RAPORT
z konsultacji społecznych dokumentu
pn. Kierunki rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie
na lata 2017 – 2030

DZIELNICA XVI – BIEŃCZYCE
11.02.2016 r.
Uczestnicy
spotkania:

Szacowany
wiek:
Płeć:

Liczba osób obecnych na spotkaniu: 9
(w tym przedstawiciele instytucji miejskich: 2)
Moderatorzy – Fundacja Sendzimira – 1
Osoby notujące – Fundacja Sendzimira - 1
Młodzież (15- 24): 1 osoba
Osoby dorosłe (25-65): 6 osób
Osoby starsze (65>): 0
Mężczyźni: 2 osoby
Kobiety: 5 osób

Podczas spotkania podkreślano potrzebę wdrożenia i egzekwowania lepszych standardów utrzymania terenów
zieleni i pielęgnacji zieleni, wskazano tereny wymagające szczególnej uwagi w tym zakresie. Zwrócono uwagę na
niewykorzystany potencjał Plant Bieńczyckich oraz terenu wokół Zalewu Nowohuckiego.

TEMATY PODEJMOWANE PRZEZ MIESZKAŃCÓW W TRAKCIE SPOTKANIA:


Wartości - które tereny są najważniejsze dla mieszkańców i dlaczego:
→ Tereny wokół Zalewu Nowohuckiego.
→ Tereny wzdłuż rzeki Dłubni.
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→ Teren przy Dworku Matejki.
→ Użytek ekologiczny – „Staw przy ul. Kaczeńcowej”.
→ Planty Bieńczyckie.


Formy korzystania z terenów zieleni:
→ spacerowanie
→ jazda na rowerze
→ spędzanie czasu z dziećmi
→ bieganie



Najważniejsze potrzeby i bariery dot. korzystania z zieleni (w tym dostępność terenów zieleni, poczucie
bezpieczeństwa):
→ Brak wystarczającej liczby dobrze urządzonych i zadbanych terenów zieleni w Dzielnicy.
→ Potrzeba stworzenia miejsc integracji społecznej i odpoczynku wśród zieleni.
→ Grodzenie terenów zieleni, które potencjalnie mogłyby służyć mieszkańcom.
→ Potrzeba utworzenia boiska sportowego lub miejsc zabaw wśród zieleni dla dzieci i młodzieży.
→ Potrzeba stworzenia miejsca spotkań mieszkańców dzielnicy, miejsc odpoczynku wśród zieleni.
→ Brak ciągłości terenów zieleni, brak możliwości przemieszczania się pomiędzy istniejącymi terenami.
→ Potrzeba lepszych standardów pielęgnacji zieleni.
→ Brak zieleni na terenach przy nowej i powstającej zabudowie mieszkaniowej.
→ Brak poczucia bezpieczeństwa i komfortu korzystania z terenów zieleni w miejscach nieoświetlonych (np.
na os. Niepodległości lub na Plantach Bieńczyckich na wysokości os. Kazimierzowskiego (między ulicami:
Broniewskiego i Szajnowicza-Iwanowa) i Przedszkola nr 142).
→ Potrzeba lepszego zagospodarowania terenu zieleni przy ul. Wielgusa (przy hospicjum i szkole
gastronomicznej) – jest to mały, nieoświetlony skwer, który ma potencjał na przyjemną dla
użytkowników enklawę zieleni.



Potrzeby dot. zagospodarowanie nowych terenów i/lub rewaloryzacji istniejących:
→ Postulat zagospodarowania terenu Zalewu Nowohuckiego – kompleksowe rozwiązania łączące funkcje
edukacyjne (tablice informacyjne (o historii Nowej Huty i zalewu, a także o jego faunie i florze), ścieżki
edukacyjne np. wzdłuż rzeki Dłubni i do Dworku Matejki), przyrodnicze (budki lęgowe, dbanie o
drzewostan) oraz rekreacyjne (wypoczynek nad wodą, sporty, plażowanie). Zapewnienie małej
architektury i toalet publicznych na terenie Zalewu. Ochrona dzikości, ciszy i naturalności obszaru.
→ Oczyszczenie oraz pielęgnacja zieleni na terenach wzdłuż Dłubni.
→ Stworzenie bezpiecznego i łatwego przejścia między terenami Zalewu Nowohuckiego a Dworkiem
Matejki.
→ Zagospodarowanie (ławki, oświetlenie) obszaru użytku ekologicznego – Stawu przy ul. Kaczeńcowej,
teren jest obecnie zaniedbany i niebezpieczny (szczególnie dla dzieci), a jednocześnie stanowi miejsce
spacerów i przebywania mieszkańców.
→ Zadbanie o Planty Bieńczyckie (wzdłuż całej ich długości, ze szczególnym naciskiem na tereny przy ul.
Kocmyrzowskiej i na wysokości os. Kazimierzowskiego (między ulicami: Broniewskiego i Szajnowicza2

Iwanowa) i Przedszkola nr 142) – potrzeba spójnego zagospodarowania terenu (np. spójnej małej
architektury, jednego typu ławek), nasadzenie niskiej roślinności, np. rabat kwiatowych, klombów, łąk
kwietnych. Stworzenie z Plant miejsca reprezentacyjnego dla całej Dzielnicy i przyjaznego dla różnych
grup użytkowników - prócz istniejącego placu zabaw można rozwinąć atrakcje dla dzieci (np. plansze do
gry w klasy itp.), a także stworzyć miejsca przyjazne dla młodzieży i dorosłych (w tym np. ławki i zieleń
ozdobną dla dorosłych przy placach zabaw).
→ Ogólna potrzeba inwestowania w powstawanie nowych i pielęgnację istniejących ogródków
jordanowskich w Dzielnicy.
→ Stworzenie miejsca na wybieg dla psów – proponowany teren - pomiędzy ul. Szczeklika a al. Andersa,
zatrzymanie budowy wybiegu dla psów na terenie Plant Bieńczyckich przy ul. Kocmyrzowskiej.
→ Odnowa, uzupełnienie oraz lepsza pielęgnacja zieleni wzdłuż al. Andersa (między rondami Maczka i
Kocmyrzowskim) oraz zieleni między liniami tramwajowymi; ogólna potrzeba nasadzeń zieleni izolacyjnej
i ozdobnej wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych.
→ Nasadzenia roślinności ozdobnej na rondach w Dzielnicy. Wykorzystanie roślinności na rondach i wzdłuż
ulic do tworzenia identyfikacji wizualnej Dzielnicy.
→ Nasadzenie drzew dających cień wokół rond w Dzielnicy – przy przejściach dla pieszych brak miejsc
zacienionych.
→ Potrzeba zagospodarowania terenu pomiędzy ulicami Fatimską, Obrońców Krzyża oraz Wielgusa –
potencjał na skwer.
→ Stworzenie ścieżki spacerowo-rowerowej wzdłuż rzeki Dłubni na wysokości ul. Kaczeńcowej i ul.
Makuszyńskiego w kierunku Zesławic – obecnie jest tam tylko dzika ścieżka.
→ Umożliwienie organizacji spływów kajakowych na rzecz Dłubni.
→ Posadzenie nowych drzew na terenach zielonych os. Wysokiego i os. Jagiellońskiego.
→ Stworzenie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w stronę Wzgórz Krzesławickich.
→ Otwarcie dla wykorzystania publicznego części terenów przyszpitalnych wokół Szpitala im. Rydygiera.
→ Zazielenienie terenów osiedlowych przy ul. Dąbrowskiej i wzdłuż tejże ulicy.
→ Włączenie Miasta w partycypację w kosztach utrzymania terenów zieleni przy blokach nr 16, 17, 18 na
os. Niepodległości.


Standardy utrzymania, jakość terenów zieleni:
→ Istniejące w Dzielnicy tereny zieleni uznano za zaniedbane, niewystarczająco pielęgnowane (przycinane
drzewa, krzewy etc.). Potrzeba wypracowania i egzekwowania wysokich standardów pielęgnacji
istniejącej zieleni oraz stałego monitorowania bieżących potrzeb pielęgnacyjnych.



Potrzeby odnośnie małych form zieleni, zieleni poza parkami:
→ Potrzeba nasadzeń wzdłuż ulic i ciągów pieszo-rowerowych.
→ Potrzeby małych, urozmaiconych form zieleni na istniejących terenach zieleni (np. klomby, łąki kwietne,
rabaty na Plantach Bieńczyckich).
→ Potrzeba zadbania o infrastrukturę na terenach zieleni (ławki, oświetlenie, ścieżki i chodniki).
→ Instalacja budek lęgowych i karmników dla ptaków w parkach i na skwerach.
→ Ogólny postulat zazieleniania przystanków autobusowych i tramwajowych w Dzielnicy.
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PRIORYTETY ROZWOJOWE ZGŁOSZONE PRZEZ MIESZKAŃCÓW:
Lista działań priorytetowych zgłoszonych przez mieszkańców (w kolejności od najważniejszych według uczestników
spotkania):
1. Zagospodarowanie Zalewu Nowohuckiego jako terenu przyjaznego dla różnych grup mieszkańców,
o charakterze edukacyjnym i rekreacyjnym oraz ze strefami ochrony przyrody.
2. Planty Bieńczyckie – zadbanie o bezpieczne połączenia pomiędzy fragmentami Plant, odnowienie terenu,
wyższe standardy utrzymania terenu, jego spójne zagospodarowanie, nasadzenia różnorodnej roślinności
niskiej, zadbanie o potrzeby różnych użytkowników terenu.
3. Staw – użytek ekologiczny przy ul. Kaczeńcowej – lepsze utrzymanie, infrastruktura pozwalająca na
bezpieczne przebywanie na tym terenie.
4. Zazielenianie przystanków autobusowych i tramwajowych w Dzielnicy.
5. Utworzenie ścieżki rowerowej wśród zieleni wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej.
6. Oczyszczenie i pielęgnacja terenów wzdłuż Dłubni.

Prowadzenie warsztatów oraz opracowanie raportu z konsultacji społecznych dokumentu pn. Kierunki rozwoju
i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2017 – 2030 – Fundacja Sendzimira.
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