkaocom. Ponadto zdaniem mieszkaoców budowa COI na tak trudnym terenie, wiąże się
z dodatkowymi kosztami, jakie będzie musiało ponieśd Miasto aby ją odpowiednio
zabezpieczyd. Dlatego zdaniem uczestników konsultacji Urząd powinien oszacowad o ile
wyższy będzie koszt budowy na podmokłym gruncie, niż byłby na innej działce.
Warunki wydanej decyzji ULICP: Uczestnicy konsultacji wielokrotnie wyrażali
niezadowolenie faktem, że istnieje duża dysproporcja pomiędzy Centrum (które ma mied 5
pięter i 20 m wysokości) a sąsiednimi blokami, które są dwupiętrowe. Chcieli wiedzied, czy
decyzja o lokalizacji wysokiego budynku w sąsiedztwie dużo niższych jest zgodna z
obwiązującym prawem. Powoływali się tutaj między innymi na art. 61 ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym, dotyczący kontynuacji funkcji, parametrów, cech i
wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i
formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności
wykorzystania terenu. Urząd Miasta informował mieszkaoców w trakcie konsultacji, że
budynek jest projektowany zgodnie z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym, ale nie
przedstawił zdaniem mieszkaoców żadnych przekonujących argumentów.
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Charakterystyka geologiczna terenu: Mieszkaocy zadawali pytania o powody wyboru
lokalizacji, która znajduje się na terenie zalewowym w obszarze niskiej terasy zalewowej
Wisły. Wskazują na trudne warunki geologiczne, wysoki poziom wód gruntowych, określając
ten teren jako torfowisko. Są przekonani, że budowa dużego obiektu na takim terenie jest
jeśli nie trudna, to z pewnością bardzo kosztowna, a co za tym idzie nieuzasadniona.
Uczestnicy konsultacji obawiają się że także, że wybudowanie wielokondygnacyjnego
budynku (w tym 3 kondygnacji pod ziemią) zwiększy częstotliwośd podtopieo okolicznych
budynków, wybudowanych na terenach dawnego stawu. Wskazują na częste zalania piwnic,
które mają miejsce przy każdym podwyższeniu się poziomu wód gruntowych.
Aktualna funkcja terenu: Pozostałe zarzuty dotyczące tej lokalizacji odnoszą się do faktu, że
nie jest to teren niezagospodarowany, czy poprzemysłowy, ale teren zielony, rekreacyjny,
użytkowany przez mieszkaoców. Znajduje się nim plac zabaw, boisko do piłki nożnej, boisko
do piłki siatkowej oraz miejsce pamięci narodowej. Szczególnie dalsze losy placu zabaw i
boiska dla dzieci były dla mieszkaoców bardzo ważne i powracały wielokrotnie w trakcie
konsultacji. Mieszkaocy zwracali również uwagę na koniecznośd uszanowania miejsca
pamięci narodowej, stąd postulat godnego zabezpieczenia miejsca pamięci. Projekt budynku
uwzględnia ten postulat, miejsce pamięci zostanie przesunięte i przeniesione w bardziej
eksponowane miejsce.
Wszystkie wyżej wymienione zastrzeżenia wobec budowy Centrum sprawiają, że mieszkaocy
oczekują od Miasta wstrzymania inwestycji i przeniesienia jej w bardziej odpowiednie
miejsce. Bardziej odpowiednie miejsce to zdaniem mieszkaoców: większa powierzchnia
terenu, nie na terenach zielonych, czy rekreacyjnych, nie na terenach zalewowych, nie na
terenach, gdzie jest niska, jednopiętrowa zabudowa).
Natomiast jeśli zdecyduje się ono na budowę mimo ich protestów, mieszkaocy oczekują z
jednej strony dostosowania budynku do istniejącej na tym terenie zabudowy, a z drugiej
strony przedstawienia oferty kompensacyjnej, która chociaż częściowo zrekompensuje im
znaczące pogorszenie warunków życia, o którym mowa w dalszej części.

3.3 Problem uzasadnienia celowości inwestycji
W trakcie konsultacji pojawiały się również głosy poddające w wątpliwośd sens budowania
Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie, niezależnie od jego ostatecznej lokalizacji.
Wydział Inwestycji nadzorujący konsultacje starał się odpowiadad na wszystkie pytania
dotyczące spodziewanych korzyści, powołując się na uchwałę Rady Miasta i jej uzasadnienie.
Trzeba w tym miejscu zaznaczyd, że podobnie jak lokalizacja budynku, także cel i sens
budowania Centrum Obsługi Inwestora nie były w zamierzeniu Miasta przedmiotem
konsultacji. Temat ten jednak był przez mieszkaoców poruszany.
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Celowośd inwestycji: Najczęściej pojawiające się w tym obszarze pytania dotyczyły
uzasadnienia dla budowy Centrum. Zainteresowani mieszkaocy chcieli wiedzied, w jakim celu
budowane
jest
Centrum
i czy jest ono w ogóle potrzebne. Pojawiały się tutaj głosy kwestionujące sens planowanej
inwestycji. Trzeba również w tym miejscu dodad, że częśd mieszkaoców wypowiadając się na
temat Centrum opisywała je bardziej, jako budynek administracyjny budowany dla
urzędników niż inwestycję służącą przede wszystkim poprawie obsługi mieszkaoców i
inwestorów. Wynika to z braku zrozumienia dla celów inwestycji i potrzeby jej budowy.
Wydaje się, że brakuje strategicznego uzasadnienia potrzeby budowy Centrum, a
przytaczane w odpowiedzi na te wątpliwości fragmenty dokumentów, na które powoływał
się Urząd (Studium, Wieloletni Plan Inwestycyjny) nie zawierają, zdaniem mieszkaoców,
wystarczających informacji. Szczególnie odczuwalny był brak argumentów pokazujących, że
Centrum będzie służyd nie tylko urzędnikom ale wszystkim mieszkaocom Krakowa. W oczach
uczestników konsultacji inwestycja pozostała więc siedzibą dla urzędników, którą nie
wiadomo po co się buduje.
Sposób finansowania inwestycji: Dużo wątpliwości budziła planowana formuła budowy
inwestycji i jej koszt. Uczestnicy konsultacji chcieli wiedzied ile dokładnie będzie kosztowało
Centrum Obsługi Inwestora i ile pieniędzy zostało już wyłożone na projekt (pojawiały się
tutaj populistyczne argumenty, o tym, że są ważniejsze potrzeby społeczne, na które w
pierwszej kolejności miasto powinno przeznaczad pieniądze).
Mieszkaocy uczestniczący w konsultacjach byli również zainteresowani tym czy wspominany
partner prywatny został już wybrany i czy podpisano z nim umowę oraz kiedy rozpocznie się
realizacja i jakie będzie harmonogram prac. Uczestnicy konsultacji chcieli wiedzied przede
wszystkim czy budowa Centrum jest już przesądzona i kto podejmuje ostateczną decyzję w
tej sprawie. Można się domyślad, że mieszkaocy bloków sąsiadujących z COI mają nadzieję na
zablokowanie inwestycji.
Niezrozumienie budził fakt, że Miasto decyduje się na kosztowne projektowanie nie
posiadając odpowiednich funduszy na samodzielną realizację, oraz nie posiadając
inwestora prywatnego. Uczestnicy konsultacji poddawali w wątpliwośd, czy racjonalne jest
kontynuowanie projektowania obiektu, na który w obecnej chwili Miasta po prostu nie stad, i
którego pomysł powstał w innej rzeczywistości gospodarczej. Zdaniem uczestników
konsultacji sens kontynuowania projektu wykonawczego jest wątpliwy, a miasto nie
powinno przeznaczad więcej pieniędzy na projekt, który ich zdaniem stanowczo nie
powinien byd w tej chwili priorytetem miasta, a którego wyjątkowo wysoki koszt budowy
jest dyskusyjny. Wynika stąd kolejny postulat, aby Urząd wstrzymał się ze złożeniem
wniosku o pozwolenie na budo8.wę do czasu zatwierdzenia przez Radę Miasto inwestycji po
zapoznaniu się z raportem z konsultacji (przy czym mieszkaocy mają nadzieję że Rada Miasta
zatrzyma inwestycję).
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3.4

Koncepcja architektoniczna i projekt zagospodarowania terenu
inwestycji

Zacienienie budynków sąsiadujących: Wiele ze zgłaszanych przez mieszkaoców postulatów
dotyczyło zmniejszenia kubatury planowanej inwestycji oraz sposobu rozplanowania
budynku na istniejącym terenie.
Uczestnicy konsultacji wielokrotnie wyrażali niezadowolenie faktem, że projektowany
wielopiętrowy budynek, został zaprojektowany i usytuowany na działce, w taki sposób, który
nie uwzględnia istnienia sąsiadujących z nim bloków mieszkalnych. Budynki COI
zlokalizowane są od strony południowej osiedla, w taki sposób, że okalają jeszcze najbliższe
bloki od strony wschodniej. Ponadto wyższy budynek zaprojektowany został właśnie od
strony bloków mieszkalnych, co jest rozwiązaniem niekorzystnym dla mieszkaoców, gdyż w
tej sytuacji zacienienie bloków jest jeszcze większe.
Mieszkaocy powodowani są przy tym nie tylko względami estetycznymi, ale też
praktycznymi. Uważają oni, że Centrum odetnie im dopływ światła słonecznego do mieszkao.
Symulacje nasłonecznienia przedstawione przez projektanta, nie przekonują mieszkaoców,
ponieważ dotyczą tylko marca i września (co jest zgodne z wymogami prawa budowlanego).
Urząd Miasta informował mieszkaoców w trakcie konsultacji, że zmniejszenie gabarytów
budynków nie zabezpieczyłoby potrzeb Centrum, gdyż wysokośd budynku jest wynikiem
przyjętych założeo dotyczących tego ile osób będzie w nim pracowad oraz ograniczeo
wynikających z wielkośd działki. Założenia te mogłyby zostad zmienione na tym etapie
inwestycji, ale byłoby to bardzo kosztowane, ponieważ oznaczałoby projektowanie od nowa.
Zdaniem uczestników konsultacji wybudowanie Centrum będzie dla nich oznaczało nie tylko
zacienienie mieszkao ale również związane z nim większe wydatki na energię elektryczną (w
związku z koniecznością doświetlania mieszkao) oraz na ogrzewanie. Dlatego jeden
z postulatów mieszkaoców dotyczył obniżenia planowanej wysokości wyższego budynku i to,
co najmniej o dwie kondygnacje, tak aby zmniejszyd zacienienie sąsiednich bloków.
Alternatywnie, mieszkaocy postulowali zlokalizowanie wyższego z dwóch budynków
Centrum od strony ulicy Centralnej, a niższego w bezpośrednim sąsiedztwie ich bloku, co
będzie miało ten sam skutek – zmniejszenie zacienienia. Trzeba w tym miejscu nadmienid, że
projektanci, w ramach istniejącej koncepcji, częściowo uwzględnili życzenia mieszkaoców i
nieznacznie obniżyli wysokośd budynku oraz zmodyfikowali profil elewacji, co miało
poprawid warunki nasłonecznienia sąsiednich budynków, jednak zmiana ta nie
usatysfakcjonowała mieszkaoców.
Odległośd od budynków sąsiadujących: Odległośd Centrum od sąsiednich budynków
mieszkalnych była kolejną kwestią, która żywo interesowała mieszkaoców. Chcieli oni
wiedzied ile dokładnie wynosi odległośd poszczególnych bloków od budynku Centrum i czy
odległości te są zgodne z prawem budowlanym. Podobnie dopytywano o odległośd od
bloków pochylni zjazdowej prowadzącej do parkingu podziemnego. Zdaniem mieszkaoców
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Centrum jest stawiane zdecydowanie za blisko ich bloków mieszkalnych. Mieszkaocy
wypowiadający swoje zdanie w trakcie konsultacji sugerowali nawet, że osoby projektujące
budynek nigdy nie były na wizji lokalnej, aby sprawdzid jak ich budynek komponuje się z
otoczeniem. W związku z tym uczestnicy konsultacji postulowali odsunięcie obiektu w
kierunku ulicy Centralnej przynajmniej o 1-2 metry (np. poprzez zlikwidowanie
wewnętrznego pasażu w Centrum) co pozwoli odsunąd od bloków drogę dojazdową.
Równocześnie rozwiązanie to stwarza teren, który można zapełnid zielenią i w ten sposób
stworzyd strefę buforową pomiędzy blokami a biurowcem. Wyraźnie wyczuwalna była
potrzeba mieszkaoców odizolowania Centrum od bloków mieszkalnych, czy to poprzez
odsunięcie biurowca, czy też przez odgrodzenie od niego np. zamontowaniem ekranów
wyciszających (o których będzie jeszcze mowa).
Lokalizacja wjazdów i wyjazdów: Bardzo duże obawy i opory mieszkaoców budzą drogi
przebiegające w bezpośredniej bliskości ich bloków. Chodzi tutaj szczególnie o wjazdy i
wyjazdy na parking podziemny oraz drogę pożarową, które umieszczono właśnie od strony
bloków, a zdaniem mieszkaoców powinny byd umiejscowione od strony ulicy Centralnej lub
między dwoma częściami budynku.
Nie podoba im się również projekt połączenia ulicy Centralnej z ulicą Kamionka koło bloku nr
10 i zrobienie z niej drogi przeciwpożarowej wykorzystywanej również jako droga dojazdowa
dla samochodów dostawczych, śmieciarek, ponieważ droga ta przebiega na niektórych
odcinkach w odległości zaledwie 3-4 metrów od budynków mieszkalnych.
Elewacja: Mieszkaocy wyrazili ró3.5wnież zaniepokojenie złotym kolorem elewacji wyższego
z budynków, który znajduje się bliżej bloków mieszkalnych i która to elewacja znajduje się
naprzeciwko okien sąsiednich bloków. Złota blacha będzie ich zdaniem odbijad światło i
„razid w oczy”. Dlatego proponują zmianę koloru na bardziej stonowany (np. zielony,
błękitny).
Zmiany w projekcie: Mieszkaocy chcieli również wiedzied na ile możliwe jest jeszcze
wprowadzanie zmian w projekcie, tak aby uwzględnione zostały ich postulaty. Urząd Miasta
w trakcie konsultacji przedstawił mieszkaocom postulaty dotyczące zmian w projekcie, które
zostały uwzględnione: min. obniżenie wysokości budynku, przeprojektowanie wejścia do
wiaty śmietnikowej, zaprojektowanie zieleni izolującej akustycznie przy wjazdach do
garażów, czy wymknięcie wewnętrznej drogi przeciwpożarowej słupkami. Tłumaczono
również, że znaczące modyfikacje (np. zmiana liczby pięter) wymagałyby daleko idących
zmian w projekcie. Takie zmiany nie są przewidziane w obecnej umowie z architektem i ich
uwzględnienie wiązałoby się z zawarciem nowej umowy, lecz mniejszy obiekt nie zabezpieczy
potrzeb COI.
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3.6

Kwestie uciążliwości związanych z budową i przyszłym
użytkowaniem budynku

Jedną z kluczowych kwestii stanowiły dla mieszkaoców niedogodności związane z budową
Centrum. Chcieli oni wiedzied, jak uciążliwa będzie dla nich budowa, a w szczególności czy
technologia wykorzystywana do budowy na terenach podmokłych (ścian szczelinowych) nie
zagraża ich blokom i czy nie wiąże się z bardzo uciążliwym hałasem.
Posadowienie budynku COI i prace ziemne: Poważne obawy mieszkaoców budzi stan
techniczny ich własnych budynków. Uczestnicy konsultacji obawiają się że wybudowanie
wielokondygnacyjnego budynku (w tym 3 kondygnacji pod ziemią) stworzy realne zagrożenie
dla sąsiadujących z nim bloków wybudowanych w latach 50 tych. Mieszkaocy wskazują przy
tym na wyjątkowo słabą konstrukcję bloków przy ulicy Kamionka, zwłaszcza ich
fundamentów, a jako dowód przytaczają pęknięcia, które powstały w blokach w trakcie
niedawnego remontu ulicy i wymiany kanalizacji, a także częste zalewanie piwnic przy
podniesionym poziomie wód gruntowych. Obawiają się, że budowa Centrum naruszy
strukturę ich bloków i zagrozi im katastrofą budowlaną i pytają na ile stan techniczny ich
bloków oraz warunki terenu zostały uwzględnione w projekcie budowlanym COI.
W związku z tym oczekują od Miasta lub inwestora przedstawienia planu zabezpieczenia ich
bloków przed osunięciem się ścian oraz zalaniem piwnic w trakcie budowy fundamentów.
Dodatkowo, jak już wcześniej wspomniano, chcą oni wykonania szczegółowych ekspertyz
hydrologicznych i geologicznych, które potwierdzą, że budowa na tym terenie jest
bezpieczna dla ich bloków
Monitorowanie i wycena: Efektem tych obaw jest również postulat mieszkaoców dotyczący
inwentaryzacji i oceny stanu technicznego bloków przed budową oraz ich wyceny przez
zewnętrznych rzeczoznawców w związku z obawami o spadek wartości. Dodatkowo
mieszkaocy chcą, aby monitorowano oddziaływanie inwestycji na stan budynków
mieszkalnych. Urząd Miasta zapewniał mieszkaoców, że obiekt będzie budowany w
technologii ścian szczelinowych, która nie będzie powodowała uszkodzeo sąsiednich bloków.
Zgodził się również z postulatami mieszkaoców dotyczącymi monitorowania uszkodzeo w
budynkach sąsiadujących z Centrum i zasugerował zainstalowanie szkiełek monitorujących
pęknięcia w ścianach budynków. Nie ustosunkował się natomiast do możliwości wykonania
wyceny mieszkao przed i po budowie.
Przerwy w dostawie mediów: Uczestników konsultacji interesowało również jak długo trwad
będzie budowa Centrum, a szczególnie, najbardziej uciążliwe prace. W związku z obawami o
przerwy w dostawie ogrzewania mieszkaocy postulowali aby miasto zapewniło, że prace
budowlane nie będą prowadzone w sezonie grzewczym.
Kolejną ważną dla mieszkaoców kwestią jest dojazd na budowę, tutaj obawy budzi
możliwośd zablokowania na czas budowy pasa ruchu na ulicy Centralnej, co zwiększyłoby
uciążliwośd budowy dla mieszkaoców okolicznych bloków. Mieszkaocy oczekują więc że
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projekt organizacji budowy uwzględni ich postulaty i będzie minimalizował uciążliwośd
budowy dla ich bloków oraz że teren budowy będzie odpowiednio zabezpieczony.
Uciążliwości związane z użytkowaniem obiektu: Mieszkaocy bloków przy ulicy Kamionka
obawiają się, wzmożonej emisji hałasu i zanieczyszczeo. Spodziewają się przekroczenia norm
hałasu i spalin, szczególnie przy wjeździe i wyjeździe z parkingu podziemnego, które
zaprojektowane zostały bezpośrednio pod oknami i narażą mieszkaoców sąsiadujących
bloków na codzienne wdychanie szkodliwych substancji. Urząd dysponuje i udostępnił raport
oddziaływania na środowisko, który analizuje między innymi problem emisji spalin i hałasu.
Temat ten był również przedmiotem prowadzonego w lutym 2010 roku postępowania o
wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, jednak mieszkaocy ulicy Kamionka nie
uczestniczyli w nim aktywnie i nie zgłosili żadnych uwag, gdyż jak twierdzą nie zostali
powiadomieni. Zdaniem urzędu sposób powiadamiani był taki sam, jak w przypadku
wszystkich innych inwestycji wymagających decyzji środowiskowych. Obawy o przekroczenie
norm hałasu i spalin powodują, że mieszkaocy postulują stały monitoring poziomu
zanieczyszczeo i hałasu na swoim osiedlu po wybudowaniu Centrum. Urząd Miasta
poinformował jednak mieszkaoców, że wszelkie przekroczenia norm hałasu i spalin należy
zgłaszad odpowiednim służbom.
Obawy o poziom hałasu powoduje również rozmieszczenie urządzeo wentylacyjnych, które
początkowo planowano rozmieścid na tyłach budynku, ale po uwagach zgłoszonych przez
mieszkaoców architekci przenieśli wentylatory na dach budynku. W zamian za postulat
zainstalowania ekranów wyciszających, zaproponowano zastosowanie zamiast ekranów
zieleni izolującej akustycznie.
Kolejną sprawą, która niepokoi mieszkaoców jest przeznaczenie lokali użytkowych, które
oprócz biur urzędu znajdują się w budynku Centrum. Są oni szczególnie zaniepokojeni
możliwością ich wynajęcia w celu prowadzenia działalności gastronomicznej, która
dodatkowo zwiększyłaby uciążliwośd sąsiedztwa poprzez zakłócanie ciszy nocnej. Uczestnicy
konsultacji podkreślali, że sąsiedztwo biur będzie wystarczająco uciążliwe i nie życzą sobie
aby w COI pojawiły się inne uciążliwe lokale. Dlatego właśnie mieszkaocy domagają się
wprowadzenia przez miasto zakazu wynajmowania lokali w COI na dyskoteki, puby,
restauracje i innego rodzaju lokale gastronomiczne. Pojawiły się również sugestie, żeby w
budynku został przewidziany oddział Poczty.
Zainteresowanie budziła również kwestia odpadów stałych produkowanych przez COI.
Mieszkaocy zdecydowanie protestowali przeciwko umieszczeniu wejścia do wiaty
śmietnikowej od strony ich bloków. Ich zdaniem bliskośd śmietnika będzie źródłem smrodu,
szczególnie latem, prowadzącego nawet do niemożliwości otwarcia okien. Dlatego
postulowali takie umiejscowienie wejścia do wiaty aby znajdowało się od strony Centrum a
nie sąsiednich bloków (który to postulat projektanci uwzględnili). Obawy budziła również
perspektywa uciążliwych i śmierdzących odpadów spożywczych z baru znajdującego się w
Centrum. Miasto rozwiało te wątpliwości wyjaśniając, że Centrum będzie korzystało z
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cateringu i obawy mieszkaoców są nieuzasadnione. Kolejną uciążliwością jaka zdaniem
uczestników konsultacji wynika z sąsiedztwa Centrum jest kwestia odbioru śmieci, który
miałby się dokonywad przez drogę przeciw pożarową przebiegającą w bezpośredniej
bliskości bloków. Jest to jedna z przyczyn dla których uczestnikom konsultacji nie podobał się
pomysł drogi przebiegającej bezpośrednio pod ich oknami (więcej na temat dróg w kolejnym
akapicie).

3.7

Układ drogowy, organizacja ruchu i parkowania przyulicznego

Mieszkaocy byli zainteresowani przede wszystkim dwoma sprawami – zmianami w
organizacji ruchu na sąsiednich ulicach oraz kwestią parkowania przyulicznego i na parkingu
podziemnym. Bardzo wiele pytao mieszkaoców dotyczyło właśnie tego w jaki sposób
zostanie zorganizowany ruch wokół ich bloków i w pobliżu Centrum. Na większośd z tych
pytao Urząd Miasta nie potrafił odpowiedzied zainteresowanym mieszkaocom, ponieważ
kwestie te nie zostały jeszcze ostatecznie rozstrzygnięte, a projekt organizacji ruchu
powstanie w późniejszym terminie.
Uczestnicy konsultacji wskazywali na obecny bardzo duży ruch na ulicy Centralnej, która
bardzo często jest zakorkowana. Spodziewają się, że wybudowanie COI radykalnie zwiększy
ruch samochodowy, co spowoduje wzrost korków w okolicy, wydłużenie czasu dojazdu do
pracy oraz utrudni wjazd i wyjazd z osiedla w okolicy i w rezultacie doprowadzi do
znaczącego pogorszenia sytuacji komunikacyjnej. Ich zdaniem skrzyżowania ulicy Centralnej
z ulicą Sołtysowską oraz Centralnej z Nowohucką nie będą w stanie obsłużyd wzmożonego
ruchu, i dlatego domagają się przebudowy co najmniej tych dwóch skrzyżowao, która ich
zdaniem powinna poprzedzid budowę Centrum.
Mieszkaocy domagali się również dokładnego określenia w czasie zaplanowanych w
wieloletnim planie inwestycyjnym strategicznych inwestycji drogowych w Dzielnicy XIV. O
postulatach dotyczących planowania przestrzennego była mowa w poprzednim podrozdziale
Uważają również, że Miasto powinno przy okazji wybudowad dwa ciągi piesze łączące
osiedle Kamionka z ulicą Centralną (od strony ZIKiT) oraz z ulicą Nowohucką. Brak chodników
jest dla mieszkaoców dosyd uciążliwy dlatego są zdania, że przy okazji budowy Centrum i
przebudowy skrzyżowao, Miasto powinno się również zająd kwestią chodników.
Zdaniem mieszkaoców zwiększenie ruchu samochodowego będzie się wiązało również z
zagrożeniem dla dzieci, które mieszkają w sąsiednich blokach i mogą byd narażone na
niebezpieczeostwo. Efektem tych obaw są postulaty mieszkaoców dotyczące utworzenia
strefy zamieszkania w obrębie ulicy Kamionka.
Poważne obawy mieszkaoców budzi również kwestia liczby miejsc parkingowych. Wynikają
one przede wszystkim z faktu, że w Centrum ma pracowad około 600 urzędników, a przecież
oprócz urzędników będą z tego parkingu korzystad także petenci przybywający do urzędu.
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Tymczasem parking podziemny mieści tylko 400 samochodów, natomiast na powierzchni
miejsc parkingowych nie przewidziano. Wątpliwości pogłębia fakt, że parking podziemny
prawdopodobnie będzie płatny. Dlatego mieszkaocy obawiają się, że z powodu braku
przyulicznych miejsc postojowych petenci będą parkowad na ulicy Kamionka. Urząd starał
się uspokoid mieszkaoców wskazując, że zaprojektowana liczba miejsc parkingowych jest
maksymalną, jaką można było zaprojektowad w tym budynku, uwzględniając istniejące
otoczenie i układ komunikacyjny. Zapewniano również mieszkaoców, że większośd
urzędników dojeżdża do pracy za pomocą komunikacji zbiorowej.

3.8 Kwestia lokalizacji nowego ogródka jordanowskiego oraz boiska
sportowego
Wielokrotnie podnoszoną w trakcie konsultacji sprawą o bardzo dużym znaczeniu dla
mieszkaoców była kwestia przeniesienia placu zabaw dla dzieci i boiska, które znajdują się
obecnie na terenie projektowanego Centrum. Istnienie dobrze utrzymanych obiektów było
jednym z argumentów przeciwko lokalizacji budowy wysuwanych przez mieszkaoców(przy
czym należy zaznaczyd, że o ile boiska są dobrze utrzymane, o tyle plac zabaw jest stary i
wymaga modernizacji. Fakt, że nie są czynione żadne działania w tym kierunku jest zdaniem
mieszkaoców efektem wstrzymania wszystkich inwestycji służących poprawie warunków
życia mieszkaoców z powodu planów budowy Centrum. Kolejnym postulatem mieszkaoców
było więc zbadanie przez Miasto kwestii wstrzymania inwestycji w okolicy do czasu
wyjaśnienia kwestii budowy COI.
Uczestnicy konsultacji podkreślali również, że Miasto zabiera im tereny rekreacyjne nie licząc
się ze skutkami (młodzież i dzieci nie będą miały się gdzie bawid co może skutkowad
poszukiwaniem alternatywnych, niebezpiecznych form spędzania wolnego czasu).
Mieszkaocy domagali się zaproponowania lokalizacji zastępczych w bezpośrednim
sąsiedztwie bloków mieszkalnych, ponieważ obecnie mają dostęp do nich bezpieczny dostęp
i nie wyobrażają sobie żeby ich dzieci musiały chodzid się bawid gdzieś daleko Miasto
przedstawiło dwie alternatywne lokalizacje ogródka jordanowskiego oraz boiska, które
początkowo spotkały się ze sprzeciwem mieszkaoców. Uczestnicy konsultacji argumentowali,
że proponowane lokalizacje placu zabaw są dla nich nie do przyjęcia. Pierwsza lokalizacja
została odrzucona ze względu na bliskośd ruchliwej drogi, co narażałoby dzieci na wdychanie
spalin i niemożnośd porozumienia się ze sobą ze względu na bardzo duży poziom hałasu. W
przypadku drugiej lokalizacji zastrzeżenia budziła bliskośd śmierdzącego potoku i linii
średniego napięcia. Z kolei boisko wskazywane jako zastępcze (Orlik na ulicy Sołtysowskiej)
jest zdaniem mieszkaoców położone zdecydowanie za daleko, aby mogły z niego korzystad
małe dzieci, które musiałyby byd odprowadzane na miejsce. Dodatkowo zdaniem
mieszkaoców korzystanie przez ich dzieci z boiska na innym osiedlu jest niewskazane, ze
względu na
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W toku konsultacji udało się wypracowad wspólne stanowisko: mieszkaocy zgodzili się na
lokalizację ogródka w pobliżu potoku, jednak pod pewnymi warunkami. Potok Łęgówka, o
którym mowa, jest zdaniem mieszkaoców ściekiem, do którego wylewają odpady okoliczne
zakłady (min działki, warsztaty samochodowe) co powoduje, że w okolicy strasznie śmierdzi.
Zdaniem mieszkaoców dzieci i ich rodzice byliby codziennie narażeni na wdychanie odoru z
potoku. Dzieci nie mogą się bawid w sąsiedztwie niezabezpieczonego ścieku, dlatego
mieszkaocy domagają się zabezpieczenia terenu gdzie będzie znajdowad się boisko oraz
ogródek, a także najbliższej okolicy. Ich zdaniem najlepiej byłoby oczyścid, uregulowad i
zakryd potok, tak żeby dzieci mogły bawid się bezpiecznie w jego sąsiedztwie. Jeżeli zostanie
on zakryty dodatkowo zwiększy to powierzchnię ogródka. Bezpieczeostwo dzieci ma również
zwiększyd ogrodzenie, którego domagają się mieszkaocy. Dodatkowo chcą, aby na terenie
wzdłuż potoku powstały tereny dla dzieci obejmujące także boisko dla dzieci młodszych
(starsze będą korzystad z Orlika). Bardzo ważną sprawą dla mieszkaoców jest zabezpieczenie
tego terenu i stworzenie placu zabaw i boiska, jako jedno z pierwszych działao, jeszcze zanim
zostaną zlikwidowane obecnie funkcjonujące. Chcą oni uniknąd sytuacji, w której poprzednie
obiekty zostały zlikwidowane natomiast wciąż nie oddano do użytkowania nowych.

3.9 Uwagi do konsultacji i sposobu informowania o inwestycji
Trudnośd w analizie postulatów i pytao w tym obszarze polega na tym, że większośd
wypowiedzi dotyczy całego procesu inwestycyjnego a nie konsultacji, które obyły się w
okresie 01.06-30.09.2010. Dotyczą one tego, co wydarzyło się wcześniej, przed rozpoczęciem
konsultacji, chodzi tutaj szczególnie o podjęcie decyzji o budowie Centrum. Głosy te, chociaż
dotyczą zagadnieo, które nie były przedmiotem konsultacji pod względem merytorycznym
warto odnotowad, szczególnie w kontekście inwestycji i konsultacji prowadzonych przez
Miasto w przyszłości.
Bardzo poważne zastrzeżenia i wątpliwości mieszkaoców budził przede wszystkim sposób
informowania przez miasto o planowanej inwestycji. W trakcie konsultacji zainteresowani
mieszkaocy wielokrotnie wyrażali zdziwienie i dezaprobatę faktem, że dowiadują się o
planowanej inwestycji tak późno, już na etapie oddawania jej projektu budowlanego.
Uczestnicy konsultacji chcieli przede wszystkim wiedzied, w jaki sposób przebiegało
dotychczas informowanie zainteresowanych stron o inwestycji i dlaczego, oni jako
najbardziej zainteresowani nie zostali indywidualnie powiadomieni o projektowanym
budynku w roku 2008, kiedy podejmowane były decyzje o lokalizacji inwestycji. Mieszkaocy
wydają się mied żal do Urzędu Miasta Krakowa, który postępował zgodnie z procedurami, ale
niezgodnie z ich oczekiwaniami. Podobnie czują się zawiedzeni przez swoją Radę Dzielnicy,
która nie poinformowała ich indywidualnie o planach Miasta. Wydział Inwestycji udzielał
odpowiedzi na te pytania, chociaż jak już wspomniano nie były one przedmiotem konsultacji.
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Częśd pytao i wątpliwości mieszkaoców w tym względzie wynika z faktu, że procedura
powiadomienia mieszkaoców o inwestycji na etapie decyzji lokalizacyjnej jest odmienna niż
w przypadku znanej powszechnie decyzji o ustaleniu Warunków Zabudowy na którą w
swoich protestach powoływali się mieszkaocy. Centrum Obsługi Inwestora powstaje bowiem
w oparciu o decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (decyzja ULICP), która
wydawana jest w oparciu o odmienną procedurę i sposoby powiadamiania
zainteresowanych stron niż decyzja WZ. W przypadku decyzji ULICP właściciele
nieruchomości sąsiadujących z terenem inwestycji nie muszą byd indywidualnie
zawiadamiani a jedynie w drodze obwieszczenia i w sposób zwyczajowo przyjęty w
miejscowości. Urząd Miasta tak właśnie postąpił zawiadamiając o planowanej inwestycji
Radę Dzielnicy (która pozytywnie ją zaopiniowała). Fakt niepowiadomienia (zdaniem
mieszkaoców) jednej ze wspólnot mieszkaniowych o inwestycji był jednym z argumentów
mieszkaoców przemawiającym za wstrzymaniem inwestycji.
Poważne wątpliwości, a momentami wręcz niezadowolenie mieszkaoców budzi również
moment przeprowadzania konsultacji pełnych. Mieszkaocy byli szczególnie niezadowoleni z
faktu, że najistotniejsze dla nich decyzje, a więc decyzje o lokalizacji inwestycji oraz o jej
rozmiarach podjęto bez ich udziału i wiedzy, ponieważ w trakcie przygotowania
przedprojektowego oraz konkursu nie były prowadzone żadne bezpośrednie spotkania ani
rozmowy z mieszkaocami. Stąd pytania mieszkaoców o to, dlaczego konsultacje nie odbyły
się w 2008 roku i postulaty wskazujące na to, że o prawdziwych konsultacjach będzie można
mówid dopiero kiedy weźmie się pod uwagę opinie mieszkaoców jednoznacznie
sprzeciwiających się budowie Centrum w ich sąsiedztwie.
W tym miejscu trzeba zaznaczyd, że na etapie wprowadzania budowy Centrum do
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, Miasto nie prowadziło konsultacji społecznych,
ponieważ decyzja o potrzebie budowy COI została podjęta przez przedstawicieli
mieszkaoców czyli Radę Miasta wybieraną w demokratycznych wyborach. Co więcej, w
czasie o którym mowa nie obowiązywała jeszcze uchwała o konsultacjach społecznych
inwestycji i projektów miejskich (obowiązuje od czerwca 2008 roku).
Na etapie podjęcia decyzji o wyborze lokalizacji oraz o maksymalnych dopuszczalnych
parametrach obiektu, a więc w momencie najbardziej mieszkaoców interesującym, Miasto
postąpiło zgodnie z procedurami zawiadamiając mieszkaoców poprzez ogłoszenie na BIP.
Dodatkowo prowadzone były konsultacje z przedstawicielami mieszkaoców
reprezentowanych przez Radę Dzielnicy. Konsultacje te miały pozytywny wynik. Widad więc,
że Urząd postąpił zgodnie z procedurami i przeprowadził wymagane konsultacje.
Równocześnie jednak mieszkaocy ulicy Kamionka nie byli indywidualnie zawiadamiani, ani
nie prowadzono z nimi żadnych konsultacji, ponieważ procedury stosowane przez Urząd tego
nie wymagają.
Następnie na etapie koncepcji architektonicznej, przy której podejmuje się decyzje dotyczące
gabarytów budynku, jego kształtu, położenia na działce, wjazdów i wyjazdów nie było
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zarządzenia Prezydenta w sprawie uruchomienia konsultacji pełnych, gdyż obowiązująca
wówczas od kilku miesięcy uchwała była dopiero wdrażana, a procedura konsultacji weszła w
życie w maju 2009 (Zarządzenie 1079/2009 PMK). Pierwsze konsultacje wstępne katalogu
wszystkich inwestycji i projektów miejskich odbyły się w okresie od lipca do października
2009 i nie wykazały one problemów społecznych związanych z Centrum Obsługi Inwestora.
Zaznaczyd trzeba tutaj, że udział społeczny w konsultacjach internetowych był bardzo mały,
a lokalizacja Centrum na mapie inwestycji była zaznaczona bardzo ogólnie i orientacyjnie.
Ponownie mieszkaocy ul. Kamionka mogli włączyd się w konsultacje na etapie wydawania
przez Wydział Kształtowania Środowiska decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
realizacji inwestycji (konsultacje prowadzone zgodnie z ustawą o dostępie do informacji o
środowisku i jego ochronie). Pojawił się komunikat Miasta na BIP, ale mieszkaocy ul
Kamionka nie wzięli udziału w tych konsultacjach.
Rozpoczęcie konsultacji pełnych połączonych z organizacją spotkao i indywidualnym
powiadamianiem do skrzynek pocztowych najbliższych sąsiadów inwestycji dopiero na
etapie oddawania projektu budowlanego spowodowało, że zdaniem części uczestników
konsultacji, miały one fasadowy charakter. Polegały one zdaniem mieszkaoców na
oznajmieniu im, że Centrum Obsługi Inwestora zostanie wybudowane w ich sąsiedztwie a ich
protesty nie mają żadnego wpływu na budowę COI, ponieważ są zgłaszane za późno.
Odczucia mieszkaoców w tym względzie dobrze oddaje wypowiedź z forum Dialog
Społeczny: „Konsultacje” są by coś konsultowad, a nie by powiedzied że już za późno.
Uczestnicy konsultacji wiązali z nimi, jak już wspomniano na początku, dużo większe
oczekiwania niż mogły zostad spełnione. Chcieli przede wszystkim powrotu do dyskusji o
lokalizacji inwestycji oraz o wielkości i wysokości budynku, natomiast punkt ten nie był
przewidziany w omawianych konsultacjach, które miały poinformowad mieszkaoców o tym
jak dokładnie będzie wyglądała inwestycja oraz zebrad opinie i uwagi na temat jej
ewentualnej uciążliwości. W efekcie częśd uczestników konsultacji czuła się nimi
zawiedziona.
Z jednej strony mamy w tym przypadku do czynienia z procedurami, w których sposób
powiadamiania, jest bardziej dostosowany do wymagao ustawy niż do oczekiwao
mieszkaoców. Z drugiej strony mamy do czynienia z problemem niskiej partycypacji
społecznej mieszkaoców Krakowa, którzy nie wykorzystują w pełni istniejących form
uwzględniania ich opinii oraz nawet jeśli mają dostęp do Internetu, to „nie po to”, żeby
przeglądad komunikaty miejskie w biuletynie informacji publicznej i korzystad aktywnie z
przysługujących im praw.
Należy w tym miejscu odnotowad, że z punktu widzenia mieszkaoców, przeprowadzone
przez Wydział Inwestycji w 2010 roku konsultacje pełne odbywały się równocześnie za późno
i za wcześnie. Ten paradoks jest rezultatem etapu, na jakim prowadzone były konsultacje. Za
późno, ponieważ mieszkaocy nie mieli realnego wpływu na kształt i założenia inwestycji,
jakiego oczekiwali. Równocześnie konsultacje odbywały się za wcześnie, żeby odpowiedzied
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na wiele z pytao i wątpliwości mieszkaoców, dotyczących tego, w jaki sposób codzienne
użytkowanie budynku wpłynie na ich życie (m.in. kluczowa dla mieszkaoców sprawa
organizacji ruchu w okolicy, czy chociażby kwestia odbioru śmieci). Oczekiwania
mieszkaoców idą w kierunku prowadzenia pełnych konsultacji na kilku etapach inwestycji, a
nie na jednym wybranym jej etapie.
Mieszkaocy chcą byd informowani o dokładnym harmonogramie kolejnych etapów
inwestycji, m.in. kiedy zostanie złożony wniosek o pozwolenie na budowę, kiedy rozpocznie
się sama budowa itp. Chcą mied poczucie kontroli nad tym co się dokładnie będzie działo w
ich okolicy, aby uniknąd wspomnianej na początku sytuacji, w której o wszystkim dowiadują
się z opóźnieniem. Miasto zapewniło mieszkaoców że zostaną poinformowani kiedy będzie
podejmowana decyzja o pozwoleniu na budowę oraz gdy zatwierdzany będzie projekt
organizacji ruchu. W związku z tym kolejnym postulatem mieszkaoców jest poinformowanie
ich przez miasto, kiedy zostanie wydane pozwolenie na budowę.
Niektórzy zainteresowani mieszkaocy zgłaszali również uwagi do portalu Dialog Społeczny,
na którym również odbywały się konsultacje i który był podstawową platformą komunikacji
Urzędu z mieszkaocami. Na portalu, w specjalnej zakładce znajdowały się materiały
dotyczące projektowanej inwestycji, jednak zdaniem niektórych mieszkaoców strona była
bardzo nieczytelna i trudno było na niej odnaleźd potrzebne informacje. Co więcej, większośd
materiałów, jakie można było pobrad ze strony miała charakter dokumentów projektowych i
była napisana mało zrozumiałym dla przeciętnego człowieka językiem specjalistycznym.
Niektórzy mieszkaocy wskazywali również, że nie wiedzieli o możliwości dostępu do
niektórych dokumentów (np. dokumentacji geologicznej i hydrologicznej) ponieważ Urząd
nie eksponował tej informacji.
Na stronie istniała również możliwośd zadania pytania lub zgłoszenia postulatu, na które
Urząd Miasta systematycznie odpowiadał, niestety odpowiedzi te dla części uczestników
konsultacji nie były satysfakcjonujące. Nie zgadzali się oni z argumentacją przemawiającą na
rzecz budowy COI w ich sąsiedztwie, a wyjaśnienia miasta dotyczące np. ekspertyz
geologicznych uznawane były za niewystarczające (jeden z użytkowników forum posunął się
nawet do nazwania ich „mydleniem oczu”). W związku z tym mieszkaocy postulowali
poprawienie kontaktu pomiędzy nimi a Urzędem Miasta za pośrednictwem stron www.
Poprawa ta miałaby oznaczad przede wszystkim zwiększenie przejrzystości strony
internetowej, tak aby łatwiej można było odnaleźd szukane informacje oraz dowiedzied się
jakiego rodzaju informacje i dokumenty są udostępnione do wglądu mieszkaoców.
Dodatkowo mieszkaocy chcieliby aby zamieszczane informacje były napisane w sposób
bardziej czytelny i zrozumiały.

3.9

Zebrane postulaty mieszkańców
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Do głównych postulatów zgłaszanych przez mieszkaoców należą postulaty związane z
planowaną wielkością obiektu oraz jego dostosowaniem do istniejącej zabudowy i do
wielkości działki:


Postulat całkowitego wstrzymania inwestycji lub zmiany jej kubatury poprzez
obniżenie o dwie lub więcej kondygnacji, a jeśli to niemożliwe, wówczas:


zlokalizowanie budynku wyższego od strony ul. Centralnej, a niższego od
ul. Kamionka, tak aby zwiększyd nasłonecznienie budynków ul. Kamionka,
a jeśli to niemożliwe



odsunięcie obu budynków w stronę ulicy Centralnej przynajmniej o 1-2
metry, (w miejsce istniejących sieci), tak aby zwiększyd nasłonecznienie
budynków ul. Kamionka i aby planowana droga przeciwpożarowa mogła
zostad odsunięta od bloków, a jeśli to niemożliwe



zmniejszenie szerokości lub zlikwidowanie wewnętrznego pasażu
pomiędzy budynkami w celu odsunięcia wyższego budynku w kierunku ul.
Centralnej, tak aby zwiększyd nasłonecznienie budynków ul. Kamionka i
aby planowana droga przeciwpożarowa mogła zostad odsunięta od
bloków.



Postulat jak najszybszego sporządzenia i uchwalenia projektu planu
zagospodarowania przestrzennego dla tej części dzielnicy Czyżyny, tak aby budowa
COI oraz inne planowane budowy (osiedla, biurowce) w tym rejonie były zgodne z
tym planem.



Postulat wstrzymania się przez Miasto z wydaniem pozwolenia na budowę i z
kontynuowaniem dalszych prac projektowych do czasu, aż Rada Miasta Krakowa,
uchwali plan zagospodarowania przestrzennego.



Postulat wstrzymania się przez Miasto z wydaniem pozwolenia na budowę i z
kontynuowaniem dalszych prac projektowych do czasu, aż Rada Miasta Krakowa,
po zapoznaniu się z raportem sporządzonym podczas konsultacji społecznych i
argumentami mieszkaoców, podejmie decyzję co do zasadności i dalszego kształtu
inwestycji, tak, aby przed uzyskaniem aprobaty Rady Miasta nie zwiększad
nakładów na to przedsięwzięcie.



Postulat ponownego dokładnego oszacowania kosztu budowy obiektu na terenie
zalewowym oraz oszacowania o ile wyższy będzie koszt budowy na podmokłym
terenie, niż byłby w innym miejscu (na przykład przy ulicy Lema).
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Postulat przebudowy skrzyżowao ul. Centralnej z ul. Sołtysowską oraz ul.
Centralnej z ul. Nowohucką, w celu odblokowania ul. Centralnej. Zdaniem
mieszkaoców przebudowa powinna byd uwzględniona w lanie zagospodarowania i
wyprzedzad realizację inwestycji COI.



Postulat zbadania przez Miasto i Radę Dzielnicy problemu wstrzymania innych
inwestycji gminnych na terenie osiedla ul. Kamionka, służących poprawie jakości
życia mieszkaoców z powodu nieuregulowanej kwestii budowy COI (brak
finansowania) lub braku planu zagospodarowania.



Postulat poprawy kontaktu między Urzędem Miasta, a mieszkaocami za
pośrednictwem stron www.

Postulaty związane z aktualnym projektem budowlanym i realizacją COI


Postulat zaprojektowania alternatywnego miejsca wjazdu na teren COI – od ulicy
Centralnej zamiast od ulicy Kamionka.



Postulat zamontowania ekranów wyciszających wzdłuż drogi przeciwpożarowej
i przy wjeździe i wyjeździe z garażu podziemnego.



Postulat przeprojektowania śmietnika wewnątrz budynku lub od strony ulicy
Centralnej, a jeśli to niemożliwe – maksymalne odsunięcie śmietnika od okien
bloków mieszkalnych, zmiany wejścia, tak aby nie znajdowało się ono od strony
okien mieszkaoców.



Postulat dopilnowania, aby urządzenia klimatyzacyjne nie znajdowały się na ścianie
budynku sąsiadującego z osiedlem ul. Kamionka.



Postulat zmiany złotego koloru elewacji budynku od strony osiedla Kamionka, na
bardziej „ekologiczny” tak aby nie był on uciążliwy dla oczu (na przykład błękit).



Postulat rezygnacji z projektu połączenia ul. Kamionka z ul. Centralną (koło bloku
nr 10) w celu zrobienia tam drogi przejazdowej/przeciwpożarowej.



Postulat opracowania szczegółowych ekspertyz geologicznych i hydrologicznych
oraz zmiana przyjętych rozwiązao projektowych na takie, które nie będą groziły
zalaniem budynku.



Postulat opracowania i przedstawienia mieszkaocom rozwiązao dotyczących
technicznego zabezpieczenia istniejących budynków mieszkalnych przed
osunięciem i katastrofą budowlaną.



Postulat godnego zabezpieczenie pomnika pamięci narodowej.
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Postulat wykonania na koszt Miasta dokładnej inwentaryzacji i ekspertyzy
konstruktorskiej budynków przy ul. Kamionka, połączonej z wyceną
poszczególnych lokali, w całości dokonanej przez niezależnych rzeczoznawców,
przed rozpoczęciem inwestycji.



Postulat kontroli oddziaływania budowy na stan budynków mieszkalnych poprzez
instalację szkiełek monitorujących pęknięcia w ścianach.



Postulat opracowania i przedstawienia mieszkaocom projektu organizacji prac
budowlanych i tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy Centrum, który
minimalizowałby uciążliwości dla okolicznych mieszkaoców i zabezpieczał przed
awarią mediów.

Postulaty związane z przyszłym użytkowaniem COI


Postulat wprowadzenia zakazu wynajmowania lokali znajdujących się w budynkach
COI na dyskoteki, puby, restauracje i innego rodzaju lokalne gastronomiczne,
których działalnośd mogłaby zakłócad ciszę nocną.



Postulat odpowiedniego oznakowania przyulicznych miejsc parkingowych, tak aby
interesanci przybywający do COI nie parkowali na ulicy Kamionka.



Postulat zapewnienia bezpieczeostwa dzieciom i mieszkaocom ul. Kamionka
(ustanowienia ograniczeo prędkości na ul. Centralnej, monitoringu poziomu
natężenia hałasu i zanieczyszczenia powietrza).

Postulaty związane z przedstawieniem przez Miasto oferty rekompensującej
niekorzystną z punktu widzenia mieszkaoców inwestycję:


Postulat wybudowania nowego ogródka jordanowskiego oraz boiska dla dzieci
młodszych, w zamian za likwidowane tereny rekreacyjne



Postulat przekształcenia ulicy Kamionka w strefę zamieszkania – poprzez
ustawienie znaku drogowego zakazu wjazdu, zatrzymywania się i postoju, który nie
będzie dotyczył mieszkaoców oraz ustalenia obowiązków w zakresie odśnieżania i
utrzymania ul. Kamionka.



Postulat budowy ciągu pieszego łączącego osiedle Kamionka z ulicą Centralną (od
strony ZIKiT) i ul. Nowohucką.



Postulat przebudowy układu komunikacyjnego, zwłaszcza skrzyżowao ul.
Centralnej z ulicą Nowohucką i Sołtysowską, poprzedzający budowę COI.
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Postulat jak najszybszej przebudowy również ronda Dywizjonu 303, zgodnie z
Wieloletnim Planem Inwestycyjnym.

Postulaty mieszkaoców w sprawie nowej lokalizacji ogródków jordanowskich i boisk:


Postulat umiejscowienia nowego ogródka jordanowskiego jak najdalej od ulicy
oraz ich ogrodzenia.



Postulat przykrycia potoku Łęgówka w celu zabezpieczenia terenu na którym
miałyby bawid się dzieci oraz uzyskania dodatkowej powierzchni terenu
i zapewnienia bezpieczeostwa dzieciom.



Postulat stworzenia od strony garaży wzdłuż Łęgówki drugiego terenu dla dzieci
zawierającego boisko dla dzieci młodszych; zdaniem mieszkaoców młodzież
w ostateczności może korzystad z nowoprojektowanego boiska (Orlik) chociaż
wadą tej lokalizacji jest duża odległośd.



Postulat zbudowania obiektów dla dzieci w pierwszym etapie działao a nie w
ostatnim – zdaniem mieszkaoców należy najpierw wybudowad nowe obiekty a
dopiero potem zlikwidowad obecnie funkcjonujące.
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4. REKOMENDACJE
4.1 Rekomendacje związane z postulatami wstrzymania budowy COI
1) Mieszkaocy okolicy w której ma byd zbudowane COI wyrażali w trakcie konsultacji
zdecydowany sprzeciw wobec wybudowania zaprojektowanego tak wysokiego
obiektu na wybranym przez Miasto terenie, ponieważ ich zdaniem, ze względu na
swoją kubaturę, kształt i usytuowanie od strony południowej, budynek ten obniża
znacząco jakośd ich życia, pozbawiając naturalnego światła słonecznego. W tym
kontekście formułowane są zarzuty o niezgodnośd z ustawą o zagospodarowaniu
przestrzennym (art. 61 ustawy). Równocześnie nie znana jest opinia pozostałych
mieszkaoców Krakowa na temat budowy COI, ponieważ nie brali oni zbyt aktywnego
udziału w konsultacjach. Wiadomo, że rozproszenie wydziałów urzędu, które
mieszczą się w wielu lokalizacjach na terenie całego miasta jest bardzo uciążliwe dla
inwestorów, wydaje się jednak że Centrum Obsługi Inwestora, ze względu na swoją
nowoczesną architekturę i wysoki koszt, postrzegane jest bardziej jako bardzo drogi,
ekskluzywny biurowiec dla urzędników, służący przede wszystkim ich wygodzie, niż
jako inwestycja która ma służyd poprawie jakości obsługi mieszkaoców.
2) Wobec tych faktów władze Miasta powinny poddad ponownej analizie wszystkie
argumenty, które przemawiają za i przeciw budowie Centrum Obsługi Inwestora na
dotychczas przyjętych zasadach, szczególnie biorąc pod uwagę jak drogą inwestycją
jest COI. Należy liczyd się z faktem, że zarówno koszt wybudowania (w przypadku
budżetu miasta) jak i późniejsze koszty wynajęcia budynku (w przypadku ppp) są
oceniane przez mieszkaoców jako niewspółmiernie wysokie, w porównaniu do
korzyści.
Jeśli jednak władze Miasta zdecydują się na budowę Centrum w wybranej lokalizacji zaleca
się:
1) Z jednej strony przeanalizowad ponownie inwestycję pod względem możliwości
ograniczenia jej kosztów i gabarytów (niezbędnej liczby wydziałów obsługujących
inwestora).
2) Z drugiej strony podjąd działania o charakterze promocyjnym, które przekonałyby
mieszkaoców Krakowa, że inwestycja jest budowana przede wszystkim z myślą o nich,
a nie o wygodzie urzędników.
3) Zaleca się również sporządzenie bardzo dokładnej wyceny inwestycji na etapie
projektowania, biorąc szczególnie pod uwagę koszt posadowienia na grząskim terenie
zalewowym, gdyż wzrost kosztów inwestycji w trakcie jej realizacji miałby bardzo
negatywny wpływ na wizerunek władz miasta.
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4) Koszt dokumentacji projektowej jest oceniany przez mieszkaoców jako rażąco wysoki,
dlatego też przychylenie się do postulatu wstrzymania projektu wykonawczego do
czasu znalezienia modelu finansowania inwestycji byłby postrzegany jako przejaw
poważnego potraktowania głosu mieszkaoców w procesie konsultacji społecznych.

4.2 Rekomendacje związane ze zmianami w obecnym projekcie
budowlanym
1) Wydział Inwestycji powinien dopilnowad realizacji w praktyce postulatów, które
zostały uwzględnione już w trakcie konsultacji, tj. przeprojektowania wejścia do wiaty
odpadów stałych, nieznacznego zmniejszenia wysokości budynku i modyfikacji profilu
elewacji, rozmieszczenia urządzeo klimatyzacyjnych na dachu budynku, dodania w
miejscach wyjazdu i wjazdu do garażu podziemnego zieleni izolującej akustycznie oraz
uczynienia z drogi przeciwpożarowej drogi o charakterze wewnętrznym, poprzez
domknięcie jej słupkami.
2) Wydział Inwestycji powinien zbadad możliwośd wprowadzenia w projekcie zmian
idących w kierunku postulatów mieszkaoców, które są możliwe do wprowadzenia bez
konieczności tworzenia nowego projektu budowlanego. Obecny projekt powinien
zostad przeanalizowany pod kątem możliwości dostosowania do postulatów
mieszkaoców dotyczących zmiany przebiegu drogi dojazdowej do budynków i
wjazdów i wyjazdów do garażu podziemnego, tak, aby nie przebiegały one
bezpośrednio pod oknami i balkonami sąsiadujących od strony północnej budynków
mieszkalnych, a także wysokości budynku i jego przesunięcia na działce budowlanej.
3) Wydział Inwestycji powinien również w miarę możliwości starad się uwzględnid w
trakcie negocjacji z partnerem prywatnym postulaty mieszkaoców dotyczące nie
prowadzenia w budynku działalności gospodarczej uciążliwej dla mieszkaoców
(działalnośd prowadzona w godzinach wieczornych i nocnych - np. restauracje, bary,
dyskoteki, wypożyczalnie czynne do godzin nocnych).
4) Na etapie projektu budowlanego oraz wykonawczego Wydział Inwestycji powinien
dokonad odpowiednich uzgodnieo z projektantem, tak aby materiały użyte do
pokrycia elewacji były jak najmniej uciążliwe dla mieszkaoców, którzy będą mied okna
z ekspozycją bezpośrednio na elewację północną, w bliskiej od niej odległości.
Dotyczy to zarówno kolorystyki elewacji jak i materiałów użytych. Najlepszym
rozwiązaniem byłoby, gdyby projektant przewidział wariantowo dopuszczalną
kolorystykę elewacji.
5) Na etapie projektu wykonawczego zaleca się dokonanie odpowiednich uzgodnieo z
projektantem, tak aby wykonana została ekspertyza konstruktorska stanu budynków
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najbliżej sąsiadujących z inwestycją, oraz zweryfikowanie, czy projektant uwzględnił
wyniki tej ekspertyzy w proponowanych rozwiązaniach budowlanych.

4.3 Rekomendacje związane z ofertą kompensacyjną dla mieszkańców
1) W przypadku realizacji inwestycji w obecnym kształcie władze Miasta powinny liczyd
się z koniecznością uchwalenia dla mieszkaoców ul. Kamionka oferty kompensacyjnej,
która powinna składad się z następujących elementów:
a) podjęcie zadania przebudowy układu komunikacyjnego, zwłaszcza skrzyżowao ul.
Centralnej z ulicą Nowohucką i Sołtysowską, równocześnie z budową COI.
b) podjęcie realizacji inwestycji budowy ogródka jordanowskiego oraz boiska dla
młodszych dzieci na uzgodnionym terenie z tyłu za blokami, w pobliżu potoku
Łęgówka,
c) wyposażenie i ogrodzenie, zgodnie z wysokimi standardami nowego ogródka
jordanowskiego oraz boiska dla dzieci młodszych,
d) oczyszczenie terenu otaczającego zaproponowaną lokalizację ogródka
e) z racji tego, że proponowana nowa lokalizacja ogródka jordanowskiego znajduje
się w bezpośrednim sąsiedztwie zanieczyszczonego ściekami i szkodliwymi
substancjami potoku Łęgówki, należałoby podjąd działania w kierunku
wyregulowania i oczyszczenia tego potoku, a jeśli to niemożliwe, to przynajmniej
zabezpieczenia dzieci przed wydobywającymi się z niej lotnymi
zanieczyszczeniami
f) utworzenie strefy zamieszkania w obrębie ulicy Kamionka,
g) wykonanie dwóch ciągów pieszych łączących osiedle Kamionka z ulicą Centralną
od strony ZIKiT oraz z ulicą Nowohucką.
2) Wyrazem dobrej woli ze strony Miasta będzie wykonanie części prac, przede
wszystkim terenów rekreacyjnych dla dzieci przed rozpoczęciem budowy Centrum i
zlikwidowaniem obecnych terenów rekreacyjnych.
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4.4 Rekomendacje związane z zabezpieczeniem sąsiednich budynków
1) Urząd Miasta powinien zwrócid uwagę, aby w zamówieniu publicznym (umowie na
roboty budowlane) znalazły się zapisy o obowiązku objęcia inwentaryzacją stanu
technicznego oraz monitoringiem budynków sąsiadujących z inwestycją, w celu
określenia stanu konstrukcji przed rozpoczęciem inwestycji, ich obserwacji w trakcie
realizacji i na etapie zakooczenia robót budowlanych.
2) Wykonawca robót powinien w szczególności zastosowad się do zaleceo projektanta
obiektu w zakresie wymogów, dotyczących sposobu realizacji posadowienia budynku
i kondygnacji podziemnych, w celu ochrony i nienaruszenia gruntu, mającego wpływ
na stabilnośd budynków sąsiadujących.
3) W umowie z wykonawcą Miasto powinno uwzględnid koniecznośd uzgodnienia z
inwestorem (i ewentualnie Radą Dzielnicy) projektu organizacji budowy, w celu
zminimalizowania uciążliwości dla sąsiednich posesji, narażonych na oddziaływanie
budowy.
4) Jeśli chodzi natomiast o postulat wykonania przez Miasto wyceny poszczególnych
lokali budynków przy ul. Kamionka przez rzeczoznawców, to należałoby
przeanalizowad, czy postulat ten jest prawnie możliwy do zrealizowania. Należy
również liczyd się z tym, że tego typu wycena zlecona przez Miasto może byd uznana
przez mieszkaoców za niewiarygodną.

4.5 Rekomendacje wykraczające poza zakres inwestycji COI
1) Urząd Miasta powinien w trybie jak najszybszym zakooczyd opracowanie i przedłożyd
do uchwalenia Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Czyżyny- Łęg, tak
aby inwestycje publiczne i prywatne realizowane w tym rejonie były elementem
zrównoważonego planowania urbanistycznego.
2) Urząd Miasta powinien również opracowad projekt przebudowy układu drogowego i
organizacji ruchu dla całej okolicy, obejmującej węzły skrzyżowao ulicy Centralnej z
ulicą Nowohucką, Sołtysowską i Aleją Pokoju oraz uwzględnid w opracowywaniu tego
projektu konsultacje z mieszkaocami.
3) Zaleca się doprecyzowanie terminu zawartych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym
zadao dotyczących przebudowy dróg w tym rejonie miasta, zwłaszcza węzła
Dywizjonu 308 i węzła Łęg.
4) W miarę możliwości Urząd Miasta, wspólnie z Radą Dzielnicy XIV, powinien zbadad
kwestię domniemanego wstrzymania remontów i inwestycji gminnych dotyczących
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przestrzeni publicznej w rejonie osiedla Kamionka z powodu, jak twierdzą
mieszkaocy, nieuregulowanej kwestii budowy Centrum. Chodzi głównie o
modernizację istniejącego ogródka jordanowskiego. Urząd Miasta powinien wspólnie
z Radą Dzielnicy zająd jednoznaczne stanowisko w tej sprawie.

4.6 Rekomendacje dotyczące dalszego prowadzenia konsultacji
społecznych COI
1) Wydział Inwestycji powinien dopełnid złożonych w trakcie konsultacji obietnic
informowania mieszkaoców ulicy Kamionka o ważniejszych działaniach
podejmowanych w sprawie budowy Centrum (chodzi tutaj szczególnie o
powiadomienie o złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę oraz o konsultacjach
dotyczących projektu organizacji ruchu). Może tego dokonad informując drogą
mailową przedstawicieli mieszkaoców o najważniejszych działaniach urzędu w
sprawie budowy Centrum.
2) Wiele wątpliwości i pytao mieszkaoców dotyczących użytkowania Inwestycji po jej
wybudowaniu mogłoby rozwiad stworzenie makiety przedstawiającej Centrum w
sąsiedztwie budynków mieszkalnych z ul. Kamionka, która dokładnie przedstawiałaby
odległości budynków, umiejscowienie drogi i wjazdu na parking, umiejscowienie
śmietnika i dojazd śmieciarek itp. Przygotowanie takiej makiety powinno byd
zadaniem projektantów obiektu.
3) Urząd Miasta może usprawnid komunikację z mieszkaocami również poprzez
opublikowanie ramowego harmonogramu prac w ramach inwestycji, który będzie
zawierał w jednym miejscu zestawienie wszystkich najbardziej interesujących
mieszkaoców decyzji i terminów ich podejmowania. Harmonogram mógłby
uwzględniad takie daty jak: złożenie wniosku o pozwolenie na budowę,
przedstawienie Radzie Miasta raportu z konsultacji społecznych, konsultacje w
sprawie organizacji ruchu itp. Ponieważ częśd z tych dat nie jest jeszcze znana
harmonogram musiałby byd uzupełniany na bieżąco. Harmonogram ten warto byłoby
uzupełnid o opis poszczególnych faz, który pozwoliłby mieszkaocom na zorientowanie
się na jakim etapie znajduje się inwestycja, oraz co bardzo ważne wskazywał
uprawnienia mieszkaoców na poszczególnych etapach (wyszczególniając etapy w
których mieszkaocy mogą zabierad głos, jak np. przy decydowaniu o organizacji ruchu
w okolicy, oraz określając jakie są efekty tych etapów).
4) Kolejny wniosek dotyczy materiałów zamieszczanych na stronach www. Po pierwsze
wydaje się że zamieszczone już na stronie dokumenty i materiały można jeszcze
poszerzyd przekierowania na wydane już w tej sprawie decyzje administracyjne oraz o
te dokumenty, które były do wglądu mieszkaoców w siedzibie Wydziału Inwestycji,
chodzi tu m.in. o raport z oddziaływania inwestycji na środowisko, czy ekspertyzy
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hydrologiczne które pomogą wyjaśnid wiele wątpliwości. Dodatkowo częśd z obecnie
udostępnianych materiałów napisana jest bardzo precyzyjnym, fachowym stylem,
który wydaje się byd niezrozumiały dla części mieszkaoców. Do obecnej na stronie
dokumentacji można więc dołączyd napisane jasnym i prostym językiem streszczenia
lub opisy (np. prezentujące w jednym miejscu cel inwestycji, przyjęte założenia i
wynikające z nich ograniczenia dla architektów). Opracowanie i opublikowanie na
stronie najczęściej zadawanych pytao i odpowiedzi będzie krokiem w dobrą stronę.
5) Dobrym przykładem poważnego traktowania mieszkaoców byłoby opublikowanie nie
tylko raportu z konsultacji społecznych, ale również sprawozdania z realizacji
zawartych w nim postulatów, na przykład po upływie 12 miesięcy. Nie oznacza to, że
wszystkie postulaty muszą byd zrealizowane. Wynik konsultacji społecznych nie jest
bowiem bezwzględnie obowiązujący. Niemniej jednak publikowanie informacji na
temat powodów braku możliwości realizacji niektórych postulatów podniosłoby
znacznie zaufanie do konsultacji społecznych prowadzonych przez Miasto.

4.7 Rekomendacje dotyczące miejskiego serwisu Dialog Społeczny
1) Z postulatów zgłaszanych w trakcie konsultacji wynika, że można również
dopracowad sposób prowadzenia konsultacji przez Internet. Uczestnicy sugerowali,
że strona jest mało czytelna, można się zastanowid szczególnie nad sposobem
ekspozycji zamieszczonych w serwisie plików.
2) Działanie serwisu Dialog Społeczny może byd również usprawnione poprzez wyraźne

zamieszczenie przekierowao na strony komunikatów powiadamiających o wszczęciu
postępowao dla decyzji WZ i ULICP, oraz decyzji środowiskowych aby mieszkaocy
mieli zgromadzone ważne informacje w jednym miejscu i nie musieli ich samodzielnie
wyszukiwad na stronach BIP. Pozytywnym przykładem są ogłoszenia o konsultacjach
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które pojawiają się w
serwisie.
3) Stronę Dialog Społeczny można również wykorzystad do rozwiania wielu wątpliwości i
pytao, jakie budzi partnerstwo publiczno prywatne. Ponieważ Centrum nie jest
jedyną inwestycją budowaną w tym trybie warto by dodad osobną zakładkę
poświęconą PPP, która pokazywałaby dokładnie, na czym ono polega, dlaczego
buduje się inwestycje publiczne w takiej formule, jakie korzyści wynosi miasto oraz
partner i wreszcie prezentowałaby przykłady inwestycji wybudowanych w tym trybie.
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4.8 Rekomendacje dotyczące procedury konsultacji społecznych w UMK
1) Urząd Miasta powinien zrewidowad procedurę konsultacji społecznych, ponieważ
obecna rozmija się z oczekiwaniami mieszkaoców. W przypadku dużych inwestycji
miejskich, które mogą wzbudzad kontrowersje, konsultacje pełne powinny byd
prowadzone nie tylko na jednym etapie, ale na każdym ważnym etapie procesu
inwestycyjnego, w tym na etapie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego oraz decyzji o
wyborze lokalizacji, tak, aby mieszkaocy całego Krakowa mogli uczestniczyd w tych
ważnych decyzjach.
2) Szczególnie ważne wydaje się zobligowanie projektantów do prowadzenia konsultacji
z mieszkaocami terenów sąsiadujących z planowaną inwestycją od początku procesu
projektowania. W ten sposób możliwe byłoby uwzględnienie uwag i sugestii
mieszkaoców jeszcze na etapie koncepcji architektonicznej.
3) Urząd Miasta powinien również dążyd do zwiększenia poziomu partycypacji społecznej w
przypadku internetowych konsultacji wstępnych katalogu inwestycji miejskich, tak
aby wcześniej wykrywad konflikty. W przypadku gdy jest za mała liczba biorących
udział w konsultacjach, to efekt konsultacji nie odzwierciedla rzeczywistości. Dlatego
Miast powinno skuteczniej powiadamiad mieszkaoców o prowadzonych
konsultacjach wstępnych WKIM.
4) Mieszkaocy mają skłonnośd do powracania w dyskusji do wcześniej podjętych przez

Miasto decyzji i do rozważania celowości i sensu inwestycji. Dlatego w przyszłości
należy utrzymad i stosowad sprawdzoną w przeszłości zasadę jasnego określania
przedmiotu konsultacji w zarządzeniu Prezydenta (jak miało to miejsce w przypadku
konsultacji w sprawie budowy Centrum Kongresowego). Pozwala to zmniejszyd,
przynajmniej częściowo, niezadowolenie mieszkaoców ze sposobu prowadzenia
konsultacji poprzez podkreślanie na każdym kroku w sposób jasny i wyraźny, czemu
służą, co jest ich przedmiotem (a w szczególności co nie jest przedmiotem konsultacji)
i jakie mogą byd ich efekty.
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5. ZAŁĄCZNIKI
5.1 Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa
ZARZĄDZENIE NR 1244/201/ PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 31 maja 2010 r.
w sprawie uruchomienia konsultacji społecznych z inicjatywy Prezydenta Miasta
przedmiocie budowy Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie.

Krakowa w

Na podstawie art. 5a w zw. z art. 30 ust. 1 i 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r, Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 1 lit. a) i ust. 2
Zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych inwestycji i projektów miejskich w Gminie
Miejskiej Kraków, stanowiących załącznik do Uchwały nr XLI/502/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 23
kwietnia 2008 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkaocami Gminy
Miejskiej Kraków przy realizacji inwestycji i projektów miejskich (z późn. zm.) zarządza się, co
następuje:
§1
Przedmiot i zakres konsultacji
1. Uruchamia się pełne konsultacje społeczne w przedmiocie budowy Centrum Obsługi
Inwestora w Krakowie.
2. Przedmiotem konsultacji będzie budowa Centrum Obsługi Inwestora przy ul. Centralnej
w Krakowie.
3. Celem konsultacji jest:
1) poinformowanie mieszkaoców o planowanej inwestycji, w kontekście jej ewentualnego
oddziaływania na życie mieszkaoców,
2) zebranie opinii mieszkaoców na temat inwestycji oraz poszukiwanie rozwiązao zmierzających do
ograniczenia ewentualnych uciążliwości z nią związanych.
4. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na 1czerwca 2010r.
5. Przewidywany termin zakooczenia konsultacji z mieszkaocami to 30 września 2010 r.
6. Przewidywany termin przedłożenia raportu do Komitetu Sterującego ds. konsultacji
społecznych to 30 listopada 2010 r.
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7. Konsultacje społeczne obejmą swoim zasięgiem teren Dzielnicy XIV Czyżyny, na obszarach
znajdujących się w otoczeniu inwestycji lub będących w rejonie jej
oddziaływania.
8. Konsultacje społeczne przeprowadzone mogą byd za pomocą następujących instrumentów dialogu
społecznego:
1) miejskiej platformy konsultacyjnej Dialog Społeczny,
2) spotkao informacyjnych i konsultacyjnych z mieszkaocami Dzielnicy XIV,
3) spotkao mediacyjnych z reprezentantami mieszkaoców sąsiadujących z terenem planowanej
inwestycji,
4) komunikatów w Biuletynie Informacji Publicznej i serwisie informacyjnym Magiczny Kraków,
5) rozprowadzania materiałów informacyjnych w postaci broszur, ulotek, plakatów,
6) publikacji informacji w periodyku KRAKÓW.PL oraz przekazywania informacji do dzienników i
periodyków o zasięgu lokalnym .
§2
Organizacja konsultacji
1. Komórką organizacyjną Urzędu Miasta Krakowa odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji
społecznych jest Wydział Inwestycji (WI).
2. Dyrektor Wydziału Inwestycji:
1) odpowiada za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji zgodnie z Uchwałą nr XLI/502/08 Rady
Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2008 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z
mieszkaocami Gminy Miejskiej Kraków przy realizacji inwestycji i projektów miejskich (z późn. zm.)
oraz Zarządzeniem nr 1079/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20 maja 2009 w sprawie
koordynacji procesu konsultacji społecznych prowadzonych przez komórki organizacyjne UMK i
miejskie jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację inwestycji i projektów miejskich,
2) zabezpiecza środki na przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji w planie finansowym
Wydziału,
3) zabezpiecza środki na opracowanie raportu z konsultacji w planie finansowym Wydziału,
4) zatwierdza harmonogram konsultacji, w tym ostateczny termin zakooczenia konsultacji,
5) zatwierdza korespondencję urzędową z podmiotami zewnętrznymi w toku konsultacji,
6) przyjmuje informacje o istotnych problemach związanych z pracami zespołu zadaniowego,
7) zatwierdza raport z konsultacji społecznych pod względem formalnym i przekazuje go do Komitetu
Sterującego ds. konsultacji społecznych w obowiązującym terminie.
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3. Jednostkami wspomagającymi organizację i przeprowadzenie konsultacji społecznych będą
następujące komórki organizacyjne Urzędu Miasta Krakowa i miejskie jednostki organizacyjne:
1) Wydział Strategii i Rozwoju Miasta (SR),
2) Wydział Obsługi Urzędu (OU),
3) Kancelaria Prezydenta-Biuro Prasowe (KP-02),
4) Wydział Informatyki (IT).
4. Do obowiązków Wydziału Inwestycji (WI) należy merytoryczna obsługa konsultacji w zakresie
budowy Centrum Obsługi Inwestora a w szczególności:
1) przygotowanie merytorycznych materiałów informacyjnych dotyczących planowanej budowy
Centrum Obsługi Inwestora, przeznaczonych dla mieszkaoców,
2) merytoryczny udział pracowników Wydziału w spotkaniach i dyżurach konsultacyjnych,
3) udzielanie merytorycznych odpowiedzi na pytania przesyłane przez internautów za pośrednictwem
platformy konsultacyjnej Dialog Społeczny, dotyczące rozwiązao projektowych w/w inwestycji,
4) obsługa konsultacji społecznych w zakresie Biuletynu Informacji Publicznej,
5) analiza merytoryczna materiałów zebranych w czasie konsultacji społecznych (wniosków, uwag,
postulatów) dotyczących w/w inwestycji.
5. Do zadao Wydziału Inwestycji należy również wybór najkorzystniejszej oferty w zakresie
ewentualnych kosztów organizacji konsultacji, produkcji i dystrybucji materiałów informacyjnych oraz
raportu z konsultacji.
6. Do obowiązków Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta (SR) należy obsługa konsultacji w zakresie
komunikacji społecznej i dialogu społecznego, a w szczególności:
1) zapewnienie obsługi technicznej i organizacyjnej platformy internetowej Dialog Społeczny w
zakresie: zamieszczania na platformie internetowej Dialog Społeczny informacji o przedmiocie
konsultacji społecznych i planowanej inwestycji, zgodnie z materiałami dostarczonymi od Wydziału
Inwestycji, harmonogramie konsultacji społecznych, przebiegu konsultacji społecznych, forum
internetowego oraz ankiety elektronicznej, zapytao e-mailowych od internautów, w tym przesyłania
merytorycznych pytao do odpowiednich jednostek merytorycznych, zamieszczania odpowiedzi
udzielonych przez tę jednostkę na platformie Dialog Społeczny, udzielania odpowiedzi na pytania
organizacyjno-formalne, opracowania sprawozdania z przebiegu konsultacji społecznych na
platformie Dialog Społeczny,
2) nadzór nad organizacją spotkao i punktów konsultacyjnych,
3) zapewnienie wsparcia ze strony specjalistów z zakresu komunikacji społecznej.
7. Kancelaria Prezydenta (KP) wspomaga organizację i przeprowadzenie konsultacji w zakresie obsługi
medialnej, a w szczególności:
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1) zapewnienia opracowania i publikacji komunikatów dotyczących konsultacji społecznych w
serwisie prasowym Urzędu Miasta Krakowa i serwisie informacyjnym Magiczny Kraków,
2) udzielania informacji do mediów na temat przebiegu konsultacji społecznych, w tym organizacja
konferencji prasowych lub wizji lokalnych z udziałem dziennikarzy,
3) zapewnienia opracowania i publikacji artykułów dotyczących konsultacji społecznych w periodyku
KRAKÓW.PL.
8. Wydział Obsługi Urzędu wspomaga organizację i przeprowadzenie konsultacji w zakresie swoich
kompetencji, a w szczególności zapewnienia obsługi organizacyjnej i technicznej spotkao
konsultacyjnych z mieszkaocami.
9. Wydział Informatyki (IT) wspomaga organizację i przeprowadzenie konsultacji w zakresie swoich
kompetencji, a w szczególności zapewnienia obsługi technicznej spotkao konsultacyjnych z
mieszkaocami.
§3
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prezydent Miasta Krakowa
/-/
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5.2 Zapis merytoryczny Sesji Rady Dzielnicy Czyżyny
Sesja Rady Dzielnicy XIV z udziałem przedstawicieli Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta
Krakowa - 17 czerwca 2010-09-27
Na początku sesji głos zabrał przewodniczący Rady Dzielnicy Jerzy Woźniakiewicz, ustalając
prządek obrad: w punkcie I obrad Sesji – konsultacje społeczne Centrum Obsługi Inwestora
(COI).
Prezentacje:
Głos zabrał dyr. W. Skubida - przedstawił przedstawicieli Wydziału Inwestycji UMK oraz
przedstawiciela Projektanta.
Przedstawił treśd zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie konsultacji oraz
opowiedział o katalogu inwestycji miejskich przeznaczonych do konsultacji (zgodnie z
uchwałą Rady Miasta Krakowa, inwestycje budzące wątpliwości są konsultacjami
fakultatywnymi, poza obowiązkiem wynikającym z prawa ochrony środowiska).
COI zostało wprowadzone do budżetu miasta decyzją Rady Miasta Krakowa w 2008 roku. W
2010 roku budowa została wprowadzona do katalogu inwestycji miejskich. Jednostką
realizującą inwestycję, a więc i prowadzącą konsultacje jest Wydział Inwestycji.
Dyr. Skubida przedstawił cztery wymiary inwestycji, które mogą rzutowad na jej dalszy
przebieg:
 Obszar merytoryczny wynikający z procesu projektowania oraz z przepisów prawa
budowlanego i innych, z nimi powiązanych (aktualnie prowadzone projektowanie);
 Obszar procedury administracyjnej związanej z uzyskaniem pozwolenia na budowę
(po wakacjach 2010) oraz przygotowania dokumentacji przetargowej i prowadzenia
negocjacji z partnerem prywatnym (aktualnie przygotowywana);
 Aspekt finansowy inwestycji, którego celem jest znalezienie środków finansowych lub
metody finansowania inwestycji, gdyż gmina nie posiada pieniędzy na realizację
inwestycji ze środków własnych. W tym celu prowadzone są analizy ekonomiczne
dotyczące opłacalności inwestycji, kosztów realizacji i analizy prawne, dotyczące
nowych przepisów Partnerstwa Publiczno Prywatnego. Juz teraz wiadomo, że nie
będzie możliwa realizacja tej inwestycji w trybie koncesji. Prawdopodobnie będzie to
PPP.
 Wymiar konsultacji społecznych, których główną rolą jest informacja, ale także
zasięganie opinii mieszkaoców. Raport z konsultacji społecznych przedstawiony
będzie Prezydentowi Miasta Krakowa i Radzie Miasta Krakowa w celu podjęcia
ewentualnych decyzji co do trybu ewentualnej realizacji.
Celem konsultacji nie jest rozstrzygniecie, czy inwestycja będzie realizowana czy nie
(gdyż to leży poza zakresem kompetencji WI), ale w jaki sposób ma ona byd
realizowana. Przedmiot konsultacji jest ograniczony do konkretnego tematu.
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Planowane metody konsultacji społecznych:
 bezpośrednie spotkania z mieszkaocami,
 pośrednio poprzez Internet,
 poprzez pocztę – powiadomienia mieszkaoców,
 poprzez dziennik podawczy – formularze konsultacyjne zawierające
postulaty mieszkaoców.
Następnie głos zabrała Inga Olszaoska – przedstawicielka projektanta Claudio Nardi
Architetto. Przedstawiła koncepcję architektoniczną inwestycji.
Pytania radnych (zbiorowe):
 Jaka jest wysokośd Inwestycji w najwyższym punkcie?
Odpowiedź: wysokośd w najwyższym punkcie to 20 metrów, tak jak to wynika z
maksymalnej dopuszczalnej wysokości określonej w warunkach zabudowy.
 Jak to się ma do budynków sąsiadujących?
Odpowiedź: nie dysponujemy tu na miejscu informacją na temat dokładnej wysokości
budynków sąsiadujących. Możemy przygotowad taką informację.
3. Czy można prosid o przygotowanie takich przekrojów, które pokazywałyby budynek
COI i budynki sąsiadujące, ich wysokośd, proporcje?
4. Jaka jest odległośd COI od budynków sąsiadujących?
Odpowiedź: odległośd wynosi około 230 metrów, w zależności od budynku.

Kolejno głos zabrała dyrektor Janina Pokrywa, która przedstawiła planowany harmonogram
inwestycji: do kooca roku planowane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, a w 2011
projekt wykonawczy.
Dyskusja:
Radny Surma Tadeusz: czy jest możliwośd zobaczenia przekroju północ – południe, tak aby
zobaczyd domy, które są niższe i jak to się ma do oświetlenia w zimie? Czy te mieszkania w
ogóle będą mied słooce? Jak wyglądają te proporcje?
Dyr. J. Pokrywa: przy sobie takich przekrojów oraz analiz oświetlenia nie mamy, ale możemy
przygotowad taką wizualizację na spotkanie z mieszkaocami. Ne ma możliwości, aby projekt
uzyskał pnb jeśli parametry nie będą zachowane.
Radny Krupa Bogdan: inwestycja jest zaprojektowana ładnie urbanistycznie, ale jak ona się
wtopi w otoczenie (urbanistycznie)? Te sąsiadujące budynki są brzydkie, to będzie raziło.
Jaka jest na dziś cena, koszt realizacji inwestycji?
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Dyr. W. Skubida: decyzja lokalizacyjna jest poparta analizą urbanistyczną. To, że jest coś
ładnego przy czymś gorszym, to takie jest życie. Może to będzie początek zmian w tym
miejscu. A jeśli chodzi o koszty, to jest to 200 mln na poziomie szacunkowym,
kosztorysowym.
Radny Maciej Kotarba: jaka będzie rekompensata dla mieszkaoców za uciążliwośd
inwestycji? Co w zamian za ogródek, pomnik, boiska? Mieszkaocy mieszkają sobie w ciszy.
Dyrektor W. Skubida: ten obiekt jest plusem dla przestrzeni. Nie przesądzajmy tutaj od razu o
rekompensatach, rozmawiajmy. Jestem w stanie każdą propozycję zapisad, wycenid i
przedstawid Prezydentowi Miasta Krakowa. Jeśli chodzi o pomnik to zostanie on na tej samej
działce, trochę go przesuniemy.
Dyr. J. Pokrywa: chcemy się spotkad z mieszkaocami związanymi z tym pomnikiem, po
uzgodnieniu z przewodniczącym rady dzielnicy.
Dyr. W. Skubida: nowe miejsce dla tego pomnika będzie jak najbardziej godne, będzie to
entree do COI
Przewodniczący J. Woźniakiewicz: w naszej opinii do decyzji lokalizacyjnej był warunek
przeniesienia ogródka jordanowskiego i boisk. Przy ul. Sołtysowskiej za DPS są 3 działki (jeśli
nie uda się bliżej), które nadają sie na boiska, natomiast miejsce do zabawy dla małych dzieci
powinno byd jak najbliżej bloków.
Radna Bożena Stanek: Czemu to centrum nie zostało zlokalizowane za budynkiem Zarządu
Infrastruktury Komunalnej i Transportu (ZIKiT)? To powinno byd na terenie fabryki
PREFABET, a nie przed blokami – tam jest ogromny teren, miejsce na parking, a to jest
wciśnięte w osiedle, nie ma gdzie parkowad, ulica Kamionka jest niedrożna, bloki
pozbawione tlenu i światła, ciasnota, albo wyburzyd bloki i dad ludziom nowe mieszkania.
Dyr. W. Skubida: podstawowa zasada przy realizacji inwestycji gminnych: inwestycja gminna
jest lokalizowana na terenie gminnym. Teren PREFABETU to teren prywatny. Jeśli chodzi o
oddziaływanie obiektu na otoczenie: tlenu nie braknie, słooca nie braknie, zagęszczenie tak,
zwiększy się, ale jest to miasto. Zagęszczanie się miasta jest nieuniknione. To jest centrum
miasta wg studium uwarunkowao i kierunków rozwoju przestrzennego. Tego typu obiekty
pociągają za sobą następne. Paostwo będą niedługo mieszkad w centrum miasta. Tam się
pojawią deweloperzy i na to nie ma siły. Ten, który 50 lat temu mieszkał na wsi, dziś mieszka
w mieście. O przenoszeniu mieszkao mowy nie ma.
Architekt: 40 % zabudowy powierzchni działki to jest bardzo mało. Deweloperzy często mają
90% *zabudowy powierzchni działki+. Proszę to docenid. Gdyby ten teren kupił developer, to
na pewno byłoby mniej wolnej przestrzeni.
Radna Bożena Stanek: jest mało ogródków, ten który jest, jest zaniedbany przez radę, a
inwestycja COI zabierze nam ostatni teren rekreacyjny.
Dyrektor W. Skubida: dostaniecie Paostwo materiały na temat przeniesienia terenów
rekreacyjnych.
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Przewodniczący: nie da się uciec od tego, że w tym rejonie będzie centrum miasta. Tam
będzie nawet centrum konferencyjno targowe (prywatne). Nie możemy odwrócid tego
procesu.
Radny Ulmaniec Zbigniew: jakie rozwiązania komunikacyjne są proponowane, aby obsłużyd
ten obiekt? Ulica Centralna jest nieoficjalną obwodnicą ronda, stoi cała w korkach. Tam
dojdzie do paraliżu komunikacyjnego.
Radny B. Krupa: Na ul. Kamionka od strony M1 będą wjeżdżad samochody. Tam jest teraz
1000% wzrost emisji zanieczyszczeo. Ulica Centralna jest cała zakorkowana. Jakie
rozwiązania komunikacyjne Paostwo przewidują?
Dyr. J. Pokrywa: jak do tej pory w Europie nie znaleziono panaceum na korki, poza
obciążeniami finansowymi nakładanymi na kierowców. Zielona strefa ekologiczna w Berlinie
jest płatna i wjeżdżad do niej mogą tylko samochody, co najwyżej 5 letnie. Nie znajdziemy
takich rozwiązao, że będą zielone płuca Krakowa na Centralnej, ale w WPI i studium
zagospodarowania przestrzennego znajdują się rozwiązania komunikacyjne dla tego obszaru:
przebudowa skrzyżowania Sołtysowskiej, przebudowa ul. Centralnej i wlotu do Nowohuckiej,
budowa nowej przeprawy przez Wisłę, przebudowa ronda 308.
Te najbliższe skrzyżowania zostaną poprawione. Wzbogacenie oferty komunikacji publicznej,
bo w tej chwili, jest nie do kooca atrakcyjna. Powstanie komunikacja zbiorowa w rejonie ulicy
Centralnej. Pozostałe skrzyżowania będą realizowane sukcesywnie, ale cudu nie będzie.
Radny Z. Ulmaniec: samej ulicy Centralnej nie rozciągniemy. Pod ZIKiT nie da się zaparkowad,
inwestycja albo pomniejszy drogę, albo zostanie jak jest.
Dyr. Pokrywa: tak, jest zakorkowana
Radny Edward Kasztelaniec: z tego wynika, że inwestycja budowy COI - rozwiązao
komunikacyjnych nie ma. Będzie hala na 15 tysięcy widzów, rozwiązao komunikacyjnych nie
ma. Jak jestem zawsze za inwestycjami, tak w tym przypadku chyba komuś troszkę
wyobraźni zabrakło. To co się już teraz dzieje na ul. Centralnej to dramat. Najpierw obsługa
komunikacyjna, a potem inwestycja, a nie odwrotnie.
Brak odpowiedzi UMK
Radny Edward Kasztelaniec: jeśli nie będzie partnera, to COI nie będzie, to po co te kopie
kruszyd?
Radny Marek Ziemiaoski: Czy paostwo (gmina) dążą do skrzyżowania dwupoziomowego
ronda 308?
Dyrektor Skubida: Realizujemy w tej chwili inwestycję COI. Nie przewidujemy ingerencji w
aktualny stan komunikacyjny. Jak będzie wyglądad komunikacja, to jest kwestia przyszłości.
Plany są. Studia są, ale kiedy to będzie, nie wiemy. Ta konkretna inwestycja (jej zakres) nie
zmieni układu komunikacyjnego.
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Radny Marek Ziemiaoski: Inwestycja jest sama dla siebie korzystnie ułożona, ale gdyby
pierwszy budynek był niższy, a drugi wyższy, to byłoby korzystniejsze dla mieszkaoców.
Dyrektor Skubida: my jesteśmy w określonej sytuacji formalno-prawnej. Tak jak jest w
koncepcji, to jest zgodne z WZ. Moim zdaniem nie ma możliwości zamiany wysokości
budynków, bo to jest od nowa konkurs i nowe koszty.
Radna Joanna Jastrzębiec Cieplecka: bardzo ładny projekt. Będzie piękne centrum miasta
Krakowa.
Radna Danuta Nawrocka: znowu mieszkaocy Łęgu, których reprezentujemy są postawieni w
takiej samej sytuacji. Będzie spalarnia bez rozwiązao komunikacyjnych. Mieszkaocy już byli w
Radzie, już protestują, bo znowu budynek jest, a rozwiązao komunikacyjnych nie ma. Ja
mówię, że będzie nam ciężko. Za późno my jako radni dowiadujemy się o harmonogramie
inwestycji. Paostwo potrzebujecie mied odfajkowane, że konsultacje się odbyły.
Dyr. W. Skubida: Ani ja nie decyduję ani paostwo. Konsultacje są po to, żeby się informowad i
wypracowad wspólne stanowisko – jeśli to możliwe. Wszystko się nagrywa, będzie
publikacja, będzie przedstawienie raportu decydentom. Konsultacje społeczne to
informowanie plus rozwiewanie wątpliwości.
Pytanie : A jeśli chodzi o harmonogram tej inwestycji i inwestycji drogowych?
Przewodniczący: harmonogram jest jeszcze do dyskusji. Proszę zanotowad propozycję Pana
Marka *Ziemiaoskiego+ dotyczącą zamiany budynków, przestawienia budynków. Zostawmy
to otwarte, niech ktoś przemyśli. To w sposób zdecydowany poprawi klimat.
Dyr. W. Skubida : to jest nieuzasadnione ekonomicznie, ale zanotujemy.
Radny M. Kotarba: powinni paostwo na spotkaniu z mieszkaocami mied przygotowane
propozycje, co w zamian za ogródek, bo będzie wojna. Żeby rachunek nie był samymi
stratami *dla mieszkaoców+. Zabieracie im cały teren, a co w zamian? Może ogrodzenie,
nasadzenie zieleni, monitoring, ławki? Coś na co dzielnica nie ma pieniędzy, żeby coś na
początek zaoferowad mieszkaocom, bo już jest negatywne nastawienie, będzie wojna. Nie
ma niczego pozytywnego, potrzebne są konkretne pomysły, np. boisko.
Dyr. W. Skubisa : nie zgadzam się, że coś zabieramy tym ludziom i że pogorszą się ich warunki
życia. Nie ma możliwości, aby WI proponował w ramach inwestycji rekompensatę, ale
możemy dyskutowad na temat wniosków, które do mnie wpłyną. WI – nie wyjdzie z
propozycją, radni i mieszkaocy muszą.
Przewodniczący: na spotkanie przyjdzie na pewno co najmniej 30 mieszkaoców, powinni
wiedzied, mied konkretne propozycje. Liczę na udział Pao radnych na spotkaniu z
mieszkaocami. My, jako Dzielnica możemy zawnioskowad pewne rzeczy, również o
koniecznych zmianach w układzie komunikacyjnym.
PPP jest wpisane do budżetu miasta. Jest to bardzo skomplikowany proces pozyskiwania
inwestora, długi proces przygotowawczy inwestycji, częścią tego procesu są konsultacje. Jeśli
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znajdzie się inwestor, wtedy Urząd powie- tak jesteśmy gotowi. Sami sobie odpowiedzcie,
czy inwestor się znajdzie i studźmy emocje i nie kruszmy kopii o coś co nie jest tego warte.
Dyr. W. Skubida: my się dopiero zaczynamy spotykad. Pismo o zasięg konsultacji,
powiadomienia bezpośrednie przekazujemy do rady dzielnicy i prosimy o wskazanie zasięgu
[konsultacji].
Przewodniczący: Pani Bożena Stanek i Danuta Nawrocka to są radne z tamtego terenu,
proszę sobie zapisad do nich kontakt, będą pomocne. Wstępnie proponuję *sala zasięgu
konsultacji+ cała ulica Kamionka - do skrzynek, a pozostałe ulice - plakaty i ogłoszenia. Na
pismo odpowiemy oczywiście oficjalnie.
Radny Ziemiaoski Marek: Czy istnieje możliwośd włączenia budynków przylegających w
ramach rekompensaty do ogrzewania sieci grzewczej UMK (bezpłatne podłączenie i
bezpłatne ogrzewanie bezterminowe). Proszę to zaprotokołowad jako postulat.
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5.3 Transkrypcja ze spotkania konsultacyjnego 30 czerwca 2010
1.
Wypowiedź: ( mieszkaniec ul. Centralnej)
Inwestycja będzie miała negatywny wpływ na całą dzielnicę. Od godziny 7 do 17 są straszne
korki, po wybudowaniu COI sytuacja jeszcze się pogorszy. Nie można ograniczad dyskusji do
miejsca lokalizacji inwestycji. Czy istnieje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
(MPZP) dla tego obszaru?
Odpowiedź: (dyr. Janina Pokrywa WI UMK)
Nie istnieje MPZP.
2.
Wypowiedź: (mieszkaniec)
Czy równolegle z COI będzie rozbudowywany ZIKiT? Jeżeli tak, to po co budowad po drugiej
stronie ulicy, skoro Miasto posiada rozległe tereny po dawnym PREFABECIE? Tam mogłaby
zostad zlokalizowana inwestycja. Czy to możliwe?
Odpowiedź: (dyr. W. Skubida WI UMK)
Tak, jest planowania inwestycja na terenie ZIKiTu, ale o zupełnie innym charakterze. Celem
COI jest zebranie wszystkich wydziałów, które zajmują się obsługą inwestora. Nie tylko w
sensie komercyjnym, ale też mieszkaoców. Rozbudowa ZIKiTu jest związana z jego
funkcjonowaniem. Natomiast teren po PREFABECIE jest terenem prywatnym, nie ma
możliwości zlokalizowania na nim inwestycji.
3.
Wypowiedź: (mieszkaniec ulicy Centralnej)
Symulacja zacienienia dotyczy okresu wiosennego (21 marca), nie ma symulacji dla okresu
zimowego. Czy są symulacje oświetlenia na cały rok?
Odpowiedź: (dyr. W. Skubida WI UMK)
Uzyskanie pozwolenia na budowę wymaga sporządzenia takiego dokumentu dla dnia
zrównania nocy z dniem – 21 marca i 21 września
Riposta pytającego:
A czy jest rozporządzenie mówiące ile promieni słonecznych powinno wpadad do mieszkania
w ciągu dnia?
Odpowiedź:
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Tak, o tym mowa, ale sporządza się to w określonych, wyżej wspomnianych punktach w
czasie. Tak wskazuje ustawodawca.
Wypowiedź: (mieszkaniec)
Obszar inwestycji znajduje się na terenie zalewowym (wg gazet). Jak można w takim miejscu
realizowad dużą inwestycję?
Odpowiedź: (dyr. W. Skubida WI UMK)
O tym, czy na takim terenie się buduje, decyduje MPZP. Jeżeli go nie ma, nie można odmówid
realizacji obiektów kubaturowych na terenach zalewowych (chyba, że mówią o tym inne
przepisy). W ten sposób trzeba by wykluczyd spory obszar Krakowa spod zainwestowania.
Obiekt będzie zabezpieczony, zarówno pod względem konstrukcyjnym, jak i wyposażenia w
odpowiednie zabezpieczenia (np. przeciwpowodziowe drzwi, nie lokalizowanie archiwum i
serwerów na niższych kondygnacjach). Z punktu widzenia obowiązującego prawa to
wystarczy.
4.
Wypowiedź: (starszy pan, inżynier)
Dlaczego w sytuacji gdzie potrzeba mnóstwa pieniędzy na pokrycie skutków powodzi, nie ma
pieniędzy na żłobki, drogi, pomoc społeczną, etc., chce się wydawad pieniądze na kolejne
urzędy i rozbudowę biurokracji? (wypowiedź bardzo emocjonalna)
Odpowiedź: (dyr. W. Skubida WI UMK)
Miasto nie ma pieniędzy na tę inwestycję. Budowa ruszy, gdy znajdzie się inwestor prywatny.
Ale trzeba zakooczyd postępowanie dotyczące przygotowania projektu i przeprowadzid
konsultacje społeczne.
5.
Wypowiedź: (mieszkanka dzielnicy Czyżyny)
Co stanie się z terenami zielonymi i rekreacyjnymi osiedla zabranymi pod teren inwestycji?
Zniknie boisko i ogródek jordanowski.
Odpowiedź: (dyr. J. Pokrywa)
Ogródek zostanie wybudowany w nowym miejscu. Pierwsza opcja: za drugą linią bloków,
tam gdzie są ogródki działkowe. Druga opcja: w narożniku ulic Kamionka i Centralnej, na
działce gminnej (teraz są tam drzewa). Jako nowa lokalizacja boiska rozpatrywany jest teren
nieużytków z dostępem do drogi publicznej, tam gdzie znajduje się ulica Sołtysowska, która
prowadzi do DPSu. To także działka gminna (warunek konieczny).
6.
Wypowiedź: (mieszkaniec)
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A co z problemem korków i braku parkingów? Mieszkaocy nie będą mieli gdzie parkowad
samochodów. W terenie jest duży natłok inwestycji. Jeszcze koło Plazy ma powstad hala
widowiskowa. Osiedle jest za małe. Dzieci idące do szkoły będą narażone na
niebezpieczeostwo. Jakie są rozwiązania komunikacyjne?
Odpowiedź: (dyr. W. Skubida WI UMK)
Projekt nie przewiduje rozwiązao komunikacyjnych. Miasto przewiduje przebudowę układu
komunikacyjnego w Krakowie, ale nie wiadomo kiedy to nastąpi. Zapisujemy postulat
dotyczący rozwiązania problemów komunikacyjnych na osiedlu.
7.
Wypowiedź: (mieszkanka ulicy Kamionka, blok nr 2)
Jaka jest odległośd miedzy blokiem nr 2 a budynkiem COI?
Odpowiedź: (przedstawicielka projektanta Inga Olszaoska)
16 metrów od granicy działki wewnętrznej, 18 metrów do najbliższej attyki, a do budynku
dalej.
Wypowiedź:
Jak zabezpieczyd bezpieczeostwo dzieci, np. wybiegających z klatki bloku?
Odpowiedź: (dyr. W. Skubida WI UMK).
Ogrodzenie obiektu.
8.
Wypowiedź: (mieszkaniec)
Dlaczego wydaje się pieniądze na realizację projektu, na który nie ma pieniędzy i bardzo
ciężko będzie znaleźd inwestora - może inwestycja nigdy nie dojdzie do skutku? Wszyscy
mieszkaocy na tym tracą. Może projekt jest niepotrzebny? Nawet jeśli inwestycja zostanie
zrealizowana, miasto będzie musiało płacid wysokie czynsze przez 30 lat.
Odpowiedź: ( W. Skubida dyrektor WI UMK)
Radni Miasta Krakowa wydali taką decyzję i uznali, że jest słuszna. Urząd jest rozrzucony po
wielu miejscach, ciężko cokolwiek załatwid, więc inwestycja jest potrzebna. Idea partnerstwa
publiczno-prywatnego jest taka, że miasto oddając działkę i konkretny projekt, buduje z
partnerem prywatnym obiekt, a w ramach rekompensaty za wydane środki, miasto
wynajmuje obiekt od tego partnera. Procedura jest objęta ustawą Prawo zamówieo
publicznych. Wyłoniony zostanie partner najtaoszy z punktu widzenia interesu miasta. Jest to
powszechna praktyka na świecie. Większośd dużych miast nie ma pieniędzy na takie obiekty.
9.
Wypowiedź: (mieszkaniec)
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Gdzie można zapoznad się z ekspertyzami geologicznymi i hydrologicznymi terenu
inwestycji? Jaka jest przewidywana ilośd miejsc pracy w biurowcu? Jaka będzie ilośd
nowopowstałych miejsc parkingowych? Obawiamy się, że ul. Kamionka zamieni się w wielki
parking.
Odpowiedź: (dyr. W. Skubida WI UMK)
Wszystkie informacje dostępne są w Urzędzie i na stronie internetowej.
Sprzeciw:
Strona internetowa Dialog nie działa. Wysłałem zapytanie i informację o tym 14 dni temu,
bez żadnej odpowiedzi.
Odpowiedź: (dyr. W. Skubida WI UMK)
Stronę sprawdzimy. Można się umówid na spotkanie w Wydziale Inwestycji (ul. Wielopole) i
dokumenty będą przygotowane do przeglądnięcia na miejscu. Jest też Biuletyn Informacji
Publicznej na stronie UM. Można wysład zapytanie. Miasto jest zobligowane odpowiedzied.
Informacje są dostępne dla mieszkaoców, oprócz informacji handlowej i zawierającej dane
osobowe.
W COI przewidziane jest 800 miejsc pracy i 400 miejsc parkingowych. Urzędnicy nie będą
zajmowali tych miejsc, są to miejsca dla klientów. Jeżeli partner prywatny uzna, że miejsca
parkingowe mogą byd udostępniane mieszkaocom, będzie można o tym porozmawiad.
Głos z tłumu:
Prześlę Panu maila z wymienionymi pojazdami urzędników, którzy parkują na naszym
osiedlu. Proszę o wyciągnięcie konsekwencji.
10.
Wypowiedź: (mieszkaniec ul. Kamionka)
Kraków nie posiada wielu terenów zielonych. Inwestycja ma stanąd na jednym z najlepiej
utrzymanych terenów. Plac zabaw ma byd przesunięty pod linie wysokiego napięcia, co ma
negatywny wpływ na zdrowie dzieci. Dlaczego mieszkaocy mają dopłacad do inwestycji?
Decyzja o lokalizacji zapadła bez względu na zgodę/brak zgody mieszkaoców. Miasto nie
dopłaci do rachunków za prąd, gdy COI zasłoni nasze mieszkania. Spadnie też ich wartośd.
Czy będą jakieś rekompensaty?
Odpowiedź: (dyr. W. Skubida WI UMK).
Są różne możliwości przeniesienia ogródka. Linia energetyczna jest oddalona, ale jest, to
prawda. Natomiast koło ogródka (nie spełnia on norm ogródka jordanowskiego) jest stacja
trafo. Miasto proponuje wybudowanie ogródka jordanowskiego z prawdziwego zdarzenia,
zwłaszcza w zakresie bezpieczeostwa dzieci. Są bardzo restrykcyjne normy, które będą
przestrzegane. Można zrobid badania czy linia będzie miała negatywne oddziaływanie. W
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ramach inwestycji można się też zastanowid nad zakryciem potoku, który jest de facto
ściekiem i też zagraża dzieciom.
Riposta pytającego: (mieszkaniec)
Żaden ogródek nie będzie tak bezpieczny jako obecny. Dzieci wchodzą do niego od strony
bloków, nie muszą przechodzid przez ulicę. Zmiana lokalizacji zmusi do przechodzenia przez
ulicę. Dzieci jeżdżą też na rowerze, wrotkach, itp. Po zrealizowaniu inwestycji i tak spory ruch
na ulicy się zwiększy. Na ulicy nie ma żadnych ograniczeo prędkości.
Kiedy sama realizowałam inwestycję, nie przeszkadzało mi dojeżdżanie do urzędów. Mamy
wystarczająco dużo utrudnieo związanych z innymi obiektami. Lokalizacja COI jest
niewłaściwa.
Odpowiedź: (dyr. W. Skubida WI UMK).
Nowy ogródek będzie tak zaprojektowany, łącznie z rozwiązaniami komunikacyjnymi, żeby
zapewnid bezpieczeostwo wszystkim dzieciom.
Przypomnienie prowadzącego:
Było pytanie dotyczące spadku wartości mieszkao i wyższych rachunków.
Odpowiedź: (dyr. W. Skubida WI UMK)
Lokalizacja tego typu obiektów nie obniża wartości nieruchomości. Przeciwnie, podwyższa
ona ich wartośd. Miasto nie będzie dopłacad do rachunków.
11.
Wypowiedź: (mieszkaniec, blok nr 2)
Pytania mieszkaoców są bagatelizowane, „spychane do ziemi”. Nasze postulaty są uznawane
za nieistotne. Inwestycja jest przesądzona. Mieszkaocy jej nie chcą. Nie chcą byd otoczeni
wysokimi budynkami. Inwestycja ma byd dla dobra Krakowa. A zebrani to też mieszkaocy
Krakowa. Sprzeciw wobec inwestycji. (mocno emocjonalna wypowiedź)
Bez komentarza.
12.
Wypowiedź: (mieszkaniec)
Dlaczego na spotkaniu nie ma przedstawicieli Wydziału Architektury? Dlaczego mieszkaocy
tak późno dowiedzieli się o planowanej inwestycji? Informacja przyszła przypadkiem z
Internetu, we wrześniu 2009 roku. Tymczasem zarządca budynków dostał informację o
toczącym się postępowaniu w maju 2008. Ani zarządca, ani radni dzielnicy, ani Wydział
Architektury nie poinformowali mieszkaoców. Na samym początku powinno się pytad, czy
mieszkaocy chcą inwestycji. Ich zdanie nie jest brane pod uwagę.
Jest za mała odległośd inwestycji od bloków. Ma pod nimi biec droga. Mieszkaocy narażeni
są na wstrząsy i spaliny. Inwestycja jest bardzo uciążliwa.
_____________________________________________________________________________________94
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. D. Bieokowska, C. Ulasioski, J. Szymaoska
31 – 153 Kraków ul. Szlak 65 biuro 1004, tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85,
www.cds.krakow.pl e-mail: cds@cds.krakow.pl

Raport koocowy z konsultacji społecznych pełnych dotyczących budowy Centrum Obsługi Inwestora w
Krakowie przeprowadzonych przez Wydział Inwestycji UMK

Odpowiedź: (Tomasz Pelc Wydział Architektury)
Nie wypowiadamy się na temat celowości inwestycji. Ustawa o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym mówi: „O wszczęciu postępowania w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji
kooczącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób
zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników
wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego,
zawiadamia się na piśmie”. Od 2003 roku zawiadomienie o przystąpieniu do inwestycji celu
publicznego obwieszcza się w urzędzie i na stronie www.krakow.pl.
Riposta pytającego:
Jeśli ktoś nie ma Internetu? Mamy chodzid codziennie do urzędu i zaglądad na tablicę?
Odpowiedź: (T. Pelc W. Arch.)
Nie ja tworzę prawo, tylko wykonuję. Niejednokrotnie decyzje są weryfikowane przez ograny
drugiej instancji. Jeszcze nigdy sposób zawiadamiania stron (stosowany wobec wszystkich)
nie był kwestionowany. Procedura jest identyczna, jak w przypadku każdej innej inwestycji
celu publicznego.
13.
Wypowiedź: (mieszkaniec ul. Kamionka)
Ogródek jordanowski powstał w czynie społecznym. Miasto chce to zabrad i na siłę
„uszczęśliwid” mieszkaoców. Nie ma pieniędzy na zrobienie chodnika na ul. Centralnej, a
chce się budowad coś, czego mieszkaocy nie chcą ( emocjonalna wypowiedź).
Bez komentarza.
14.
Wypowiedź: (mieszkaniec)
Pani architekt powiedziała, że kubatura budynku wynosi 172 m. To chyba pomyłka. Powinno
byd 172 tys. metrów. Teren nie posiada MPZP. Czy ktoś panuje na tym, co się na osiedlu
dzieje? Na Sołtysowskiej buduje się wielkie bloki mieszkaniowe. Na ul. Centralnej koło
domku jednorodzinnego mają powstad kolejne 2 wielkie bloki. Panuje chaos przestrzenny.
Inwestycje oddziaływają na całą dzielnicę. Parking przy COI pewnie będzie płatny, interesanci
będą parkowad na osiedlu. Miasto powinno sporządzid MPZP, a przynajmniej jego założenia.
Dyskusja powinna byd od tego uzależniona.
Odpowiedź: (UM)
Postulat będzie rozpatrzony.
Odpowiedź: (Janina Pokrywa)
Zapraszam na stronę internetową lub do Biura Planowania Przestrzennego (ul. Sarego).
Istnieje i obowiązuje Studium Kierunków i Uwarunkowao Zagospodarowania Przestrzennego
_____________________________________________________________________________________95
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. D. Bieokowska, C. Ulasioski, J. Szymaoska
31 – 153 Kraków ul. Szlak 65 biuro 1004, tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85,
www.cds.krakow.pl e-mail: cds@cds.krakow.pl

Raport koocowy z konsultacji społecznych pełnych dotyczących budowy Centrum Obsługi Inwestora w
Krakowie przeprowadzonych przez Wydział Inwestycji UMK

dla Krakowa, które mówi jak ma się rozwijad miasto i rejon, o którym mowa. Nie jest to akt
prawa miejscowego (dopiero MPZP nim jest).
Riposta pytającego:
Czyli skoro nie ma MPZP, to może panowad „samowolka”?
Odpowiedź: (Tomasz Pelc W. Arch.)
Brak MPZP nie jest przeszkodą dla inwestowania. Urząd bada zamierzenia inwestycji pod
względem zgodności z prawem. Jeśli nie ma przepisu, który by zakazywał inwestycji, nie
można jej odmówid. Każdy może zagospodarowad własną nieruchomośd w ramach
przepisów prawnych.
Wypowiedź: (mieszkaniec)
Czy każdy by chciał tam mieszkad?
Bez komentarza.
15.
Wypowiedź: (mieszkanka ul. Kamionka, blok nr 2)
Obawiam się że będę odcięta od światła, drogi, itd. Czy nie boicie się, że kiedy przyjadą
ciężkie maszyny, to 60-letni, spękany blok się nie rozpadnie? Jest możliwośd katastrofy
budowlanej ze względu na wjazd ciężkich maszyn?
Odpowiedź: (dyr. W. Skubida WI UMK).
To częsta obawa. Jest rozporządzenie o zapewnieniu dobrego sąsiedztwa, inwestycja nie
będzie na Panią w żaden sposób oddziaływała.
Wykonawca jest ubezpieczony z tytułu odszkodowania za ewentualnie poniesione szkody w
stosunku do osób trzecich. Jeżeli inwestycja ma byd uruchomiona robi się inwentaryzację
wewnętrzną mieszkao i budynków. Z udziałem mieszkaoców inwentaryzuje się stan każdego
mieszkania – rysy, uszkodzenia tynków, itp. Można założyd szkiełko próbne, żeby sprawdzid
czy w wyniku inwestycji stan się nie pogarsza. Jeśli tak, inwestor ponosi koszty.
16.
Wypowiedź: (mieszkanka ul. Kamionka)
Tak, widzimy zagrożenia wynikające z obecności ciężkiego sprzętu. Podczas remontu drogi
uległy zniszczeniu budynki i infrastruktura. Koszty ponosili mieszkaocy.
Spotkanie konsultacyjne powinno odbyd się, gdy Miasto starało się o decyzję o lokalizacji
inwestycji celu publicznego i przed zatwierdzeniem projektu. Może udałoby się osiągnąd
kompromis dotyczący kubatury czy wysokości budynku, ogródka jordanowskiego. Teraz
decyzja jest przesądzona. Działka należy do Miasta, ale prawo mówi, że nowe budynki
powinny byd kontynuacją funkcji i gabarytów istniejących.
Odpowiedź: (dyr. W. Skubida WI UMK)
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Kiedy spotkania odbywają się przed zapadnięciem decyzji o warunkach zabudowy (WZ),
mieszkaocy twierdzą, że nie wiadomo o czym chce się rozmawiad. Jeśli odbywają się po
podjęciu decyzji o WZ, mówią, że to za późno. Nie wszystko jest przesądzone, nie rozpoczęła
się procedura uzyskiwania pozwolenia na budowę. Konsultacje są po to, żeby mieszkaocy
stali się stroną. Ale na spotkaniach o niczym się nie przesądza. Wszystkie postulaty są
rejestrowane i zostaną przekazane Prezydentowi Miasta i Radzie Miasta. Rozumiem i
zgadzam się z niektórymi, ale nie mogę złożyd żadnych deklaracji.
Riposta pytającego:
Nie oczekuję deklaracji, spotkanie niczego nie rozstrzygnie. Ale projekt jest już
zaawansowany, jest decyzja lokalizacyjna. Jeżeli zostanie wydane pozwolenie na budowę,
mieszkaocy nie będą stroną, nie będą mieli nic do powiedzenia. Za późno, żeby wprowadzid
poprawki do projektu.
Odpowiedź (dyr. W. Skubida WI UMK)
Pretensje powinny byd skierowane do wspólnoty mieszkaniowej/zarządcy budynku, która nie
zawiadomiła mieszkaoców. To są podmioty, z którymi Urząd koresponduje, nie z każdym
mieszkaocem indywidualnie. Prawo określa jak się z kim komunikowad.
18.
Wypowiedź: (mieszkanka ul. Kamionka, blok 10)
Jaka jest odległośd od bloku nr 10 do drogi, która ma prowadzid do parkingu na 400
samochodów?
Odpowiedź: (przedstawicielka projektanta)
Droga ma promieo dla straży pożarnej. Odległośd od drogi ma 4 metry.
Riposta pytającej:
W takim razie jakie są przewidziane zabezpieczenia, tak abym mając pod oknami drogę,
którą codziennie przejeżdżad będzie kilka tysięcy samochodów, nie czuła się jak na
autostradzie. Od strony jednego okna mam plac manewrowy i stąd wiem, że w mieszkaniu
będzie śmierdziało spalinami.
Odpowiedź :(przedstawicielka projektanta)
Przed budynkiem są zinwentaryzowane drzewa i krzewy.
Głosy z tłumu:
Nie ma! Kiedy ktoś z Paostwa był na ulicy Kamionki? Od 2 lat nie ma drzew.
Odpowiedź: (przedstawicielka projektanta)
W projekcie ta strona ulicy przy granicy jest zagospodarowana na zieleo.
dyr. W. Skubida WI UMK.
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Zapisujemy postulat o zabezpieczenie.
19.
Wypowiedź: (mieszkaniec)
W projekcie jest też powierzchnia magazynowa. Którędy będą do niej dojeżdżały ciężarówki?
Czy przewidziana będzie dozwolona masa całkowita tych pojazdów?
Odpowiedź: (dyr. W. Skubida WI UMK)
Są przewidziane pomieszczenia do składowania akt powstających na bieżąco w budynku COI.
Nie jest to magazyn w potocznym rozumieniu.
Riposta pytającego:
Przypominam o szkodach powstałych w trakcie realizacji remontu kanalizacji/drogi.
20.
Wypowiedź: (mieszkaniec)
Czy UM dysponuje innymi terenami pod tę inwestycję (która może byd ładna i potrzebna)?
Ten teren jest za mały. Jest dużo zaniedbanych terenów, które można zagospodarowad. Czy
jest przewidziana alternatywna lokalizacja?
Odpowiedź: (dyr. W. Skubida WI UMK)
Po przeanalizowaniu potrzeb jakie ma spełniad budynek, jego funkcji, sąsiedztwa z ZIKiTem –
wyłoniono tylko tę lokalizację do dalszego postępowania projektowego.
Riposta pytającego:
Czyli decyzja już zapadła i mieszkaocy nie mają nic do powiedzenia. (bardzo emocjonalna
wypowiedź)
21.
Wypowiedź: (mieszkaniec)
Kto wybrał architekta COI? Dziwne, że pan Claudio Nardi wiedział o konkursie. Czy ogłoszenie
było w całej UE i czy architekt widział ten teren?
Odpowiedź: (dyr. W. Skubida WI UMK)
Konkurs i jury było międzynarodowe. Szczegółów nie pamiętam, prześlę do Pani informację.
Nie wiem czy widzieli teren, na pewno widzieli mapy.
Riposta pytającego:
Jeżeli inwestycja musi powstad, to czy jest możliwośd jej przeprojektowania? Na przykład
odwrócenia bryły, tak aby od strony osiedla stanęła niższa częśd?
Odpowiedź: (dyr. W. Skubida WI UMK)
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Projektowaniem zajmują się ludzie, którzy się na tym znają. Postulaty rozumiem. Możemy się
zastanawiad nad pewnymi rozwiązaniami szczegółowymi, jak np. zabezpieczenia terenu. Ale
mamy zatwierdzony projekt. Zmiany w nim pociągały by za sobą ogromne koszty. Nie ma
możliwości zmiany projektu.
22.
Wypowiedź: (J. Woźniakiewicz, przewodniczący Rady Dzielnicy XIV)
To jedna z najpoważniejszych spraw, którymi Rada się teraz zajmuje. Z niektórymi obecnymi
na Sali jestem w stałym kontakcie. Do tej pory udało się wpłynąd na zmianę decyzji
dotyczącej wycinki zieleni. Dopóki budowa się nie rozpocznie, zieleo pozostanie nietknięta.
Na sesji Rady Paostwo skierowali pytania, na częśd jeszcze nie uzyskaliśmy odpowiedzi. Rada
Dzielnicy starała się zapewnid jak największą frekwencję na tym spotkaniu. Termin miał byd o
tydzieo wcześniejszy, z przyczyn niezależnych się to nie udało. Będziemy starali się
zniwelowad wszystkie możliwe do zniwelowania niedogodności towarzyszące inwestycji.
Nieoficjalnie mamy zapewnienia o usprawnieniu układu komunikacyjnego jeśli inwestycja
powstanie. Nie dziwię się wszelkim obawom i tego, że Paostwo tej inwestycji nie chcą. W
mojej ocenie nie muszą się Paostwo niczego obawiad. Nie sądzę, żeby znalazł się inwestor,
który wyłoży 200 mln zł. Konsultacje muszą się odbyd, aby zapisad wszystkie uwagi
mieszkaoców i wziąd je pod uwagę, proces dokumentacji projektu musi się dopełnid. Sądzę,
że problem sam się rozwiąże i zniknie. Pragnę też zwrócid uwagę, że autorem budżetu jest
Prezydent Miasta. Rada bierze za niego odpowiedzialnośd, ale w trakcie roku budżetowego
nie może wprowadzad żadnych zmian. Dopiero przy uchwalaniu budżetu na kolejny rok. Ja
głosowałem, z różnych powodów, przeciw temu budżetowi. Mówię to aby Paostwo wiedzieli,
do kogo się zwracad.
Odpowiedź: (dyr. W. Skubida WI UMK)
Przepraszam za skrót myślowy dotyczący kompetencji Rady Miasta. Nie chciałem zrzucad na
nią odpowiedzialności. Przypominam, że na podstawie dokumentacji i paostwa opinii
Prezydent Miasta podejmie decyzję, a w następstwie Rada Miasta Krakowa. Obie te
instytucje otrzymają stosowny raport.
Prowadzący:
Przypomnienie o arkuszach ankiety i prośba o poważne potraktowanie. Ankiety będą częścią
raportu. Przypomnienie o możliwości wyrażenia opinii na portalu Dialog Społeczny. 30
września kooczy się zbieranie opinii.
23.
Wypowiedź: (mieszkaniec)
W jakim terminie spodziewane jest uzyskanie pozwolenia na budowę obiektu COI?
Odpowiedź: (Janina Pokrywa)
Do kooca tego roku (2010).
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24.
Wypowiedź: (mieszkaniec)
Jaka jest odległośd bloku nr 8 od drogi? Jest tam bezpośredni zjazd do parkingu, będzie ryk i
spaliny. Czy te odległości są zgodne z prawem budowlanym? Czy to nie za blisko mieszkao?
Odpowiedź: (przedstawicielka projektanta)
Odległośd wynosi około 3 metrów, ale dla drogi dla wozów pożarowych. Wjazd do garażu
jest w innym miejscu, przed blokiem.
Riposta pytającego:
Kierowcy z pewnością i tak będą jeździli tą drogą. Dlaczego nie ma mowy o bloku nr 1, też
blisko ulicy i kolejnego wjazdu na parking? Ten wjazd również znajduje się na wprost okien.
Odpowiedź:
Ten blok nie leży w zakresie naszej inwestycji. Nie ruszamy istniejącej tam drogi.
Riposta:
Ale jeżdżące nią samochody będą oddziaływad. Gdzie zwrócid się z problemami emisji hałasu,
zanieczyszczeo, itp.?
Odpowiedź:
Istnieje raport środowiskowy, można go dostad w Wydziale Inwestycji.
25.
Wypowiedź: (mieszkaniec)
Dlaczego wzdłuż ul. Centralnej nie zaprojektowano parkingu na przeciwko ZIKiTu? Jest tam
dużo terenu.
Odpowiedź: (przedstawicielka projektanta)
Warunki zabudowy wskazywały gdzie mają byd wjazdy. My się do nich dostosowaliśmy
przygotowując się do konkursu.
Riposta pytającego:
Czy na pewno lepiej było zrobid parkingi od naszej strony zamiast od ul. Centralnej?
Odpowiedź: (dyr. W. Skubida WI UMK)
W przyszłości ul. Centralna ma byd przebudowywana. W związku z tym lokalizowanie
wjazdów czy parkingów od niej spowodowałoby koniecznośd ich rozebrania. Byłoby to
tymczasowe rozwiązanie. Były już zaawansowane projekty przebudowy, ale inwestor
prywatny, który miał w niej partycypowad wycofał się z budowy osiedla.
26.
Wypowiedź: (mieszkaniec)
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Skoro inwestycja COI jest niepewna, dlaczego nie robi się innych inwestycji, m.in. remontu
ogródka. Na ile lat jesteśmy wstrzymani z inwestycjami zanim dowiemy się kiedy i czy w
ogóle powstanie COI?
Odpowiedź: (dyr. W. Skubida WI UMK)
Zapisujemy pytanie. Skierujemy do ZIKiTu, który jest zarządcą ogródków jordanowskich.
Domyślam się, że brak inwestycji i usprawnieo w ogródku są związane z wydatkowaniem
pieniędzy na likwidację skutków powodzi.
Podziękowanie prowadzącego za udział w spotkaniu, przypomnienie o wypełnieniu ankiet i
możliwości wypowiedzenia się na portalu Dialog Społeczny.
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5.4 Wniosek mieszkańców o wstrzymanie inwestycji z dn. 5.08.2010 r. i
odpowiedź Wydziału Inwestycji
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WI–05.0222 - 32/10

Kraków, dnia 7 września 2010r.

Dotyczy: konsultacji społecznych dotyczących budowy Centrum Obsługi Inwestora

Halina Gabor
Ul. Kamionka 2/4
31-586 Kraków

W odpowiedzi na wniosek mieszkaoców ul. Kamionka w Krakowie, który wpłynął
do Wydziału Inwestycji 6 sierpnia br. w ramach konsultacji społecznych Centrum Obsługi Inwestora w
Krakowie uprzejmie dziękuję za uwagi i wnioski. Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Krakowa XLI/502/08
z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie prowadzenia konsultacji społecznych inwestycji i projektów
miejskich wszystkie postulaty, zarówno
te skierowane przez Paostwa w w/w pismach, jak i sformułowane podczas spotkao i dyżurów
konsultacyjnych, zostaną zamieszczone w raporcie, który zawierad będzie ich analizę oraz stosowne
rekomendacje. Raport sporządzony zostanie przez niezależną instytucję
i przedstawiony Prezydentowi zgodnie z Zarządzeniem nr 1244/2010 Prezydenta Miasta Krakowa w
terminie do 30 listopada 2010. Prezydent przekazuje raport Radzie Miasta Krakowa w terminie do 3
miesięcy od zakooczenia konsultacji.
Odnosząc się wstępnie do poruszonych przez Paostwa w w/w wniosku dwóch ważnych
zagadnieo: (1) procedury powiadamiania mieszkaoców ul. Kamionka o zamierzeniu inwestycyjnym
oraz (2) problemu uciążliwości inwestycji dla mieszkaoców uprzejmie informuję:
W przedmiotowej sprawie wydana została decyzja lokalizacyjna ULICP, czyli decyzja
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ((Nr AU-2/7331/2687/08 z dn. 23 lipca 2008r.).
Procedura powiadamiania stron w przypadku decyzji ULICP jest odmienna niż
w przypadku wspominanej przez Panią we wniosku decyzji WZ, czyli decyzji o ustaleniu warunków
zabudowy. Zgodnie z obowiązującą Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym sposób
powiadamiania stron w przypadku decyzji ULICP jest następujący:
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„O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz
postanowieniach i decyzji kooczącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w
sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych
nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.” (art. 53
ust. 1 Ustawy z dnia 27.03.2003r. Dz.U.03.80.717 ze zm.)

Wynika z tego, że właściciele nieruchomości sąsiadujących z terenem inwestycji nie muszą byd
powiadamiani bezpośrednio, na piśmie, a jedynie w drodze obwieszczenia oraz w sposób zwyczajowo
przyjęty w danej miejscowości. W przypadku Gminy Miejskiej Kraków obwieszczenia o wszczęciu
takich postępowao jak i o wydaniu tego typu decyzji wywieszane są na tablicy ogłoszeo w siedzibie
Wydziału Architektury i Urbanistyki oraz publikowane
w Internecie na stronie www.bip.krakow.pl w Komunikatach UMK. Należy zaznaczyd,
że forma standardowo stosowanego od lat „sposobu zwyczajowo przyjętego” nigdy nie była
kwestionowana przez instancję odwoławczą, bądź Sądy weryfikujące prawidłowośd prowadzenia
postępowao administracyjnych. Zgodnie w informacjami uzyskanymi
z Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa procedura wydawania decyzji
lokalizacyjnej dla Centrum Obsługi Inwestora miała następujący przebieg:
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie Centrum Obsługi Inwestora opublikowane zostało w
komunikatach UMK, publikowanych na stronie www.bip.krakow.pl oraz na tablicy ogłoszeo w siedzibie
Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK (Rynek Podgórski 1), w dniach od 23 kwietnia do 5 maja 2008 roku.
Zgodnie z obowiązującą w Gminie Miejskiej Kraków procedurą administracyjną (Zarządzenie Nr 989/2007
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30.04.2007r. - § 2 i 3 w sprawie wydawania opinii wewnętrznych przez Rady
Dzielnic Krakowa dotyczących zamierzeo inwestycyjnych), w trakcie postępowania zwrócono się do Rady
Dzielnicy XIV o wydanie opinii w tej sprawie. Zamierzenie inwestycyjne uzyskało pozytywną opinię Rady
Dzielnicy XIV (Uchwała Nr 173/08 Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny z dnia 29 kwietnia 2008R., znak pisma: Dz.140162-2-173/08). Postępowanie zostało zakooczone wydaniem w dniu 23 lipca 2008 r. decyzji ULICP dla
inwestycji pn: budowa budynku użyteczności publicznej „Centrum Obsługi Inwestora” z dwukondygnacyjnym
garażem podziemnym i jedną kondygnacją magazynu podziemnego z wjazdami oraz infrastrukturą techniczną
przy ul .Centralnej w Krakowie. Obwieszczenie o wydaniu decyzji ULICP dla Centrum Obsługi Inwestora ukazało
się również analogicznie, w komunikatach UMK oraz na tablicy ogłoszeo, w dniach od 23 lipca 2008r. do 05
sierpnia 2008r. Decyzja wobec jej nie zaskarżenia stała się ostateczną w dniu 21 sierpnia 2008 r.

Z kolei w odniesieniu do kierowanych uwag dotyczących uciążliwości inwestycji
dla mieszkaoców ul. Kamionka, chciałbym zapewnid, że cały proces projektowania Centrum
Inwestora jest prowadzony zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem budowlanym
oraz obowiązującymi normami dotyczącymi wpływu na środowisko.
W zakresie odległości od budynków sąsiadujących oraz wysokości planowanego obiektu projektanci
Centrum Obsługi Inwestora zobowiązani są do przestrzegania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12.kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadad budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2002r., Nr 75, poz. 690, z późn. zm.). Zastosowanie w projekcie rozwiązao
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niespełniających wymogów ww. rozporządzenia skutkuje niewydaniem decyzji o pozwoleniu na
budowę.
Jeśli chodzi zaś o inne przewidywane przez mieszkaoców uciążliwości takie jak hałas, spaliny,
natężenie ruchu, wycięcie drzew, to w ramach projektu budowlanego sporządzony został także
Raport Oddziaływania na Środowisko, w którym przedmiotem analizy jest wpływ inwestycji na
otaczające ją środowisko, mieszkaoców i stopieo jej uciążliwości
dla otoczenia. W oparciu o w/w raport Wydział Środowiska wydał pozytywną decyzje środowiskową z
dnia 7.04.2010, znak: WS-04.GG.7627-114/08. Raport zawiera analizę
pod kątem wszystkich poruszanych przez Paostwa we wniosku rodzajów uciążliwości. Dokument ten
jest możliwy do wglądu na stronach internetowych www.dialogspoleczny.krakow.pl oraz w siedzibie
Wydziału Inwestycji UMK.
Dnia 25 sierpnia br. na spotkaniu zespołu roboczego ds. konsultacji społecznych Centrum Obsługi
Inwestora podjęta została także decyzja o zorganizowaniu we wrześniu br. dodatkowych dyżurów
konsultacyjnych dla mieszkaoców ul. Kamionka, aby mogli oni zapoznad się z rezultatami dotychczas
prowadzonych konsultacji oraz z gotowym projektem budowlanym przed złożeniem wniosku o
pozwolenie na budowę. O terminach dyżurów mieszkaocy zostaną powiadomieni pismem do
skrzynek pocztowych.

Z poważaniem

Otrzymują:
1. adresat
2. a/a
Do wiadomości:
1.
2.
3.
4.
5.

Rada Dzielnicy XIV, ul. Dywizjonu 303, Kraków
Wspólnoty Mieszkaniowe Budynków Kamionka 2,4,8,10, 31-586 Kraków
Zarządca nieruchomości PPU Adrem SA; os. Słoneczne 3; 31-956 Kraków
Wydział Strategii i Rozwoju Miasta UMK
Kancelaria Prezydenta Miasta Krakowa
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5.5 Notatka służbowa ze spotkania 25.08.20010 w Urzędzie Miasta
Notatka nr WI-05.0222- 42/10
Dotyczy: spotkanie zespołu roboczego – konsultacje społeczne Centrum Obsługi Inwestora
Data: 25.08.2010

Dnia 25 sierpnia 2010 roku od godziny 11.00 do 13.0 w Sali Portretowej budynku UMK przy Placu
Wszystkich Świętych gabinecie odbyło się spotkanie zespołu roboczego na temat konsultacji
społecznych dot. budowy Centrum Obsługi Inwestora.
W spotkaniu uczestniczyli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Wacław Skubida – Dyrektor Wydziału Inwestycji
Janina Pokrywa - Z-ca Dyrektora Wydziału Inwestycji
Jerzy Woźniakiewicz – Przewodniczący Rady Dzielnicy XIV Czyżyny
Martyna Tajduś – Kierownik Referatu ds. Komunikacji Społecznej SR
Izabela Drapik – Wydział Strategii i Rozwoju Miasta
Tomasz Pelc – Kierownik Referatu ULICP Wydziału Architektury
Jan Machowski – Biuro Prasowe, Kancelaria Prezydenta Miasta
Agnieszka Ślusarczyk-Motyka – Wydział Inwestycji
Anna Dębowska – Wydział Inwestycji
Cezary Ulasioski – Centrum Doradztwa Strategicznego
Małgorzata Majka - Centrum Doradztwa Strategicznego

Spotkanie poświęcone było podsumowaniu dotychczasowego przebiegu konsultacji oraz
zaproponowane zostały plany działao w ramach konsultacji społecznych dot. Centrum
Obsługi Inwestora. W wyniku dyskusji podjęto ustalenia dotyczące dalszych działao o charakterze
informacyjno- konsultacyjnym:
1. Przygotowanie pisemnego stanowiska UMK zawierającego odpowiedzi na najważniejsze pytania i
postulaty zadawane w czasie pierwszego spotkania konsultacyjnego oraz w formie pisemnej na
forum internetowym – Wydział Inwestycji do 15 września br.
2. Przekazanie w/w odpowiedzi mieszkaocom, Radnym Dzielnicy, oraz opublikowanie ich na
stronach Dialogu Społecznego- Wydział Inwestycji i Wydział Strategii do 20 września br.
3. Przekazanie w/w odpowiedzi w formie uproszczonej do mediów – Biuro Prasowe do 30 września
br.
4. Przekazanie oficjalnie do Rady Dzielnicy XIV dwóch propozycji lokalizacji ogródka jordanowskiego
z prośbą o zajęcie stanowiska – do 6 września br.
5. Ze względu na ograniczony dostęp mieszkaoców do Internetu, co było sygnalizowane podczas
pierwszego spotkania konsultacyjnego oraz aby nie sprawid wrażenia że miasto się wycofuje z
podjętego dialogu społecznego, podjęto decyzję o zorganizowaniu dodatkowych spotkao z
mieszkaocami (jednego spotkania zbiorowego lub kilku dyżurów konsultacyjnych) w terminie
wrześniowym pomiędzy 15 a 30 września br.
6. Dobrą okazja do zorganizowania spotkania lub dyżuru z mieszkaocami będzie zakooczenie
projektu budowlanego i przygotowanie wniosku o wszczęcie postępowania o wydanie
pozwolenia na budowę. Wtedy możliwe byłoby zaprezentowanie gotowego projektu i zmian
wprowadzonych w wyniku konsultacji społecznych
i procesu weryfikacji projektowej.
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Zorganizowanie w/w spotkania lub dyżurów z mieszkaocami będzie możliwe dopiero po 15
września br. Wydział Inwestycji poda datę kiedy będzie gotowy ich zorganizowania. Celem
takiego spotkania lub dyżurów byłoby:
a. Pokazanie co zostało zrobione w trakcie miesięcy wakacyjnych (zakooczenie projektu
budowlanego i jego weryfikacja, analiza pytao i postulatów mieszkaoców).
b. Wyłożenie do wglądu mieszkaoców przyjętej przez Miasto ostatecznej wersji projektu
budowlanego, przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę.
c. Udostępnienie mieszkaocom, którzy nie mogli uczestniczyd w poprzednim spotkaniu
informacji na temat przebiegu spotkania oraz odpowiedzi na najważniejsze pytania
mieszkaoców
d. Udostępnienie informacji na temat korzyści dla mieszkaoców i inwestorów wynikających
z budowy Centrum Obsługi Inwestora
e. Przekazanie wyraźnego komunikatu, że kooczymy spotkania konsultacyjne ponieważ
odegrały już one swoją rolę.

Ze względu na zaobserwowany niekorzystny wizerunek inwestycji określany przez mieszkaoców jako
„nowej siedziby dla urzędników za 200 mln złotych, kiedy miasto ma inne ważniejsze potrzeby” oraz
pojawiające się negatywne oceny dotyczące wybranej przez miasto lokalizacji, podjęto również
ustalenia dotyczące działao z zakresu public relations. Informacje skierowane do mediów oraz
publikacje własne UMK dotyczące Centrum Obsługi Inwestora powinny zawierad następujące
elementy:

1. Eksponowanie korzyści dla Miasta i jego mieszkaoców wynikające z tej inwestycji
(dlaczego miasto chce dbad o inwestorów), pokazywad przykłady jak jest obecnie a jak
będzie w przyszłości
2. Wyjaśnienie problematyki PPP dla tej inwestycji
3. Uzasadnienie wyboru lokalizacji (dogodne położenie, komunikacja, bliskośd przyszłego
ratusza)
4. Pokazywanie inwestycji w szerszym kontekście jako jeden z przykładów dynamicznego
rozwoju Dzielnicy XIV, która z dzielnicy podmiejskiej przekształca się w nowoczesną ważną
dla Krakowa dzielnicę.
W związku z propozycją Pana Cezarego Ulasioskiego, eksperta ds. komunikacji społecznej, dotyczącą
nakładania obowiązku prowadzenia konsultacji społecznych przez projektantów na każdym etapie
projektowania, Wydział Inwestycji rozważy możliwośd stosowania tego typu zapisów w przypadku
kolejnych inwestycji.
Sporządziła Agnieszka Ślusarczyk-Motyka – Wydział Inwestycji
Współpraca: Małgorzata Majka - Centrum Doradztwa Strategicznego
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5.6 Notatka z dyżuru konsultacyjnego dn. 21.09.2010
W dyżurze wzięli udział:
- trójka przedstawicieli Urzędu Miasta, głos zabierała głównie pani Janina Pokrywa z
Wydziału Inwestycji
- przedstawiciel inwestora
- przedstawiciel rady dzielnicy
- dwie obserwatorki z Centrum Doradztwa Strategicznego.
Ze strony mieszkaoców pojawiały się 3 panie, które miały długą listę pytao, częśd zadawały w
imieniu sąsiadów.
Najważniejsze dla mieszkaoców kwestie poruszone w trakcie spotkania:
- lokalizacja ogródka jordanowskiego
- lokalizacja boiska dla dzieci
- przykrycie/zabetonowanie potoku Łęgówka
- kwestia szkiełek monitorujących pęknięcia w budynku
- wycena wartości mieszkao przez rzeczoznawcę przed i po zakooczeniu budowy
Pojawiła się kwestia artykułu w Dzienniku Polskim, w którym napisano, że częśd postulatów
mieszkaoców zgłoszona w trakcie konsultacji została uwzględniona. Panie chciały wiedzied,
jakie dokładnie postulaty?
Odpowiadał przedstawiciel inwestora:
- budynek został obniżony o 30 cm, co nie brzmi imponująco, ale pan architekt przekonywał
że to ma bardzo duży wpływ na oświetlenie sąsiednich budynków
- zmiana profilu ściany – tutaj pojawiły się wątpliwości mieszkaoców, co do złotej blachy
pokrywającej budynek (z której jest strony i czy nie będzie odbijad światła rażąc mieszkaoców
sąsiednich bloków)
- przeprojektowanie wejścia do wiaty (śmietników) – będzie od strony centrum a nie od
bloków
Mieszkanki zgłosiły sugestię zmiany drogi dojazdowej dla śmieciarki i żeby odbiór śmieci nie
były uciążliwy (czyli np. żeby nie odbywał się wcześnie rano).
W imieniu innych mieszkaoców szczególnie zainteresowane były lokalizacją:
- ogródka jordanowskiego – miasto przedstawiło propozycje przeniesienia ogródka (niestety
była to mapka inwestycyjna, którą trudno zrozumied przeciętnemu człowiekowi)
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Pierwszą lokalizację odrzucili, co do drugiej (tam gdzie obecnie są ogródki działkowe) zgłosili
zastrzeżenia, że za blisko linii średniego napięcia i to jest zaraz przy śmierdzącym potoku
Łęgówka
- boiska – miasto proponuje tam gdzie ma byd planowane centrum sportu przy ul.
Sołtysowskiej, mieszkanki narzekały że to strasznie daleko i że dzieci to chyba autobusem
musiałyby tam dojeżdżad
Przy okazji pojawiła się kwestia potoku Łęgówka, którego sąsiedztwo jest bardzo uciążliwe i
to jest ważna kwestia dla mieszkaoców. Może miasto mogłoby jakoś zrekompensowad
mieszkaocom budowę przez przykrycie/przekierowanie potoku.
Inną bardzo ważną dla mieszkaoców sprawą jest montaż szkiełek monitorujących pęknięcia.
Panie z urzędu poprosiły o napisanie oficjalnego postulatu a wtedy miasto dopilnuje ich
założenia.
Inne wątpliwości dotyczyły budowy na terenie podmokłym i zabezpieczenia wykopów.
Podano kilka przykładów budowy w technologii ściany szczelinowej (m.in. na ulicy Szlak)
i wyjaśniono jak działa (nie wbija się żadnych pali, nie wywołuje drgao i hałasu).
Mieszkaocy obawiali się również o instalacje, które przechodzą przez działkę miasta,
szczególnie rurę doprowadzającą ogrzewanie. W projekcie uwzględniono przesunięcie
odpowiednich instalacji, akurat ta dostarczająca ogrzewanie nie będzie przenoszona, co
bardzo uspokoiły mieszkanki, które przywołały doświadczenia z innej budowy, kiedy odcięto
im ciepło do listopada. Miasto zapewniało, że takie prace nie będą się obywały w sezonie
grzewczym.
Mieszkaocom zależy na tym, aby stan budynku został oszacowany przez rzeczoznawcę
przed rozpoczęciem prac i następnie po zakooczeniu.
Innym poruszonym problemem była kwestia zwiększenia ruchu na ulicy Kamionka (w pobliżu
są jeszcze plany dwóch innych inwestycji prywatnych), oraz ciągle powtarzane prośby
mieszkaoców o chodnik do ul Nowohuckiej (to może byd kolejny pomysł na pewne
ustępstwo wobec mieszkaoców).
Kolejne pytanie dotyczyło tego jak długo potrwa budowa, w szczególności najbardziej
uciążliwe dla mieszkaoców prace. Cykl inwestycyjny przewidziano na 2-3 lata, przy czym te
najbardziej uciążliwe prace około pół roku.
Mieszkaocy chcieli wiedzied jak będzie ogrodzona budowa, czy można ustalid żeby wjazd na
budowę odbywał się od strony ul. Centralnej.
Miasto odpowiadało, że dużo rzeczy ma byd wpisane w kontrakt z wykonawcą – może
dobrym pomysłem byłoby pokazanie takich zapisów mieszkaocom żeby wiedzieli czego mogą
oczekiwad, jakie mają możliwości kontrolowania tych postulatów.
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Pojawiły się też wątpliwości co do parkingu podziemnego w budynku. Miasto nie było w
stanie odpowiedzied czy będzie płatny czy nie, mieszkaocy obawiają się że jeśli będzie płatny
to wszyscy przyjeżdżający do centrum będą parkowad na ich osiedlu żeby nie płacid.
Mieszkaocy prosili również żeby miasto powiadomiło ich kiedy raport przygotowany przez
CDS będzie rozpatrywany przez Radę Miasta. Urząd zapewnił, że powiadomi mieszkaoców
kiedy prezydent będzie składał raport do odpowiedniej komisji w radzie miasta. Natomiast
potem muszą sobie sami dopilnowad, kiedy będzie on omawiany na sesji.
Ogólna uwaga mieszkaoców była taka, że te konsultacje odbywają się stanowczo za późno,
na etapie, kiedy nie można już nic zmienid. Przy okazji wyjaśniono, że wspólnota
mieszkaniowa dostała od miasta zawiadomienie o planowanej inwestycji, tyle, że wspólnota
nie przekazała go dalej mieszkaocom (miasto więc formalnie wszystko zrobiło zgodnie z
przepisami).
Podsumowując, na spotkaniu pojawiały się nowe, nieporuszone wcześniej wątki, które
warto dodad do listy najczęściej zadawanych pytao:
Dotyczące ewentualnych zmian w projekcie:
- Dziennik Polski w artykule z 21 września podał, że miasto spełniło częśd postulatów
mieszkaoców, m.in. zmniejszyło wysokośd budynku oraz zmodyfikowało profil elewacji. Jakie
dokładnie zmiany wprowadzono i jakie jeszcze postulaty mieszkaoców uwzględniono?
O ile zmniejszona została wysokośd budynku? Na czym polegała zmiana elewacji? Czy
planowana do wykooczenia złota blacha nie będzie oślepiad mieszkaoców? Czy jest możliwe
pozostawienie złotej blachy tylko od strony wschodniej i południowej?
- Czy jest możliwe stworzenie pasa zieleni izolacyjnej między inwestycją a blokami? Jakiej
wysokości będą posadzone krzewy? Czy będą w stanie zapewnid prywatnośd mieszkaocom,
żeby ludzie nie zaglądali im w okna? Czy możliwe jest zmniejszenie deptaka między
budynkami i w efekcie odsunięcie ich od bloku?
Dotyczące utrudnieo życiowych w związku z inwestycją:
- kwestie śmietnika i odbioru śmieci
Od której strony będzie się znajdowad wejście do wiaty śmietnikowej? W jakich godzinach
będzie się odbywał odbiór śmieci? Którędy będą dojeżdżad śmieciarki? Czy jest możliwe takie
ustalenie godzin odbioru śmieci i trasy dojazdu śmieciarki, żeby były jak najmniej uciążliwe
dla mieszkaoców?
Czy w budynku będzie się mieścid restauracja produkująca dużo śmieci spożywczych.
- kwestia ogródka jordanowskiego
Dlaczego jedna z proponowanych lokalizacji ogródka jest planowana w pobliżu linii średniego
napięcia? Czy miasto może coś zrobid z przepływającym w pobliżu śmierdzącym potokiem
Łęgówka? Czy i w jaki sposób ogródek będzie ogrodzony?
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- kwestie związane z budową?
W jaki sposób miasto zamierza zabezpieczyd budowę na terenie podmokłym? Na czym
polega technologia ścian szczelinowych?
Czy budowa wiąże się z przeniesieniem instalacji doprowadzających wodę i ciepło do
bloków? Czy budowa spowoduje długotrwałe przerwy w dostawie wody lub ciepła? Czy
prace będą wykonywane w sezonie grzewczym?
Ile potrwa budowa COI? Ile potrwają najbardziej uciążliwe prace? Jak będzie ogrodzona
budowa, czy można ustalid żeby wjazd na budowę odbywał się od strony ul. Centralnej?
- dalsze losy inwestycji
Jakie są kolejne etapy inwestycji? Kiedy Radzie Miasta zostanie przedłożony raport z
konsultacji? Co rada miasta może z nim zrobid?
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5.7 Notatka z dyżuru konsultacyjnego dn. 23.09.2010
Zastępca Dyrektora Wydział Inwestycji UM - Janina Pokrywa
Dwójka pracownic WI
Przedstawiciel Projektanta
Obserwator CDS – Cezary Ulasioski
Mieszkaocy miasta:
1. Para mieszkaoców z bloku nr 1 przy ul. Kamionka, uczestników spotkania
konsultacyjnego z dnia 30 czerwca. Przyszli, ponieważ „nie uzyskali wtedy
jednoznacznej odpowiedzi gdzie jest wjazd na parking. „Czy można jeszcze zmienid
lokalizację wjazdu na parkingi podziemne? Nie jesteśmy zadowoleni, nie będziemy
w stanie otworzyd okien” odp. Przedstawiciela Projektanta i WI wskazanie na mapie
wjazdu i opinia, iż bardziej realnie można mówid o naturalnych ochronach niż o
zmianie wjazdu. Kolejne pytanie dotyczyło przewidywanego problemu parkowania
przez urzędników i interesantów COI przy ul Kamionka i zabierania miejsc
postojowych mieszkaocom. Odp. JP. - problem jest odmienny niż przy instytucjach
funkcjonujących od rana do wieczora (hipermarkety np. M1), przypadku instytucji
publicznej ewentualny ruch samochodowy i parkowanie odbywa się w godzinach
pracy. Sprostowano informacje ze w budynku będzie długo funkcjonująca
restauracja. Mieszkaniec powiadomiony o możliwościach złożenia na piśmie swojej
opinii postanawia z takiej możliwości skorzystad – otrzymuje formularz i opuszcza
lokal.
2. Starsza Pani zainteresowane czy jej miejsce zamieszkania jest w zasięgu planowanej
inwestycji. Po przedstawieniu jej mapy z miejscem planowanej inwestycji z ulga
stwierdza, że to nie dotyczy jej miejsca zamieszkania i opuszcza lokal.
3. Stopniowo pojawiają się mieszkaocy ulicy Kamionka, aktywni uczestnicy konsultacji
czerwcowych (łącznie 8 osób ). W zdecydowanej większości bardzo rozgoryczeni i
zdeterminowani przeciwstawid się planowanej inwestycji. W związku ze stopniowym
pojawianiem się mieszkaoców, niektóre pytania się pojawiają kilkakrotnie. Pojawia
się także p. Maria Dzierżyc emerytka, jak się przedstawia, była przewodnicząca
dzielnicy z paroma przygotowanymi pytaniami, wcześniej zadawanymi przez
mieszkaoców. Jedyną osobą w tej grupie, która wydaje się chce uzyskad nie tylko
odpowiedź, ale także uzyskad pewne rekompensaty była Pani Weronika Szlęgiewicz
nauczycielka, lokalna liderka, autorka rezolucji występująca w imieniu mieszkaoców.

Poniżej lista pytao i postulatów uczestników dyżuru:
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 Pytania i problemy związane z badaniami hydrologicznymi, wodami gruntowymi, nie
możliwością zbudowania tam budynku oraz szkodami mieszkalnymi związanymi z
budową.
 Ktoś, kto robił ekspertyzy (odwierty) w listopadzie 2009, twierdził ze nierealne jest
postawid na takim gruncie jaki tam występuje taką dużą inwestycję. Co Paostwo na
to?
 tenże ekspert stwierdził (powiedział), że budynki, które występują na tym terenie w
trakcie budowy rozsypią się, jak mamy spokojnie oczekiwad na rozpoczęcie budowy?
 Maria Dzierżyd twierdzi, że „znam dokumentacje z wykonanych odwiertów i jest ona
negatywna. Człowiek który robił odwierty mówił ze nie można tam wybudowad 7
piętrowego wieżowca, normy przewidują 0,5 metra zalegania wód gruntowych a tam
występuje 1,5 m. Tam jest chodnik, który się zapada bo tam są bagna, W budynkach,
które tam są stoi woda w piwnicach. Jak w takich warunkach geologicznych można
planowad inwestycje? ” *Pani M. Dzierżyd nie jest mieszkanką dzielnicy jak się
przedstawia- jest byłą jej przewodniczącą ]
 Czy można przeprowadzid ponowne badania geologiczne, ponieważ rok *2010+ był
bardzo deszczowy?
 Czy z racji tego, że rok był ulewny nie należałoby powtórzyd ekspertyzy geologicznej?
 Ludzie nie wierzą, że taki ciężar *budynku+ nie spowoduje zniszczeo ich mieszkao przy
takim poziomie wód gruntowych.
 Jak będzie wyglądało odwadnianie terenu podczas budowy?


Czy tereny przy ul. Kamionki są poniżej poziomu lustra Wisły czy nie?

 Gdzie podzieje się woda gruntowa, której nie przyjmie wylewany beton pod
fundamenty?
Stanowisko WI MK:
„Nie ma takiego terenu, gdzie są stałe warunki geologiczne, w zależności od tego jaka jest
odległośd od źródła zagrożenia przeprowadza się analizy.
Jeżeli będzie przesądzone o realizacji inwestycji, będziemy zwracad uwagę na odpowiedni
nadzór geologiczny, przez dodatkowe badania przed wejściem na teren budowy,
ponieważ mieszkaocy mają wątpliwości”
 Pytania o możliwośd innej lokalizacji inwestycji i zmiany projektu:
 Dlaczego budynek nie został postawiony na terenach odzyskanych
przez Miasto?
 Dlaczego nie brano pod uwagę terenów byłego PREFABETU?
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 Dlaczego nie ma wjazdów od Centralnej tylko pod oknami
mieszkaoców?
 Żądamy zlikwidowani drogi wjazdu do garażu koło bl. 10
 Czy można jeszcze zmienid lokalizację wjazdu na parkingi podziemne?
Nie jesteśmy zadowoleni, nie będziemy w stanie otworzyd okien.
 Pytania o lokalizacje nowych boisk i ogródka zabaw dla dzieci:
 Boisko przy ul. Sołtysowskiej jest za daleko. Głównie dla mieszkaoców
pobliskich osiedli,
 Dzieci mogły korzystad z jakiegoś boiska, ale tylko pod warunkiem, że przyjdzie
z nimi rodzic bądź inny opiekun. Z boiska korzystają starsza młodzież oraz
dorośli. Mieszkaocy obawiają się że zamiast grad pójdą robid inne rzeczy.
 Czy nie można zrobid boiska przynajmniej dla młodszych dzieci na jednym z
placów zabaw?
 Czy jeżeli są dwa tereny, można zrobid ogródek jordanowski dla małych i
boisko dla tych mniejszych?
Postulaty mieszkaoców w tym aspekcie :
 Zapewnienie, że w razie zagospodarowania obiektów dla dzieci będzie
dla nich ogrodzenie.
 Nie robid ogródka w pobliżu ulicy i zabezpieczyd rzeczkę Łęgówkę
 Od garaży wzdłuż Łęgówki powinien byd teren dla dzieci, boisko dla
dzieci młodszych i plac zabaw,
 Zbudowanie obiektów dla dzieci będzie pierwszym etapem działao a
nie ostatnim - najpierw wybudowad nowe obiekty a dopiero potem
zlikwidowad obecne.
 Pytania dotyczące układu komunikacyjnego w nowej sytuacji, chodniki parkowanie


Gdzie są drogi dojazdowe, Jakie będzie skrzyżowanie Centralna –Sołtysowska,
Centralna- Nowohucka?

 Mieszkaocy narzekają, że jeszcze więcej pojazdów będzie podczas godzin
szczytu.?
 Jest problemu parkowania przez urzędników i interesantów COI przy ul
Kamionka i zabierania miejsc postojowych mieszkaocom
Postulaty mieszkaoców w tym aspekcie:
 Przebudowa ulic Centralnej z Sołtysowską oraz Centralnej z
Nowohucką powinna wyprzedzad inwestycje
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 ul. Kamionka strefą zamieszkania
 powinien zostad wybudowany ciąg pieszy łączący ulice Centralną z
Nowohucką.
Stanowisko WI UM
Jeżeli ta inwestycja zostanie wprowadzona w fazę realizacji, zostanie zrobiony projekt
organizacji ruchu, który obejmie ul Kamionka, Centralną, Sołtysowską. Projekt będzie
konsultowany z mieszkaocami
 Jak byd stroną w postępowaniu o warunki zabudowy?
 Bezpieczeostwo bloków mieszkalnych podczas budowy
 Zakładając, że budowa się odbędzie, w jaki sposób bloki mieszkaoców są
zabezpieczone przed naruszeniem ich struktury, ponieważ popękały już przy
remoncie?
 Czy będą ekspertyzy do poszczególnych bloków, czy są zabezpieczenia przed
awariami, przed osuwaniem się torfowiska sprzed bloków?
 Obawiamy się, że odpadną płytki z łazienki, że pęknie ściana nośna i
zostaniemy przeniesieni do baraków- bloki pękały już przy wykopie ulicy.
Stanowisko WI UM
Prace będą prowadzone tak, że nie będą zagrażad bezpieczeostwu bloków
mieszkalnych.
Przed rozpoczęciem inwestycji dokonuje się inwentaryzacji obiektów sąsiadujących –
jest inwentaryzacja architektoniczna, konstrukcyjna. Jeżeli będzie sporządzana, to
interesem ludzi jest wpuszczenie do domów. Po zakooczeniu inwestycji, też jest
inwentaryzacja, następuje porównanie i jeżeli jest coś nie w porządku to przysługują
roszczenia.
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5.8 Wnioski mieszkańców o zmianę lokalizacji inwestycji,
inwentaryzację stanu technicznego bloków oraz zmianę lokalizacji drogi
przeciwpożarowej z dn. 29.09.2010 r.
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5.9 Formularze konsultacyjne
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5.10 Wzór pisma powiadamiającego o prowadzeniu konsultacji
społecznych

WI–05.0222-46/10

Kraków, dnia 15.09.2010r.

Dotyczy: konsultacji społecznych budowy Centrum Obsługi Inwestora

Szanowni Paostwo

W związku z zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa 1244/2010 z dnia 31 maja 2010 roku uprzejmie informuję,
że Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Krakowa, wspólnie z Radą Dzielnicy XIV w ramach prowadzonych od 1 czerwca do 30
września br. konsultacji społecznych dotyczących budowy Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie, zlokalizowanego przy ul.
Centralnej organizuje dyżury konsultacyjne.
Odbędą się one w dniach 21 i 23 września br. w godzinach od 16.00 do 18.00 w siedzibie Rady Dzielnicy XIV –
Osiedle Dywizjonu 303 nr 34. W czasie dyżurów mieszkaocy będą mogli zapoznad się z aktualnym projektem budowlanym
przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę oraz złożyd postulaty dotyczące dalszego przebiegu inwestycji. Do
dyspozycji mieszkaoców będą przedstawiciele projektanta, Rady Dzielnicy XIV oraz przedstawiciele Magistratu.
W związku z powyższym, zwracam się z uprzejmą prośbą o powiadomienie wszystkich zainteresowanych o
możliwości wzięcia udziału w dyżurach.
Jednocześnie przypominam, że przedmiotowe konsultacje prowadzone są na platformie internetowej Dialog
Społeczny ( www.dialogspoleczny.krakow.pl) oraz, że termin składania postulatów upływa 30 września br.

Wacław Skubida
Dyrektor Wydziału Inwestycji

Otrzymują:
1. Rozdzielnik w zał.
2. a/a
Do wiadomości:
 T. Trzmiel – Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Inwestycji Miejskich
 Rada Dzielnicy XIV, Osiedle Dywizjonu 303 nr 34, Kraków
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5.11 Komunikaty na temat konsultacji społecznych
1. Echo Czyżyn, informacja z marca 2010 r.
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2. Platforma Dialog Społeczny, komunikat z dn. 7.06.2010 r.

3. Serwis Informacyjny Magiczny Kraków - krakow.pl, komunikat z dn. 7.06.2010 r.
Ruszyły konsultacje Centrum Obsługi Inwestora
Do końca września będą trwały konsultacje społeczne w sprawie budowy
Centrum Obsługi Inwestora przy ulicy Centralnej. Szczegółowy harmonogram
dostępny będzie na stronie www.dialogspoleczny.krakow.pl.
Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski podpisał zarządzenie uruchamiające
konsultacje społeczne w sprawie budowy Centrum Obsługi Inwestora. Do końca września
mieszkańcy dzielnicy Czyżyny będą się mogli zapoznać z proponowanymi rozwiązaniami
architektonicznymi nowego miejskiego gmachu oraz z aktualnym stanem przygotowania
tej inwestycji. „Podczas spotkań i dyżurów będzie istniała możliwość zbierania opinii na
temat tego przedsięwzięcia w celu znalezienia rozwiązań, zmierzających do ograniczenia
ewentualnych uciążliwości z nią związanych” – wyjaśnia Janina Pokrywa, zastępca
dyrektora Wydziału Inwestycji.
Wszelkie informacje na temat konsultacji społecznych w sprawie Centrum Obsługi
Inwestora dostępne będą na stronie www.dialogspoleczny.krakow.pl.
Przypomnijmy, że w 2008 roku rozstrzygnięto konkurs architektonicznourbanistyczny na budowę Centrum Obsługi Inwestora przy ulicy Centralnej. Zwycięzca
międzynarodowej rywalizacji był zespół włoskiego architekta Claudio Nardiego.
Gmach liczący około 18 tys. m² powierzchni użytkowej, ma stanąć na przeciw
budynku Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu. Swoją siedzibę znajdą tam
wydziały miejskie, bezpośrednio zaangażowane w szeroko rozumiany proces
inwestycyjny. Zakłada się, że takie rozwiązanie poprawi warunki obsługi mieszkańców,
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którzy będą mogli załatwić wszystkie sprawy w jednym miejscu.
Aktualnie trwają prace nad opracowaniem projektu budowlanego Centrum
Obsługi Inwestora, który ma zostać przekazany Miastu w lipcu tego roku. Na ten rok
planowane jest złożenie i uzyskanie wniosku o pozwolenie na budowę. W roku 2011
opracowany zostanie projekt wykonawczy obiektu oraz przeprowadzone będzie
postępowanie na wyłonienie partnera prywatnego, który wspólnie z Miastem, w formule
PPP, ma zająć się realizacją Centrum.
To nie pierwszy nowy obiekt miejski, który powstanie przy ulicy Centralnej. Za
kilka lat zostaną przebudowane przestarzałe biurowe, w których obecnie mieści się
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu. Powstanie w ten sposób budynek
Ratusza Miejskiego, gdzie siedzibę będzie miał ZIKiT, a także Zarząd Budynków
Komunalnych. (M)

4. Kraków24.info.pl, komunikat z dn. 8.06.2010 r.
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5. Serwis Informacyjny Magiczny Kraków - krakow.pl, komunikat z dn. 22.06.2010 r.
Spotkanie dla mieszkańców w sprawie Centrum Obsługi Inwestora
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W środę (30 czerwca) o godzinie 17.30 w Szkole Podstawowej nr 156 przy ul.
Centralnej 39 odbędzie się spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami w sprawie budowy
Centrum Obsługi Inwestora.
Zapraszamy mieszkańców Dzielnicy XIV Czyżyny do udziału w spotkaniu, w którym
wezmą m.in. przedstawiciele projektanta – firmy Claudio Nardi Architetto oraz Urzędu
Miasta Krakowa.
Podczas spotkania zostanie przedstawiony projekt Centrum Obsługi Inwestora.
Mieszkańcy będą mogli uzyskać dodatkowe informacje na temat inwestycji oraz wyrazić
swoje opinie na jej temat.

6. KRAKÓW.PL; nr 12 (55) z dn. 23.06 2010 r.

7. Serwis Informacyjny Magiczny Kraków - krakow.pl, komunikat z dn. 28.06.2010 r.
Spotkanie w sprawie Centrum Obsługi Inwestora

Trwają konsultacje społeczne w sprawie Centrum Obsługi Inwestora. W środę
(30 czerwca) o godzinie 17.30 w Szkole Podstawowej nr 156 przy ul.
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Centralnej 39 odbędzie się spotkanie dla mieszkańców w sprawie inwestycji
przy ul. Centralnej.
W spotkaniu konsultacyjnym dla mieszkańców dzielnicy Czyżyny wezmą udział
m.in. przedstawiciele projektanta – firmy Claudio Nardi Architetto oraz Urzędu Miasta
Krakowa.
Podczas spotkania zostanie przedstawiony projekt Centrum Obsługi Inwestora.
„Mieszkańcy będą mogli uzyskać dodatkowe informacje na temat inwestycji oraz wyrazić
swoje opinie na jej temat” – informuje Janina Pokrywa, zastępca dyrektora Wydziału
Inwestycji UMK.
Przypomnijmy, że w 2008 roku rozstrzygnięto konkurs architektonicznourbanistyczny na budowę Centrum Obsługi Inwestora przy ulicy Centralnej. Zwycięzca
międzynarodowej rywalizacji był zespół włoskiego architekta Claudio Nardiego.
Gmach liczący około 18 tys. m² powierzchni użytkowej, ma stanąć na przeciw
budynku Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu. Swoją siedzibę znajdą tam
wydziały miejskie, bezpośrednio zaangażowane w szeroko rozumiany proces
inwestycyjny. Zakłada się, że takie rozwiązanie poprawi warunki obsługi mieszkańców,
którzy będą mogli załatwić wszystkie sprawy w jednym miejscu.
Aktualnie trwają prace nad opracowaniem projektu budowlanego Centrum
Obsługi Inwestora, który ma zostać przekazany Miastu w lipcu tego roku. Na ten rok
planowane uzyskanie wniosku o pozwolenie na budowę. W roku 2011 opracowany
zostanie projekt wykonawczy obiektu oraz przeprowadzone będzie postępowanie na
wyłonienie partnera prywatnego, który wspólnie z Miastem, w formule PPP, ma zająć się
realizacją Centrum.
Wszelkie informacje na temat konsultacji społecznych w sprawie Centrum Obsługi
Inwestora dostępne będą na stronie www.dialogspoleczny.krakow.pl. (M)
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8. Głos Nowohucki, komunikat z dn. 2.07.2010 r.
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9. Serwis Informacyjny Magiczny Kraków - krakow.pl, komunikat z dn. 2.07.2010 r.
Wiele pytań o Centrum Obsługi Inwestora
W miniona środę, 30 czerwca, odbyło się spotkanie z mieszkańcami na temat
budowy Centrum Obsługi Inwestora. To element konsultacji społecznych w
sprawie planowanej inwestycji przy ul. Centralnej.
W spotkaniu wzięło udział kilkudziesięciu mieszkańców Dzielnicy XIV Czyżyny,
przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XIV oraz Radni z tego rejonu. Rozwiązania
architektoniczne Centrum Obsługi Inwestora prezentował przedstawiciel projektanta –
firmy
Claudio
Nardi
Architetto.
Urzędnicy
z
Wydziału
Inwestycji oraz
Wydziału Architektury i Urbanistyki omówili stan aktualny zadania oraz formę jego
finansowania.
Mieszkańców interesował przede wszystkim wpływ planowanej inwestycji na
tereny zielone i rekreacyjne znajdujące się w tym rejonie. Część z uczestników obawiała
się o stan sąsiednich bloków podczas budowy Centrum Obsługi Inwestora oraz o zbyt
duży ruch pojazdów w trakcie i po realizacji inwestycji. Postulowano przeprowadzenie
dokładnej analizy pod kątem wpływu gmachu Centrum na naturalne światło w
sąsiednich blokach.
Przypomnijmy, że w 2008 roku rozstrzygnięto konkurs architektonicznourbanistyczny na budowę Centrum Obsługi Inwestora przy ulicy Centralnej. Zwycięzca
międzynarodowej rywalizacji był zespół włoskiego architekta Claudio Nardiego.
Gmach liczący około 18 tys. m² powierzchni użytkowej, ma stanąć na przeciw budynku
Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu. Swoją siedzibę znajdą tam wydziały
miejskie, bezpośrednio zaangażowane w szeroko rozumiany proces inwestycyjny.
Zakłada się, że takie rozwiązanie poprawi warunki obsługi mieszkańców, którzy będą
mogli załatwić wszystkie sprawy w jednym miejscu.
Aktualnie trwają prace nad opracowaniem projektu budowlanego Centrum
Obsługi Inwestora, który ma zostać przekazany Miastu w lipcu tego roku. Na ten rok
planowane uzyskanie wniosku o pozwolenie na budowę. W roku 2011 opracowany
zostanie projekt wykonawczy obiektu oraz przeprowadzone będzie postępowanie na
wyłonienie partnera prywatnego, który wspólnie z Miastem, w formule PPP, ma zająć się
realizacją Centrum.
Wszelkie informacje na temat konsultacji społecznych w sprawie Centrum Obsługi
Inwestora dostępne będą na stronie www.dialogspoleczny.krakow.pl. (M)
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10. Serwis Informacyjny Magiczny Kraków - krakow.pl, komunikat z dn. 17.09.2010 r.

11. Serwis Informacyjny – Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta Miasta Krakowa,
komunikat z dn. 17.09.2010 r.
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12. Strona Rady Dzielnicy Czyżyny, komunikat z dn. 20.09.2010 r.

13. Platforma Dialog Społeczny, komunikat z dn. 20.09.2010 r.
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5.12 Artykuły prasowe na temat konsultacji społecznych
1. Krakow4u.pl, art. z dn. 30.06.2010 r.

2. Platforma Dialog Społeczny, informacja z dn. 1.07.2010 r.
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3. Interia360.pl, art. z dn. 7.09.2010 r.
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4. Dziennik Polski, art. z dn. 21.09.2010 r.

Centrum Obsługi Inwestora zamiast światła i boisk
CZYŻYNY. Ma być przyjazne dla klientów i urzędników. Szkoda, że nie dla
najbliższych sąsiadów

Weronika Szelęgiewicz i boisko, na którym stanie centrum Fot. Kamila Zarembska
Nowoczesny budynek ma stanąć przy ul. Centralnej, naprzeciw siedziby Zarządu
Infrastruktury Komunalnej i Transportu. Obiekt mający prawie 18 m kw. powierzchni
użytkowej, będzie składać się z dwóch 3- i 5-ciopiętrowych budynków połączonych
przewiązkami, z dwupiętrowym podziemnym garażem.
Wszystko pięknie, tylko tuż za planowanym budynkiem stoją już jednopiętrowe bloki, w
których jest ok. 150 mieszkań. Ich mieszkańcy nie chcą tej inwestycji.
- Lokalizacja jest fatalna. Duża cześć mieszkań zostanie pozbawiona światła. Przy blokach 8
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i 10 będzie przebiegała droga, więc zamiast ciszy i spokoju, będzie tu nieustanny hałas podkreśla Weronika Szelęgiewicz, założycielka komitetu protestacyjnego.
Ponadto w miejscu przyszłej budowy są teraz dwa boiska, plac zabaw oraz miejsce pamięci
historycznej. Zostanie wyciętych ponad 120 drzew. Mieszkańcy martwią się także czy ich
bloki, które pękają przy większych remontach, wytrzymają kilkuletni plac budowy. Obecnie
trwają konsultacje społeczne w sprawie inwestycji.
- Znów konsultacje prowadzone są za późno, bo nie na etapie koncepcji, tylko projektu.
Teraz nie ma już pola do rozmowy na temat odległości czy ułożenia budynku - mówi Jerzy
Woźniakiewicz, przewodniczący Dzielnicy XIV (Czyżyny).
Nie zgadza się z tym Agnieszka Ślusarczyk-Motyka z Wydziału Inwestycji UMK:
- Do tej pory uwzględniliśmy klika postulatów mieszkańców. Zmniejszona została wysokość
budynków. Zmodyfikowano też profil elewacji - podaje Agnieszka Ślusarczyk.
Dodaje także, że zmiana lokalizacji obiektu wymagałaby rozpoczęcia od początku całego
procesu inwestycyjnego, a to pociągnęłoby za sobą koszty. Do tej pory prace projektowe
pochłonęły 6 mln zł, do 2011 będzie to jeszcze 4 mln zł. Poza tym taką decyzję mogłaby
podjąć Rada Miasta, a nie magistracki wydział. Dlaczego nie pomyślano wcześniej, że nowa
inwestycja miejska może najbliższym sąsiadom poważnie utrudnić życie?
- Podejmując decyzje o inwestycjach prezydent i Rada Miasta kierują się nie tylko
protestami mieszkańców sąsiadujących z inwestycją, ale także szeroko pojętym dobrem
wszystkich mieszkańców Krakowa i rozwoju miasta jako nowoczesnej metropolii - wyjaśnia
pracownica Wydziału Inwestycji.
Głównym celem wybudowania Centrum Obsługi Inwestora jest umiejscowienie w jednym
obiekcie wszystkich wydziałów UMK, które są strategiczne dla obsługi inwestorów.
Budynek ma zostać wybudowany w formule partnerstwa publiczno - prywatnego, które
przewiduje odpłatne korzystanie z niego przez Urząd Miasta, w zamian za pokrycie całości
kosztów wybudowania. Szacuje się, że koszt budowy wyniesie 200 mln zł.
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5.13 Prezentacja Power Point koncepcji architektonicznej Centrum
Obsługi Inwestora według Claudio Nardi Architteto
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5.14 Analiza nasłonecznienia wykonana dla linijki słońca z dnia 21
marca 2010 w godzinach 8.00-11.00 oraz 12.00-17.00
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5.15 Ulotka informacyjna dla mieszkańców
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5.16 Mapka dla mieszkańców z lokalizacją inwestycji
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5.17 Plan proponowanej lokalizacji placu zabaw dla dzieci

_____________________________________________________________________________________158
Opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. D. Bieokowska, C. Ulasioski, J. Szymaoska
31 – 153 Kraków ul. Szlak 65 biuro 1004, tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85,
www.cds.krakow.pl e-mail: cds@cds.krakow.pl

Raport koocowy z konsultacji społecznych pełnych dotyczących budowy Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie przeprowadzonych przez Wydział Inwestycji UMK

- proponowana lokalizacja placu zabaw dla dzieci
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5.18 Plan proponowanej lokalizacji boisk sportowych
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- proponowana lokalizacja boisk sportowych.
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