
SPRAWOZDANIE 

ze spotkania w ramach 

„ Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla utworzenia parku przy ul. 

Radzikowskiego w Krakowie” realizowanego dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 

Spotkanie przedstawicieli Pracowni Projektowej Land-Arch z reprezentantami Zarządu Zieleni 

Miejskiej w Krakowie dn. 19 września 2022r. 
 

 
Dnia 20 października 2022r. na terenie Szkoły Podstawowej nr 50 im. W. Tetmajera odbyło się 

spotkanie, w którym wzięli udział: mieszkańcy, przedstawiciele Zarządu Zieleni Miejskiej oraz 

projektantki Pracowni Projektowej Land-Arch. 

Spotkanie miało na celu zaprezentowanej koncepcji będącej wynikiem konsultacji, 

wytycznych projektowych zebranych podczas poprzedniego spotkania  oraz nadesłanych uwag drogą 

mailową. 

Wśród zaprezentowanych rozwiązań projektowych mieszkańcy zaaprobowali: 

-włączenie w zakres działki przy ul. Wizjonerów, w pobliżu kortów tenisowych, 

- zachowanie istniejącej zieleni, 

-wprowadzenie zieleni izolacyjnej jako priorytet 

- drewniane elementy do siedzenia, 

- elementy wabiące ptaki, 

- miejsca przeznaczone dla młodzieży, dorosłych, starszych oraz niepełnosprawnych 

- długa ławka, stół, przestrzeń do organizacji eventów, urodzin 

- boisko wielofunkcyjne 

- dodatkowe kosze na śmieci oraz siedziska, 

- wprowadzenie strefy sportu, urządzenia do kalisteniki oraz siłownia ze zmiennym 

obciążeniem 

 

 
Mieszkańcy wnieśli prośbę i usunięcie z projektu: 

- Strefy dla foodtrucków- usunięcie nawierzchni istniejącej 

- Usunięcie tarasu do jogi na rzecz siłowni ze zmiennym obciążeniem. 
 

 
Mieszkańcy wnieśli prośbę o wprowadzenie: 

- Oświetlenia parkowego, 

- Ścieżki będącej skrótem komunikacyjnym, 

- Wprowadzenie nawierzchni przepuszczalnej, 



- Siłowni ze zmiennym obciążeniem, 

- Boiska do siatkówki (siatka na „stałych” słupkach), 

- Zmniejszenie ilości projektowanych elementów/ atrakcji na rzecz zwiększenia powierzchni 

zieleni 

Zaprezentowane rozwiązania spotkały się z pozytywnym odbiorem, jednak dla mieszkańców 

priorytetem było zmniejszenie ilości nawierzchni utwardzonych na terenie projektowanego parku, w  

tym zawężenie istniejących ciągów komunikacyjnych. 

 

 
Mieszkańcy wnieśli prośbę o: 

- likwidacje nawierzchni z płyt betonowych- 275,6 m2 

- likwidacja chodnika z płyt betonowych- 415,4 m2 

- likwidacja murku betonowego- 17,8 m2 

- zawężenie szerokości istniejących dróg o połowę 
 

 
Ze względu na zastane w terenie rozwiązania melioracyjne oraz odległość istniejących drzew 

od ciągów pieszych, zmniejszenie szerokości ścieżek pieszych nie jest zalecane. Biorąc pod uwagę 

występujące w terenie spadki, umożliwiające odprowadzenie wody z terenów zielonych oraz ścieżek 

pieszych, zaburzenie istniejącego układu spowoduje zaleganie odprowadzanej wody na terenach 

zieleni. Ponadto usuwanie nawierzchni utwardzonej wraz z podbudową znajdującą się w pobliżu 

istniejących drzew, wiąże się uszkodzeniem znaczącej części systemu korzeniowego rośliny. Drzewa,  

których korzenie wchodzą w kolizję z nawierzchnią, to głównie większe, cenne okazy budujące 

charakter miejsca oraz zapewniające cień. 

 
 
 
 

 


