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 W dniach 10.03.-25.03.2022 r. odbyło się zbieranie uwag mieszkańców przeprowadzone w związku 
z opracowywaniem projektu zagospodarowania terenu zieleni pomiędzy os. Centrum E a ul. bp. 
Filipa Padniewskiego w Krakowie: 
 

1. „Witam, 
piszę z perspektywy rodzica dzieci w wieku wczesnoszkolnym i młodszych.  
Proponuję następujące uwagi odnośnie wspomnianego projektu: 
1) BRAK kostki brukowej na ścieżkach - na takiej powierzchni hulajnogą lub na rolkach jeździ się ciężko 
a na deskorolce jest to wręcz niemożliwe (kółka deskorolki co chwilę się zatrzymują). Nawet kółka 
wózka telepie niemiłosiernie i spacerowanie po takiej nawierzchni z 1,5 rocznym dzieckiem jest dalekie 
od przyjemnego.  
2) Plac zabaw dla dzieci - przydałoby się, żeby było jakieś wyzwanie dla szkolniaków, a nie tylko 
zjeżdżalnie i mini ścianki wspinaczkowe, które kończą się po wyciągnięciu ręki do góry. Smoczy Skwer 
koło NCK jest świetny dla przedszkolaków, ale dla nieco starszych dzieci, to już za mało. Podobnie ten 
w Parku Żeromskiego. 
Starsze dzieci nie mając atrakcji/przeszkód dostosowanych do swojego wieku często zaczynają 
„wariować” i swoją zabawą stwarzać zagrożenie dla przedszkolaków i maluszków. Na placach zabaw w 
naszej dzielnicy brakuje takich wyzwań jakie są dla starszaków np. w Parku Jordana lub parku AWFu.” 
 

2. „Dzień dobry 
 
Moje propozycjami do projektu są następujące: 
 
1. Posadzić róże koloru czerwonego przy ławkach 
 
2 .utworzyć małą gastronomie  
 
3. stworzenie informacji o otaczającej przyrodzie 
 
4 . stworzyć toaletę ,a najlepiej dwie z papierem toaletowym i możliwością mycia rąk oraz ręcznikami 
papierowymi do ich wytarcia” 
 

3. „Uważam iż alejki w parku powinny być żwirowe - żadnego nowego asfaltu!!!” 

4. „Dzień dobry,  

chciałbym zgłosić propozycję budowy PUMPTRACKU, takiego jak w parku Lotników Polskich a może i 

większego, miejsca jest sporo.  

Jak pokazuje ten w parku LP, jest to inwestycja trafiona w 100%, prawie zawsze ktoś tam trenuje. 

Zdecydowanie brakuje takich miejsc a już w szczególności w Nowej Hucie.  

Kolejna sprawa to szutrowa ścieżka biegowa. Łąki Nowohuckie są naturalnym terenem treningowym 

dla lokalnej społeczności biegaczy, fajnie byłoby stworzyć więcej ścieżek biegowych, najlepiej z opisem 

dystansu, mapą itp. Idealnie gdyby były to ścieżki szutrowe, takie jak aktualnie powstają na 

Zakrzówku.” 

5. „Jako przedstawiciel nieformalnej grupy „Nowa Huta Teraźniejszości” (NHT) zgłaszam uwagi 
mieszkańców skupionych wokół naszej inicjatywy. 

 
Zdecydowanie sprzeciwiamy się likwidacji miasteczka rowerowego zlokalizowanego na tym terenie i 
wnosimy odtworzenie tej funkcji w tym stworzenie infrastruktury potrzebnej do ponownego otwarcia 
miasteczka rowerowego. 
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Nasz społeczny projekt w Budżecie Obywatelskim składany przez Magdę Rymarz został odrzucony 
formalnie ze względu na projektowanie inwestycji tego terenu. Projekt Magdy Rymarz Miasteczka 
rowerowego wypływał z rzeczywistej potrzeby mieszkańców a nie wizji projektantów.  
Jako inicjatywa NHT wnosimy o zmiany w projekcie.” 
 

6. „Dzień dobry, 
 zwracam się z zapytaniem dotyczącym zagospodarowania terenu zielonego pomiędzy os. Centrum E 
a ul. Bp. Padniewskiego 
- Dlaczego nie ujęto w projekcie utworzenie nowego miasteczka rowerowego w miejscu starego?  
- Czy są zaplanowane zejścia na łąki nowohuckie w obrębie skarpy? 
- Czy sa inne projekty łączone z tym a będące w planach? Czy można je otrzymać? 
- Skąd wynika taka duża ilość miejsc do grania w bule? Czy jest to potrzeba skonsultowana z 
mieszkańcami? 
- Czy są przewidziane stoliki do gry w szachy?” 
 

7. „Powiem krótko: poszę tylko o jedno, nie zepsucie tego co jest. Mniej betonu, mniej wstawek, 
więcej roślinności, zieleni.” 

8. „Postuluję o pozostawienie terenu zielonego, pomiędzy os. Centrum E a ul. Bp. Padniewskiego, 
w niezmienionej postaci. 

Według nas mieszkańców i sąsiadów już kilka lat się mówi o tężni solankowej przy Padniewskiego a 

łąkami i cisza!!!  Co z tą solanką ?? Może przydało by się nasadzić więcej drzew od padniewskiego 

na  łąkach. Więcej ławek w parku i zlikwidować ten wybieg dla psów bo tylko smród od odchodów i 

Kwik, skowyt i skomlenie. 

Dalej dlaczego nie można tu zrobić parkingu tylko samochody parkują na trawie z tego co się oriętuje 

ten teren  nie należy do TBS tylko do miasta ( zdjęcie w załączeniu) 

Pozdrawiam serdecznie i czekamy na odpowiedź” 

9. „Dlaczego Państwo mają taką manię betonowania? Rozumiem, że mają Państwo ambicje i chcą 

się wykazać, ale czy byłaby możliwość z 50% betonu mniej? np. odpuścić sobie te żałosne 

siłownie outdoor i betonowe "placki" z ławeczkami.  

Jeśli mją Pańśtwo za duży budżet to odnawiajcie istniejącą infrastrukturę, a nie betonujcie 
ostatnich, cichych, przyjemnych, pół-dzikich skwerów.” 

10. „Szanowni Państwo, 
Uprzejmie proszę o wyjaśnienie, czy projekt obejmuje również Skwer Budowniczych Nowej 
Huty (łąka pomiędzy os. Centrum E a NCK). Na stronie internetowej Dzielnicy XVIII Nowa Huta 
nie znalazłem żadnej informacji na ten temat, nie mówiąc już o projekcie obejmującego ten 
obszar. Zamieszczony do konsultacji projekt pt. "Zagospodarowanie terenu zielonego między 
os. Centrum E a ul. Bp. Padniewskiego" nie obejmuje  Skweru Budowniczych Nowej Huty. 
Jestem tym bardzo zainteresowany, ponieważ jestem mieszkańcem os. Centrum E. Obawiam 
się, że wybudowanie ładnego parku w okolicy os. Centrum E spowoduje duże zainteresowanie 
mieszkańców Krakowa, którzy chcąc uniknąć wysokich opłat za parking przy NCK będą 
parkowali swoje samochody na terenie osiedla Centrum E.  
Stąd rodzi się pytanie: W jaki sposób projekt zabezpieczy interes mieszkańców os. Centrum E w 
zakresie ograniczenia dostępu do terenu osiedla Centrum E dla osób spoza osiedla? 
Niestety dotychczasowa praktyka wskazuje na to, że interes mieszkańców tego osiedla nie jest 
brany pod  uwagę przy opracowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego. Przykładem 
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tego jest wytyczenie ścieżki rowerowej "Bursztynowy szlak rowerowy" biegnący przez środek 
osiedla Centrum E, którym w sezonie letnim przejeżdża ponad dwustu rowerzystów na godzinę, 
co stanowi duże zagrożenie na ciasnych drogach tego osiedla. 
W uzupełnieniu mojego wcześniejszego e-maila proszę aby projekt zagospodarowania 
pzrestrzennego Skweru Budowniczych Nowej Huty (łąka pomiędzy os. Centrum E a NCK) 
obejmował: 
1. wybudowanie ekranu dźwiękochłonnego umiejscowionego pomiedzy NCK a  Skwerem 
Budowniczych Nowej Huty, który wytłumiłby muzykę dobegającą z imprez odbywających się 
przed NCK 
2. wybudowanie muszli koncertowej dla imprez odbuwających się na terenie Skweru 
Budowniczch Nowej Huty. Muszla powinna być usytuowana tyłem do osiedla co ograniczyłoby 
hałas podczas koncertów, 
3. wybudowanie ogrodzenia pomiedzy osiedlem Centrum E a Skwerem Budowniczch Nowej 
Huty uniemożliwiającego przejście uczestnikom koncertów na teren osiedla Centrum E.” 
 

11. Wiadomość o analogicznej treści wpłyneła 5 razy: 
„Dla mieszkańców i mieszkanek Dzielnicy XVIII Nowa Huta i innych mieszkańców Krakowa i 
miłośników Łąk Nowohuckich oraz terenów zielonych (nieurządzonych)  - dalsze losy dużego 
zielonego obszaru pomiędzy osiedlem Centrum E, a ulicą Biskupa Padniewskiego - ponad 7 
hektarowy teren obok Łąk Nowohuckich sprawą bardzo istotną. 
Jako społeczność lokalna, żywotnie zainteresowana losami i kształtem najbliższego otoczenia - 
oczekujemy przeprowadzenia profesjonalnych konsultacji społecznych dotyczących 
zagospodarowania projektu kompleksowego zagospodarowania obszaru pomiędzy osiedlem 
Centrum E, a ulicą Biskupa Padniewskiego zgodnie z Uchwałą nr CXI/2904/18 Rady Miasta 
Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu konsultacji z mieszkańcami Gminy 
Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w 
dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji? 
Mamy prawo współdecydować o losach naszego najbliższego otoczenia i mieć wpływ na 
wydatkowanie budżetu Miasta. Naszym priorytetem jest zieleń. 
Argumenty za przeprowadzeniem konsultacji zgodnie z Uchwałą nr CXI/2904/18 Rady Miasta 
Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu konsultacji z mieszkańcami Gminy 
Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w 
dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji? 
  
1.       Trzeba wiele wysiłku i zachodu, aby zgłębić projekt. To znaczy pobrać plik, otworzyć w 
programie Adobe, następnie usuwać kolejne warstwy by odczytać legendę a na koniec poszukać 
dodatkowych rysunków technicznych i konserwatorskich, bez których nie jest możliwe 
zrozumienie tego, co proponujecie Państwo w projekcie. Dlatego konieczne są spotkania z 
mieszkańcami i mieszkankami oraz projektantem w celu objaśnienia propozycji zmian. 
  
2.       Tak rozległy teren na styku użytku ekologicznego - dla przypomnienia obszar objęty 
programem Natura 2000 i parku - to szalenie trudne wyzwanie! Uważamy, że wymaga on 
głębszej analizy niż tylko zbieranie uwag. Tutaj potrzebne są spotkania konsultacyjne - dla 
przypomnienia uchwałą Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska miał powstać zespół 
doradczy. Nie można konsultować parku w oderwaniu od Łąk Nowohuckich. 

 
3.       Ani z projektu ani z wizualizacji ani z filmu nie wynika, że zostanie stworzone miasteczko 
rowerowe. Proszę zrozumieć, że wymiana nawierzchni bez infrastruktury (znaki poziome, 
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pionowe, sygnalizacja, zasady itd.) stworzy jedynie sztucznie ogrodzone asfaltowe alejki. 
Mieszkańcy – członkowie i członkinie nieformalnej grupy „Nowa Huta Teraźniejszości” (NHT) 
zgłaszali (dwukrotnie) projekt do Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa. Ten społeczny 
projekt w Budżecie Obywatelskim w 2021 roku składany przez Magdę Rymarz został odrzucony 
formalnie ze względu na projektowanie inwestycji tego terenu. Projekt Magdy Rymarz 
Miasteczka rowerowego wypływał z rzeczywistej potrzeby mieszkańców a nie wizji 
projektantów.  
  
Na WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 
ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j. t. Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1764 ze zm.) proszę o udostępnienie informacji w następującym zakresie: W jakim zakresie 
zadanie o numerze BO.OM.183/21 i nazwie Miasteczko Ruchu Drogowego w Nowej Hucie 
zostanie zrealizowane w ramach zadania "ZZM/O1.49/21 Zagospodarowanie terenu zielonego 
pomiędzy os. Centrum E a ul. Biskupa Padniewskiego" na działce 5/1, 5/2, obręb 48, jedn. ewid. 
Nowa Huta. 
Otrzymałam odpowiedź, że miasteczko znajdzie się w planach inwestycji „ZZM/01.49/21 
Zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy os. Centrum E a ul. Biskupa Padniewskiego”.  
Jako mieszkańcy chcemy pełnego objaśnienia planowanej inwestycji. Tymczasem, żeby 
dowiedzieć się i odnieść w uwagach do przedłożonego planu, trzeba prosić o dodatkowe 
wyjaśnienia - nie powinno być tak, że istotne zagadnienia są roztrząsane na profilu na 
Faceboooku ZZM – osoby, które są poza Facebookiem nie mają dostępu do wyjaśnień 
udzielanych przez projektanta. 
  
4.       Planowana inwestycja częściowo ma być realizowana na obszarze umownie nazywanym 
(również na mapach Parkiem Kultury), co do którego mieszkańcy nie mają pewności, że posiada 
status terenu parkowego – status taki nadawany jest uchwałą Rady Miasta Krakowa. Stąd 
konieczność wyjaśnienia czy planowana inwestycja o charakterze parkowym rzeczywiście ma 
uzasadnienie prawne. 
5.       W tak istotnym temacie jakim jest ponad siedmiohektarowy obszar dano mieszkańcom 
bardzo mało czasu na wypowiedzenie się. Mieszkańcy Krakowa obecnie są bardzo 
zaangażowani w organizowanie pomocy humanitarnej uchodźcom i uchodźczyniom z obszarów 
dotkniętych konfliktem zbrojnym na Ukrainie. 
Wierzymy, że dzięki dialogowi można wypracować wspólną koncepcję tego dużego fragmentu 
Nowej Huty. 1. Chcemy jawnych i przejrzystych informacji na temat planów inwestycyjnych 2. 
Chcemy wyrazić swoje opinie i przekazać swoje uwagi 3. Chcemy współdecydować, wspólnie 
opracować rozwiązania dotyczące przyszłości tego obszaru • opis przedmiotu konsultacji: 
Koncepcja zagospodarowania obszaru z uwzględnieniem bliskość użytku ekologicznego i 
obszaru Natura 2000  i w zgodzie z oczekiwaniami mieszkańców Krakowa, w szczególności 
Dzielnicy XVIII Nowa Huta. • propozycja form konsultacji; OTWARTE SPOTKANIA 
KONSULTACYJNE (ZZM, Rada Dzielnicy, Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska, 
Nowohuckie Laboratorium Dziedzictwa przy Ośrodku Kultura im. K.C. Norwida, Spółdzielnia 
Budostal, eksperci z zakresu  dendrologii, ochrony środowiska, biolodzy i wszyscy 
zainteresowani mieszkańcy) FORMULARZ KONSULTACYJNY (PAPIEROWY/ON-LINE) ANKIETA 
WARSZTATY PROJEKTOWE inne, do ustalenia • uzasadnienie przeprowadzenia konsultacji; 

Od wielu lat przedmiotowy teren zielony, jest jednym z najbardziej uczęszczanych obszarów 
który służy mieszkańcom do spacerów, również biegania. To dla wielu mieszkańców to teren 
relaksu i wypoczynku, spotkania z dziką przyrodą, aspekt przyrodniczy jest bardzo doceniamy. 
Proponowana inwestycja zmieni dotychczasowy charakter, z kameralnych przestrzeni: smoczy 
plac zabaw z siłownią, wybieg dla psów podzielony na duży i mały powstaną obszary 
„upstrzone”, „uatrakcyjnione”, „dogęszczone” zupełnie niesłusznie.  
Faktem jest, że przez wiele lat teren był zaśmiecany, dopiero w ostatnich 3 latach dzięki 
oddolnym inicjatywom i regularnym akcjom sprzątania („Operacja Czysta Rzeka” i inne) 
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mieszkańcy zwrócili uwagę na konieczność zwiększenia środków na oczyszczanie terenu przez 
zarządcę czyli ZZM. Dysponuję obszerną korespondencją w tym temacie.  
Chcemy przedstawić oczekiwania i potrzeby mieszkańców wobec tego terenu. 
proponowany termin rozpoczęcia i/lub zakończenia konsultacji; do ustalenia, kwiecień 2022? • 
proponowany rejon miasta, w którym powinno odbyć się np. spotkanie lub warsztaty; Dzielnica 
XVIII Nowa Huta • sugerowany termin i godzinach spotkań; w godzinach popołudniowych, w 
weekendy, by umożliwić uczestnictwo osobom pracującym, również dostęp online • grupy 
docelowe, do których miałyby być skierowane formy promocji; wszyscy mieszkańcy Dzielnicy 
XVIII Nowa Huta (ale też inni mieszkańcy Krakowa), seniorzy, rodziny z dziećmi, osoby 
korzystające, aktywnie spędzający czas - biegacze, właściciele psów. • sposobach na 
zwiększenie dostępności konsultacji dla wszystkich mieszkańców, także tych z 
niepełnosprawnościami i ograniczeniami ruchowymi. do ustalenia W trakcie konsultacji 
zobowiązujemy się przestrzegać 7 zasad konsultacji społecznych Zasada dobrej woli W duchu 
dialogu, strony słuchają się nawzajem, wykazując wolę zrozumienia odmiennych racji. Zasada 
powszechności - każdy zainteresowany powinien mieć dostęp do udziału w konsultacjach dzięki 
stworzonym przez organizatorów warunkom do powszechnego w nich uczestnictwa. Zasada 
przejrzystości - wszystkie informacje w ramach konsultacji muszą być powszechnie dostępne. 
Organizatorzy dbają o to, zapewniając rzetelność i kompletność informacji o przedmiocie 
konsultacji. Zasada responsywności - każdy uczestnik konsultacji powinien otrzymać 
merytoryczną odpowiedź na zgłoszoną uwagę, opinię, komentarz. Zasada koordynacji - każda z 
konsultacji społecznych musi mieć gospodarza, odpowiedzialnego za cały proces. Zasada 
przewidywalności - już na najwcześniejszym etapie konsultacje powinny być prowadzone w 
zaplanowany sposób i w oparciu o czytelne zasady. Zasada poszanowania interesu ogólnego - 
ostateczne decyzje podejmowane w oparciu o konsultacje powinny reprezentować interes i 
dobro ogółu mieszkańców.” 

 

12. „Dzień dobry, 
Mam jedną sugestię, co do zagospodarowania terenu zielonego między os. Centrum E a ul. Bp. 
Padniewskiego. Miejsce będzie przeznaczone dla biegaczy i rowerzystów, tak więc spoko, ale 
byłoby super, gdyby znalazła się "bezpieczna strefa dla rowerów". To znaczy, ktoś chce 
pobiegać, ale ma daleko, tak więc śmiga i podjeżdża rowerem, zapina go w bezpiecznym, 
monitorowym na przykład miejscu, być może nawet w takiej klatce, która byłaby otwierana 
kartą - na przykład KKM - biega, a nawet spaceruje, i bez nerwów wraca po rower ;) W 
dzisiejszych czasach kradzieże rowerów to niestety zmora Krakowa, tak więc może dodatkowe 
zabezpieczenie rowerów spowodowałoby częstsze z nich korzystanie. Niestety często sam 
łańcuch nie wystarcza. Wystarczy chwila i zabezpieczenie łańcuchowe już nie istnieje.” 
 

13. „Dzień dobry 
Moje uwagi do projektu parku pomiędzy NCK a ul. Padniewskiego 
1. Zdecydowanie zbyt duża ingerencja w teren zielony tzn. zbyt dużo alejek, sztucznej 
nawierzchni w miejscu, gdzie obecnie mamy naturalny trawnik (pomiędzy wybiegiem a 
brzegiem skarpy). Po prostu za dużo betonu i przekształcania naturalnego ukształtowania 
przyrody.  
2. Tężnia powinna być oddzielona od ulicy Padniewskiego i bloków gęstym nasadzeniami drzew. 
Ul. Padniewskiego jest dosyć ruchliwa, znajdują się przy niej parkingi a tężnia ma być miejscem 
o walorach zdrowotnych tymczasem w tym projekcie jest wdychanie spalin.  
3. Potrzebne jest oświetlenie wzdłuż ścieżki biegnącej brzegiem skarpy, w tym momencie na 
projekcie go nie widzę. Jeśli tam nie będzie oświetlenia to będzie to teren bardzo niebezpieczny. 
Generalnie mam takie wrażenie, że w tym projekcie jest zbyt mało oświetlenia, ten teren jest 
raczej ciemny ze względu na ilość drzew.  
4. Kolejne przyrządy siłowni zewnętrznej nie są potrzebne, ich spora ilość znajduje się już przy 
placu zabaw obok NCK i one raczej nie cieszą się popularnością. 
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5. Teren powinien być monitorowany, pod opieką straży miejskiej - tak aby chronić go przed 
dewastacją. Niestety wiele realizacji ZZM jest niszczonych przez wandali lub służy jako miejsca, 
w których spożywany jest alkohol.” 
 

14. „Jako mieszkanka Osiedla Centrum D w Nowej Hucie i członkini nieformalnej grupy „Aktywni 
mieszkańcy osiedla Centrum D” zgłaszam uwagi mieszkańców na temat planów nowego 
zagospodarowania zielonego obszaru pomiędzy osiedlem Centrum E a ulicą Biskupa 
Padniewskiego. 
Ze względu na nasze zainteresowanie wyglądem terenu, który znajduje się w najbliższym 
sąsiedztwie i jest przez nas uczęszczany w czasie spacerów rekreacyjnych, chcielibyśmy zgłosić 
potrzebę przeprowadzenia profesjonalnych konsultacji społecznych dot. projektu 
kompleksowego zagospodarowania obszaru pomiędzy osiedlem Centrum E, a ulicą Biskupa 
Padniewskiego zgodnie z Uchwałą nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 
2018 r. w sprawie zasad i trybu konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z 
Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej tych organizacji. 
Przytaczam raz jeszcze argumenty, które wystosowała już do Państwa liderka naszej osiedlowej 
grupy, Małgorzata Szymczyk-Karnasiewicz.  
1.       Trzeba wiele wysiłku i zachodu, aby zgłębić projekt. To znaczy pobrać plik, otworzyć w 
programie Adobe, następnie usuwać kolejne warstwy by odczytać legendę a na koniec poszukać 
dodatkowych rysunków technicznych i konserwatorskich, bez których nie jest możliwe 
zrozumienie tego, co proponujecie Państwo w projekcie. Dlatego konieczne są spotkania z 
mieszkańcami i mieszkankami oraz projektantem w celu objaśnienia propozycji zmian. 
2.       Tak rozległy teren na styku użytku ekologicznego - dla przypomnienia obszar objęty 
programem Natura 2000 i parku - to szalenie trudne wyzwanie! Uważamy, że wymaga on 
głębszej analizy niż tylko zbieranie uwag. Tutaj potrzebne są spotkania konsultacyjne - dla 
przypomnienia uchwałą Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska miał powstać zespół 
doradczy. Nie można konsultować parku w oderwaniu od Łąk Nowohuckich. 
3.       Ani z projektu ani z wizualizacji ani z filmu nie wynika, że zostanie stworzone miasteczko 
rowerowe. Proszę zrozumieć, że wymiana nawierzchni bez infrastruktury (znaki poziome, 
pionowe, sygnalizacja, zasady itd.) stworzy jedynie sztucznie ogrodzone asfaltowe alejki. 
Mieszkańcy – członkowie i członkinie nieformalnej grupy „Nowa Huta Teraźniejszości” (NHT) 
zgłaszali (dwukrotnie) projekt do Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa. Ten społeczny 
projekt w Budżecie Obywatelskim w 2021 roku składany przez Magdę Rymarz został odrzucony 
formalnie ze względu na projektowanie inwestycji tego terenu. Projekt Magdy Rymarz 
Miasteczka rowerowego wypływał z rzeczywistej potrzeby mieszkańców a nie wizji 
projektantów.  
4.       Planowana inwestycja częściowo ma być realizowana na obszarze umownie nazywanym 
(również na mapach Parkiem Kultury), co do którego mieszkańcy nie mają pewności, że posiada 
status terenu parkowego – status taki nadawany jest uchwałą Rady Miasta Krakowa. Stąd 
konieczność wyjaśnienia czy planowana inwestycja o charakterze parkowym rzeczywiście ma 
uzasadnienie prawne. 
5.       W tak istotnym temacie jakim jest ponad siedmiohektarowy obszar dano mieszkańcom 
bardzo mało czasu na wypowiedzenie się. Mieszkańcy Krakowa obecnie są bardzo 
zaangażowani w organizowanie pomocy humanitarnej uchodźcom i uchodźczyniom z obszarów 
dotkniętych konfliktem zbrojnym na Ukrainie. 
Teren, którego dotyczy projekt ZZM, jest popularną przestrzenią spacerowo-rekreacyjną, służy 
m.in. do biegania i przechadzek z psami. Istotna jest też możliwość kontaktu z dziką przyrodą, 
tuż obok są przecież Łąki Nowohuckie i obszar Natura 2000, w grę wchodzi więc aspekt 
ekologiczny i edukacyjny. 
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Proponowana inwestycja zmieni dotychczasowy kameralny i spokojny charakter tego miejsca. 
Jest ryzyko przeładowania "atrakcjami" kosztem zieleni, czyli tego, co stanowi o wartości tego 
terenu. Na pewno to miejsce wymaga zakrojonej na większą skalę akcji porządkowej i stałego 
utrzymywania porządku. W ostatnich latach dzięki oddolnym, sąsiedzkim inicjatywom 
sprzątania, mieszkańcy zwrócili uwagę na konieczność zwiększenia środków na oczyszczanie 
terenu przez zarządcę, czyli ZZM.  
Chcemy przedstawić oczekiwania i potrzeby mieszkańców wobec tego terenu - najlepiej w 
ramach spotkań bezpośrednich na terenie naszej dzielnicy i w godzinach popołudniowych lub 
w weekendy, by umożliwić uczestnictwo osobom pracującym, ale warto zapewnić również 
dostęp online (choćby z uwagi na to, że ciągle jesteśmy w stanie pandemii).  
Najlepiej, gdyby konsultacje odbyły się w kilku terminach, tak aby jak najwięcej mieszkańców 
mogło wziąć w nich udział. Mam nadzieję, że uda się zaaranżować te spotkania w taki sposób, 
żeby osoby najbardziej zainteresowane - czyli codzienni użytkownicy tego terenu - dostali 
szansę na wygłoszenie swoich uwag i na uzyskanie odpowiedzi (z doświadczenia wiem, że nie 
zawsze tak to wygląda, np. spotkanie dotyczące projektu "Spotkajmy się na podwórku", w 
którym uczestniczyłam, miało bardzo mały margines czasowy na wypowiedzi mieszkańców).” 
 

15. „Szanowni Państwo,  
chciałabym zgłosić następujące uwagi do zaprezentowanego projektu - po co budować nowy 
plac zabaw oraz zewnetrzną siłownię skoro na tym obszarze takie obiekty już istnieją - smoczy 
skwer koło NCK. Często tam bywam i wydaje mi się, że są w dobrym stanie.  
Nie rozumiem po co pomiędzy alejkami znajdują się takie wybetonowane placyki - raczej 
małoprzydatny element.  
Uważam za wartościową alejkę wzdłuż skarpy - choć nie musi być asfaltowa, może być 
utwardzana.  
W opisie jest wspomniana toaleta - nie znalazłam jej na wizualizacjach. Powinna być 
zlokalizowana w pobliżu placu zabaw.  
Bulodrom wydaje mi się niepotrzebny - to nie jest okolica w którą z łatwością dotrą osoby 
starsze.  
Proszę także o informację ile drzew musiałoby być wyciętych aby zrealizować projekt. Uważam, 
że nie powinno zostać wycięte ANI JEDNO, choć domyślam się, że pewnie się bez tego nie 
obejdzie. Proszę o zminimalizowanie tej liczby - zastąpienie starych drzew nowymi 
nasadzeniami w żadnym stopniu nie rozwiązuje problemu.” 
 

16. „Pracownia Animacji Ekologicznej Ośrodka Kultury im.C.K.Norwida (inicjator powstania użytku 
ekologicznego – Łąki Nowohuckie) po zapoznaniu się z projektem dot. zagospodarowania 
terenu zieleni między os. Centrum E a ul. Bp. Padniewskiego, usytuowanego w otulinie Łąk, 
kieruje wnioski o: 
1. Przeprowadzenie konsultacji projektowych zgodnie z zapisami Uchwały nr CXI/2904/18 Rady 
Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. ze względu na: 
a. Znaczenie tego terenu, jako bezpośrednio sąsiadującego z Łąkami Nowohuckimi - jednym z 
największych i najważniejszych terenów przyrodniczych Krakowa. 
b. Zbyt krótki czas przyjmowania uwag i wniosków (tylko 9 dni!), co będzie z pewnością 
skutkowało obniżeniem ilości jak i jakości przekazanych uwag i wniosków. 
c. Brak możliwości złożenia uwag przez osoby nieposługujące się środkami komunikacji 
elektronicznej. 
2. Włączenie w proces konsultacyjny grupy naukowców zajmujących się badaniem i 
monitorowaniem terenu Łąk Nowohuckich, co jest konieczne z uwagi na możliwy wpływ 
planowanych nasadzeń na sąsiedni teren cenny przyrodniczo. 
3. Uzupełnienie udostępnionych materiałów informacyjnych tj. planszy projektowej 
„ZAGOSPODAROWANIE TERENU PARKU” o materiały wymienione w pkt. 3 uwag do ww. planszy 
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(zapisano tam: „Rysunek należy czytać wraz ze specyfikacją, pozostałymi rysunkami 
architektonicznymi i branżowymi, oraz konserwatorskimi”). 
4. Uzupełnienie informacji dot. ewentualnych prac w obszarze zieleni znajdującej się w 
bezpośrednim sąsiedztwie rewitalizowanego parku od strony południowej tj. na skarpie Łąk 
Nowohuckich w związku z planowanym ustawieniem trzech punktów widokowych 
(udostępniony film przedstawia znaczne otwarcie parku na obszar Łąk Nowohuckich - czy takie 
otwarcie jest rzeczywiście planowane?).” 
 

17. „Witam. 
Przesyłam uwagę do projektu zagospodarowania terenu zielonego pomiędzy osiedlem Centrum 
E, a ulicą Biskupa Padniewskiego. 
Na tym obszarze nie zaplanowano żadnego elementu wodnego(fontanny, sadzawki, oczka 
wodnego). Jak ważne to elementy w przestrzeni miejskiej szkoda już nawet pisać. Niestety w 
Krakowie trwa do nich jakaś dziwna awersja. Jeżeli na tym terenie pojawi się obiekt wodny, 
będzie tam dużo przyjemniej spędzać czas, a i miejsce zyska mocno na estetyce.” 
 

18. „Szanowni Państwo, 
chciałbym wnieść przedstawić następujące uwagi i wnioski: 
I. Wybieg dla psów. 
Znaczną część obszaru parku zajmuje wybieg dla psów - co do zasady teren zamknięty, z którego 
nie korzystają inne osoby niż te posiadające psy. Wydzielenie tak dużej części byłoby zasadne i 
miałoby sens, gdyby pozostały obszar (poza wybiegiem dla psów i dojściem do niego) stanowił 
strefę wyłączoną z użytku przez psy. Czyli wyłącznie do użytku i wypoczynku ludzi.  
Chciałbym poinformować, że aktualnie cały projektowany obszar (jak i obszar wzdłuż łąk 
nowohuckich na wschód od obszaru, który ma zostać zagospodarowany) jest całkowicie 
zdominowany przez psy i ich właścicieli. Psy są puszczane wolno, sprzątanie po nich nie jest 
zasadą (pozostałości są na każdym kroku) i jest ich znaczna ilość. Jakikolwiek wypoczynek wśród 
takiej ilości czworonogów jest niemożliwy. Podobnie uprawianie sportu - psy chętnie 
przeszkadzają biegającym czy jeżdżącym na rowerze (albo chcąc się bawić albo agresywnie - 
czasem trudno odróżnić).  Istotnym problemem są psy puszczane wolno, których jest tutaj 
znaczna ilość w przeciwieństwie do obszarów położonych bliżej centrum miasta. Ma to 
dodatkowy wymiar, bo na terenie łąk nowohuckich przebywają również dzikie zwierzęta (sarny, 
lisy, zające, ptactwo), którym obecność psów puszczanych wolno na pewno nie służy. 
Z tego też powodu chciałbym zaproponować następujące rozwiązania: 
a) wydzielenie "obszaru dla psów" (aktualnie wytyczony wybieg wraz dojściem do niego" oraz 
"obszaru bez psów" (pozostały teren poza wybiegiem dla psów i dojściem do niego). 
alternatywnie (lub także) 
b) przeniesienie wybiegu dla psów na północno zachodni pas zieleni (pas zieleni w lewym 
górnym rogu mapy poglądowej), a umiejscowionego na tym pasie zieleni planowanej siłowni 
zewnętrznej przeniesienie na planowany wybieg dla psów. 
Uzasadnienie: nie widzę podstaw, aby umieszczać siłownię zewnętrzną przy ruchliwej al. Jana 
Pawła II, a wybieg dla psów na bardziej oddalonym terenie niemalże w centrum parku.  
Po pierwsze zanieczyszczenia powodowane przez samochody ( w tym w szczególności pyły 
unoszące się spod kół samochodów) są ogromnym zagrożeniem dla zdrowia (przypominam - 
aleja Jana Pawła II jest bardzo ruchliwa i ograniczenie prędkości na tej ulicy to 70 km/h), więc 
automaczynie zanieszczyszczeń będzie więcej niż na osiedlowej uliczce. Osoby korzystające z 
siłowni zewnętrznej w czasie intensywnego wysiłku będą wdychały więcej trujących pyłów. 
Takie umiejscowienie nie ma uzasadnienia w zasadach publicznej ochrony zdrowia. 
Po drugie hałas generowany przez samochody jest równie szkodliwy dla zdrowia. 
Po trzecie umiejscowienie siłowni zewnętrznej pomiędzy hałasem generowanym przez 
samochody i tym generowanym przez psy jest dość zaskakujące (nie jestem specjalistą ale nie 
sądzę aby to było idealne miejsce do spokojnych ćwiczeń). Wydaje mi się, że przebywanie na 



9 
 

takim terenie może wywoływać niepokój i stres. W tym zakresie pytanie czy nie warto 
skonsultować umiejscowienia tej siłowni ze specjalistami? 
Tym samym wydaje się, że skumulowanie i w jakiś sposób odcięcie hałasu generowanego przez 
samochody jaki tego generowanego przez psy od pozostałej części parku uważam za zasadne. 
alternatywnie lub także 
c) zmniejszenie planowanego wybiegu dla psów i stworzenie na zlikwidowanym miejscu skate 
parku, pumptracku lub podobnego miejsca dla starszych dzieci, młodzieży, które wydaje się 
będą mniej narażone na negatywne skutki hałasujących psów, a zresztą sami będą ten hałas 
generowały.  
Na stronie internetowej jest informacja o planowanym i zaprojektowanym skateparku 
natomiast na mapie go nie znalazłem i wydaje się, że informacja na stronie nie jest prawdziwa. 
Taki skatepark - miejsce spotkań młodzieży i starszych dzieci jest moim zdaniem niezwykle 
potrzebny. Brakuje takiego miejsca, które młodzież mogłaby uważać za swoje. Aktualnie zdarza 
się, że młodzież ta przebywa popołudniami na placu zabaw dla dzieci, gdzie dość niechętnie 
przyglądają się temu rodzice dzieci a takie konflikty społeczne mogłyby zostać zażegnane gdyby 
młodzież miała "swoje miejsce". Oczywiście z doświadczenia wynika, że i w takim miejscu jak 
skatepark zaraz znaleźli by się rodzice z młodszymi dziećmi, którym nie podobałoby się wszystko 
co ta młodzież tam robi - z tego powodu zalecam wprowadzenie odpowiednich zapisów w 
regulaminie, które pozwolą młodzieży zaopiekować się tym miejscem.  
Chodzi tu także o bezpieczeństwo, gdyż jak możemy zaobserwować w mediach 
społecznościowych mniejsze dzieci nie zdają sobie sprawy z zasad bezpieczeństwa na takich 
skateparkach i nie są one także respektowane przez ich rodziców.  
alternatywnie: 
d) całkowite usunięcie wybiegu dla psów. 
Po weryfikacji na google maps stwierdzam, że wybiegi dla psów znajdują się: 
- nad zalewem nowohuckim (ok 3.0 km od planowanego zagospodarowania terenu) 
- przy ul. Stefana Kłosowskiego (ok 2,2 km od planowanego zagospodarowania terenu) 
W miejsce wybiegu dla psów proponuję umieszczenie skateparku lub innego podobnego 
miejsca (np. pumptrack - wpisałby się idealnie w miasteczko rowerowe które ma powstać obok 
[chyba, że ta informacja nie jest prawdziwa], boisko wielodyscyplinowe - gdyby np. była 
możliwość zaanektowania takiego boiska na lodowisko w zimie to byłoby coś i czegoś takiego 
brakuje w całym krakowie) lub połączenie różnych miejsc - przestrzeni jest dość dużo.  
Najbliższe lokalizacje skateparku: 
- wzgórza krzesławickie (ok 4,4 km) 
- park lotników ( ok 3,5 km) 
II. Skatepark lub podobne "swoje miejsce" dla młodzieży 
Uzasadnienie dot. skateparku zawarłem w poprzednim punkcie. Chciałbym tylko zaznaczyć, że 
zgodnie z google maps najbliższe skateparki znajdują się na wzgórzach krzesławickich i w parku 
lotników. Oznacza to, że na terenie Nowej Huty jej okolicach nie ma skateparku! Tym samym 
nie ma miejsca dla spotkań młodzieży.  
Jest to o tyle zaskakujące, że wydaje się, że Nowa Huta kulturowo i społecznie posiada pewne 
konotacje związane z tzw. "kulturą miejską" i warto byłoby przekuć te konotacje w pozytywny 
przekaz. Jak już wspomniałem nie widzę większego sensu przeznaczać tak znacznego obszaru 
na wybieg dla psów, które i tak w tych okolicach biegają wolno. Należy pamiętać, że decyzja 
obecnej podjęta będzie stanowić o tym jak ten teren będzie wyglądał przez najbliższe 20-30 lat. 
Innymi pomysłami są:  
-pumptrack (zgodnie z google maps jedyny pumptrack w krakowie jest w parku lotników) 
- boisko wielodyscyplinowe które uwzględniałyby także takie dyscypliny jak hokej, hokej na 
rolkach, trawie, badminton i inne bardziej niszowe dyscypliny. 
Podsumowując powyższe uwagi wnoszę o zlikwidowanie lub znaczne zmniejszenie i 
przeniesienie na północno zachodnią część mapy wybiegu dla psów, a przeznaczenie 
uzyskanego terenu na miejsce dla starszych dzieci i młodzieży, którzy nie będą korzystać ani z 
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placu zabaw (dla małych dzieci), z siłowni (dla dorosłych), z miasteczka rowerowego (dla dzieci), 
z bulodromu (dla starszych osób).” 
 

19. „Dzień dobry. 
Teren, o którym mowa jest moim ulubionym na spacery. Walorem jest w miarę naturalny 
charakter tego fragmentu. Stare, okazałe drzewa, naturalny wielogatunkowy "trawnik"- 
zmieniające się ciekawie w ciągu roku. Przyjemnie posłuchać ptaków, spotkać zająca czy 
wiewiórkę. Bardzo bym chciała żeby charakter tego miejsca nie został zakłócony, nie stał się 
kolejnym miejscem ładnie uporządkowanym ale  kosztem istniejącej tam już przyrody.  
Pozytywy projektu to na pewno: 
1.    Oświetlenie terenu 
2.    Poprawa nawierzchni ścieżek tak, aby po deszczu nie ślizgać się na błocie 
3.    Zagospodarowanie terenu po dawnym „miasteczku rowerowym” 
4.    Łączka dla owadów!!!!!! 
5.    Pozostawienie zagrody dla jeży. 
Wątpliwości: 
1.    Dużą, w sumie, powierzchnię zajmują miejsca na grę w bule. Uważam, że wystarczy jedno, 
najwyżej dwa takie  boiska, zwłaszcza, ze jest to gra u nas zupełnie nie popularna. Jeżeli pomysł 
się sprawdzi, to w przyszłości można myśleć o zwiększeniu ich ilości. Niech zostanie w tym 
miejscu zieleń. Tego nam potrzeba w mieście.  
2.    Bardzo ważne by realizacja projektu nie wymagała wycięcia któregokolwiek z żyjących tam 
starych drzew. To one nas tam przyciągają i stanowią o wartości tego miejsca. Wycięcie każdego 
drzewa budzi wyraźny sprzeciw mój i wszystkich ludzi z którymi stale tam się spotykam podczas 
spacerów i mamy okazję rozmawiać (z różnych ust słyszałam " żeby tylko nie przyszło komuś do 
głowy wycinanie tych drzew”). Pozycje w legendzie: projektowane drzewa, projektowane 
nasadzenia zastępcze, mogą sugerować niestety wycinkę. Analizując projekt nie umiałam 
znaleźć odpowiedzi: czy zakładają Państwo wycięcie jakiegoś drzewa ( ilu, których i dlaczego). 
Bardzo proszę o przesłanie mi odpowiedzi. 
3.    Rekultywacja trawnika – czy to będzie taki  nudny trawniczek „ z rolki” tak jak przed NCK, 
czy pozwolicie Państwo na ten „dziki”. Jest w nim dużo uroku i taki naturalny. 
4.    Czy dobrze odczytuję, że ścieżki głównie asfaltowe? Mam nadzieję że jednak bardziej 
naturalne. 
5.    Czy łąka między Centrum E a NCK pozostanie w stanie niezmienionym? (na planie nie widzę 
tego terenu) 
Bardzo liczę na poważne potraktowanie tych moich uwag. Wiem na pewno, że moje  zdanie 
podzielają ci wszyscy którzy są tam stałymi bywalcami, a chyba im, głównie, te zmiany mają 
służyć.  
Liczę na wrażliwość i wysoką kulturę projektantów oraz  mam nadzieję, że za ich sprawą ten 
obszar nie upodobni się do innych poddawanych rekultywacji terenów lecz pozostanie 
wyjątkowy. Będę wdzięczna za odpowiedź na moje wątpliwości. Pozdrawiam.” 
 

20. „Szanowne ZZM. 
Chodzę  na łąki z "kijkami" już 10lat. Od przystanku ul. Jana Pawła II w stronę łąk. 10 lat temu 
gdzie jest psi wybieg posadzono "medialnie" piękne krzaki ozdobne. Głównie bzy. Po dwóch 
latach zrobiono na to miejsce psi wybieg i po krzakach. wyrzucone pieniądze!!!. Sześć lat temu 
między Padniewskiego a skarpą przy łąkach zrobiono "Gaj modrzewiowy" . Posadzono ze sto 
modrzewi. Część z nich natura załatwiła / nie było dendrologa???/. Trzy lata temu na to miejsce 
ktoś wymyślił Tężnie solankową żeby sypać solą w okna mieszkańców a dwa lata temu powstał 
jeszcze plac zabaw. Modrzewi zostało ok. 15szt.. Wyrzucone pieniądze!!! 
Uważam że co do zagospodarowania zieleni między NCK a Padniewskiego oraz łąk NH należy:  
1. zrobić rampy widokowe które powinny być wyższe co najmniej o metr,/ jedna jest zarośnięta 
krzakami/ 
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2. wyremontować porządnie mostki/kładki??/ bo nie doczekają lata, 
3.zrobić dobre ścieżki/ te wydeptane przez ludzi/ zwłaszcza nad skarpą wzdłuż ul. B. 
Padniewskiego, 
4. przyciąć drzewa wzdłuż tejże skarpy, 
5. proponowała bym ogrodzenie wzdłuż tejże skarpy, żeby "dzikuski" nie wchodziły na teren 
parku, zabudowań, 
6. zrobić porządek po tężni solankowej, 
7. jak najmniej latarni bo: 
 będzie co raz mniej: saren, dzików, jeży, lisów, zajączków, wiewiórek, różnych gadów no i 
ptaków. W tym miejscu tj. wokół "parku rowerowego" gniazdują kosy, drozdy, grzywacze/ptaki 
duże ale bardzo płochliwe/, synogarlice. 
  - skaeyparki i boule powinny być osadzone pomiędzy C.E a NCK. 
  - dwa place zabaw wystarczy na ten teren. 
A ZZM jest od zieleni czy jej likwidacji??? i czemu ma służyć wielki plac betonowy za 
NCK????????” 

 

21. „Szanowni Państwo,  
piszę w sprawie planowanej rewitalizacji terenu zielonego znajdującego się pomiędzy osiedlem 
Cetrum E, a ulicą biskupa Padniewskiego. Codziennie podczas spacerów z moim pupilem 
korzystam z dobrodziejstw tego obszaru, a zwłaszcza z psiego wybiegu. Zarówno mi, jak i wielu 
innym opiekunom psów, bardzo zależy na tym, aby przy nadchodzących zmianach wziąć pod 
uwagę również ten obszar terenu zielonego i poprawić jego stan.  Istotną kwestią jest naprawa 
i wzmocnienie ogrodzenia. Po burzach i wichurach ostatnich miesięcy płot jest w kilku miejscach 
uszkodzony. Wejście powinno być zrobione w ten sposób, aby miało śluzę, czyli dwie furtki 
jedna po drugiej-jest to konieczne ze względu na  bezpieczeństwo czworonogów znajdujących 
się w parku, ponieważ znacznie ogranicza możliwości ucieczki, a także umożliwa komfortowe 
wejście i wyjście. Bardzo ważną sprawą jest doprowadzenie wody do terenu wybiegu, tak aby 
mógł się tam znajdować jakiś wodopój albo chociaż kranik z bieżącą, czystą wodą. Do tej pory 
opiekunowie przynosili sami wodę, dla swoich podopiecznych i nalewali do miski, która się tam 
znajduje. Nie jest to dobre rozwiązanie dla zdrowia psów, które mogą od siebie nawzajem 
zarazić się różnymi chorobami poprzez picie ze wspólnej miski. Mój pies ostatnio w ten sposób 
złapał infekcję żołądkową. Kolejna kwestia to zasianie trawy. W tej chwili trawy praktycznie tam 
nie ma, jest tam tak naprawdę błotne klepisko. Oprócz tego, obszar gdzie znajduje się park jest 
bardzo słabo oświetlony. Po zmroku widoczność jest mocno ograniczona, do tego stopnia, że 
należy się wspomagać latarką. Dosyć ciężko w takich warunkować opiekować się swoim psem i 
obserwować jego zachowanie. Finalnie, bardzo prosimy o to, aby nie zmniejszać terenu psiego 
wybiegu. W pogodne dni na wybiegu znajduje się nawet kilkanaście psów. Aby każdy pies mógł 
się bezpiecznie i bezkonfliktowo wybiegać potrzeba sporo wolnej przestrzeni i ograniczanie jej 
naprawdę nie jest wskazane.  
To tyle :) Mam nadzieję, że moje uwagi wniosą coś konstruktywnego do planowanego 
zagospodarowania tego terenu.” 
 

22. „Dzień dobry, 
jako osoba, która zabiera swojego pupila codziennie w ten rejon, w szczególności na wybieg dla 
psów, bardzo zależałoby mi jak i wielu innym właścicielom, na 5 kwestiach powiązanych z 
wybiegiem. 
1.) nie pomniejszanie jego terenu, w lecie przy ładnej pogodzie w tygodniu na wybiegu znajduje 
się często więcej niż 10 psów. Przy obecnych rozmiarach jest wystarczająco miejsca, aby psy 
mogły się na tym terenie wybiegać i pobawić w sposób bezpieczny bez ryzyka wbiegnięcia w 
ogrodzenie, drzewa czy inne elementy. Proszę o przynajmniej zachowanie jego obecnego 
rozmiaru. Powiększenie byłoby oczywiście mile widziane :) 
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2.) obecnie brakuje w tym miejscu dostępu do wody, właściciele psów przynoszą wodę ze sobą 
i nalewają do znajdującej się tam miski. Nie jest to rozwiązanie dobre dla zdrowia zwierząt, tak 
jak i u ludzi między psami mogą przenosić się choroby między innymi przez picie wody z tej 
samej miski. Instalacja wodopoju jak przy zalewie nowohuckim z miską u dołu tak aby móc nalać 
świeżej wody swojemu pupilowi i wylać wodę po tym jak ją wypije jest kluczowym elementem 
dla dbania o zdrowie psów. 
3.) oświetlenie, teren ten nie ma ani jednej lampy, nie jest potrzebne pełne oświetlenie całości 
wybiegu, ale jakiejś jego części przy np altanie tak żeby w okresie zimowym kiedy już o godzinie 
16 zrobi się ciemno móc wyjść i spędzić tam czas z swoim zwierzakiem. Porzucać mu piłkę i 
widzieć go. Przy relacjach z innymi psami należy zawsze zwracać uwagę na swoje zwierzę czy 
nie czuje się ono zagrożone, albo czy nie przejawia zachowania agresywnego jak jest ciemno i 
ma się czarnego psa to nie widać go i można nie rozpoznać sygnałów ostrzegawczych na czas i 
może dojść do sytuacji pogryzień (sam byłem świadkiem dwóch takich po zmroku). 
4.) nie rozdzielanie małego i dużego wybiegu. Istnienie dwóch przestrzeni jest świetne, nie 
wszystkie małe psy czują się komfortowo przy większych, nie każdy pies się dogada z drugim 
dwa wybiegi umożliwiają każdemu spędzenie czasu z swoim pupilem w bezpiecznym miejscu, 
jak są połączone to łatwo przejść między jednym a drugim w sytuacji gdy nasz pupil nie czuję 
się komfortowo w jednym. Jest to coś wartego uwagi, plus jeśli jest planowana przestrzeń 
między nimi to czemu by nie powiększyć wybiegów o nią i ewentualnie zrobić dodatkowe 
wejścia na dłuższych bokach? Mniej betonu i ingerencji w zieleń i większa przestrzeń dla psów 
:). 
5.) ostatnia kwestia oprócz rozmiaru wybiegu jest chyba najistotniejsza. Dotyczy ona stanu 
nawierzchni. Na wybieg przychodzi duża ilość psów i właścicieli, zwierzęta biegają ludzie chodzą 
jest to normalne, że trawa się wyrabia i nie rośnie, dlatego środki odłożone na jakiś okres czasu 
zarezerwowane na poczet jej pielęgnacji czy też odnowy byłby by świetną inwestycją w to 
miejsce pozwalającą na długie korzystanie. Obecnie po zimie i zryciu całego wybiegu przez 
traktor zbierający liście 80% wybiegu to goła ziemia. Dosłownie jest tam pył, który przeszkadza 
alergikom, ale też uczula psy, drażni im nosy i przy dużym wysiłku jak bieganie dostaje się do 
płuc i jest szkodliwe, również dostaje się do oczu i powoduje infekcje i zapalenia (mój pies Bilbo 
w przedziale ostatnich 4 miesięcy miał 3 takie infekcje). Zadbanie o trawę w tamtym miejscu 
jest ważne dla zdrowia psów, dodatkowo w okresie opadów powoduje że jest tam mniejsze 
błoto co przekłada się na bezpieczniejszą zabawę, psy się tak nie ślizgają i dodatkowo są mniej 
ubrudzone co sprzyja aby więcej ludzi przychodziło jak jest taka pogoda. W sprawie nawierzchni 
załączam zdjęcia poglądowe, stanu nawierzchni. 
Mam nadzieję że uwagi okażą się pomocne i jeszcze raz zaapeluje o nie pomniejszanie terenu 
dla psów.” 

23. „Dzień dobry, 
pragnę złożyć uwagi do koncepcji zagospodarowania terenu pod park. 
1. Zaprojektowano zbyt dużo boisk do gry w bule, strefa z boiskami do tej gry faworyzuje tylko 
garstkę potencjalnych beneficjentów takiego rozwiązania. Należy zmniejszyć strefę do 
minimum. 
2. Brak rozwiązań dla aktywnej młodzieży, ale i osób starszych. Należy stworzyć rampę dla 
deskorolkarzy. W okolicy są osiedla "Starej Nowej Huty" ale i osiedla nowe na terenie Czyżyn, 
niestety brak rampy w Nowej Hucie. 
3. Powinno powstać boisko do gry w siatkówkę, oraz boisko/boiska do gry w koszykówkę, w 
formacie gry 3*3. Preferencja dla koszykówki ze względu na mniejszą powierzchnię. 
4.Powinny zostać ustawione stoliki do gry w szachy/warcaby. 
5.Teren po miasteczku rowerowym, powinien posiadać infrastrukturę, która będzie umożliwiać 
naukę jazdy na rowerach, hulajnogach, UTO, jednocześnie będzie to strefa otwarta dla 
wszystkich - brak ogrodzenia.” 
 

24.  
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„1. Oświetlenie. Bardzo zaskoczył mnie zapis przy oprawach "parametry zgodne z warunkami 
wydanymi przez ZDMK" bez podania tych parametrów. Niestety bardzo często te warunki i 
projekty oświetleniowe na ich wytycznych powstałe są bardzo niskiej jakości.  Należy zwrócić 
uwagę na jakość lamp i zanieczyszczenie światłem jakie powodują. Warto oprzeć się na 
wymaganiach i szansach jakie dają Standardy Infrastruktury Pieszej Miasta Krakowa. Na terenie 
Starej Nowej Huty najpopularniejsza i zalecana przez ZDMK oprawa powoduje olbrzymią ilość 
problemów. ULOR > 15%, problemy z równomiernością czy świecenie do mieszkań. Oprawy na 
wizualizacji wyglądają na prawidłowe, jednak obawiam się prób wrzucenia "standardowego 
szrotu", który oświetla już większość okolicznych osiedli.  
 
Rozdział 2.8 (czyli część obowiązkowa do stosowania) Standardów Infrastruktury Pieszej Miasta 
Krakowa opisuje także ciągi piesze na terenie parków lub na terenach rekreacyjnych, bez 
współtowarzyszącego ruchu samochodowego. Najważniejsze punkty z tego opracowania: 
a) obowiązek stosowania się do normy PN-EN 13201. (często lekceważona przez projektantów) 
Również w aspekcie wymaganych pomiarów fotometrycznych powykonawczych.  
b) minimalne wartości natężenia oświetlenia na ciągach pieszych 
c) równomierność oświetlenia na poziomie nie mniejszym niż 0,7. Należy tu przypomnieć, że w 
oświetleniu drogowym ( a takim jest także oświetlenie parków) równomierność liczona jest jako 
stosunek najmniejszej zmierzonej wartości natężenia oświetlenia do obliczonej średniej oraz 
największej zmierzonej wartości natężenia oświetlenia do obliczonej średniej.  
d) ULOR = 0  
 
Dodatkowo osobną kwestią jakie podnoszą standardy jest zastosowanie sterowanego 
oświetlenia.  
  
"W  przypadku zastosowania automatycznej detekcji ruchu należy zadbać o to, by doświetlanie 
trwało na tyle długo, aby zapewnić bezpieczne pokonanie całej oświetlanej przeszkody, 
np. schodów lub pochylni. Na ciągach głównych, przystankach oraz na doświetleniach przejść 
dla pieszych oświetlenie powinno działać w godzinach nocnych w trybie ciągłym, dopuszczone 
jest 
oświetlenie adaptacyjne, którego parametry mogą być zmienne w czasie w zależności od pory 
doby lub warunków pogodowych, tak aby zapewnić widoczność w różnych warunkach. 
Kluczowym jest powolne wygaszanie i rozpalanie oświetlenia, tak aby uniknąć olśnień. 
W uzasadnionych przypadkach (np. tereny cenne przyrodniczo) dopuszczalne jest całkowite 
wygaszanie oświetlenia, jednak tylko w sytuacji zastosowania systemów wykrywających ruch 
i oświetlających drogę niechronionym użytkownikom ruchu." 
 
Standardy Infrastruktury Pieszej Miasta Krakowa str. 84.  
 
Opisywany park graniczy z Łąkami Nowohuckimi - terenem wyjątkowo cennym przyrodniczo. 
Dlatego warto zainwestować w dobre oświetlenie, które będzie miało jak najmniejszy 
negatywny wpływ na przyrodę. Proponuję głęboko zastanowić się nad możliwością wygaszania 
lamp w nocy (co wprost dopuszczają Standardy). Są w Polsce firmy, które z powodzeniem 
instalowały takie systemy w parkach w naszym kraju.  
 
2. Połączenie ulicy Padniewskiego i ścieżki prowadzącej na Łąki Nowohuckie. Aktualne 
połączanie jest bardzo problematyczne dla użytkowników, głównie przez wysoki krawężnik i 
małe odległości między słupkami składanymi. W związku z dużym ruchem rowerowym (głównie 
rekreacyjnym ale także jako skrót do ulicy Longinusa Podbipięty) ale i mając na uwadze pieszych 
zwracam się o dostosowanie tego połączenia do wymagań jakie stawiają przed infrastrukturą 
tego typu standardy zarówno piesze jak i rowerowe. Dodatkowo proszę aby we współpracy z 
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Zarządem Transportu Publicznego oraz Miejskim Inżynierem Ruchu utrudnić blokowanie tego 
połączenia przez parkujące samochody ( np poprzez montaż dodatkowych urządzeń BRD).” 

 

25. „Szanowni Państwo, 
chciałabym wyrazić swój sprzeciw względem planowanej rewitalizacji i zagospodarowania 
terenu zielonego między os. Centrum E a ul. Bp. Padniewskiego. Jestem przeciwna utworzeniu 
kolejnej siłowni na świeżym powietrzu oraz proponowanej przez Państwa formie "rewitalizacji". 
Na okolicznych osiedlach, m.in. os. Hutnicze, jest już utworzona siłownia na świeżym powietrzu, 
jest to kilka minut pieszo od terenu przy NCK. Dodatkowo kilka minut od terenu przy NCK jest 
utworzony bardzo rozbudowany park im. Żeromskiego. Nie wyrażam zgody na to, aby miasto 
zabierało kolejne tereny, planując pseudo rewitalizację, gdzie otrzymujemy w efekcie więcej 
betonu niż zieleni. Uważam też, że w Krakowie już prawie w ogóle nie ma naturalnych łąk i 
terenów, które nie są skażone ludzką ręką. Właśnie dlatego chcę, żeby jak najwięcej takich 
terenów zostało ocalonych. Pieniądze przeznaczone na rewitalizację można lepiej spożytkować, 
np. wykonując nasadzenia kwiatów, czy dbając o tę zieleń, którą już mamy w Nowej Hucie.  
Państwo już wykonaliście taką rewitalizację jak w załączniku – jestem temu stanowczo 
przeciwna i chcę, żeby tereny wokół NCK zostały w niezmienionej formie. Czy wszystko musi 
być w dzisiejszym świecie tak do bólu usystematyzowane? Ogrodzone, wytyczone, 
zaplanowane jak od linijki? Czy w mieście nie ma już miejsca na odrobinę prawdziwej natury, 
bez ingerencji człowieka?” 
 

26. „Dzień dobry,  
chciałam zgłosić uwagi i pytania do projektu zagospodarowania terenu zielonego w obszarze 
między os. Centrum E a ul. Bp. Padniewskiego 
Przyznam, że plik projektu jest bardzo duży i ciężko go obejrzeć łącznie z legendą. Czy mogliby 
Państwo udostępnić plan w wersji papierowej? Wizualizacje natomiast dają małe pojęcie o tym 
jak projekt zmienia dotychczasowy układ. 
Proponuję zorganizowanie spotkania z projektantem i specjalistami dla mieszkańców. W ten 
sposób można by odpowiedzieć na wiele pytań i wyjaśnić jakieś wątpliwości w krótkim czasie, 
opowiedzieć o projekcie. Może jako podsumowanie po tym jak zbierzecie Państwo uwagi? 
Sądzę, że koszt organizacji takiego spotkania np w pobliskim NCK nie będzie zatrważający. 
Jeśli już o kosztach - jakie są koszty projektu i jakie będą koszty realizacji? Zastanawiam się nad 
budżetem i priorytetami. Ten obszar jest, funkcjonuje, natomiast czy nie powinno się w 
pierwszej kolejności odbudować pomostów przy Łąkach Nowohuckich? Zadbać o większą 
edukację mieszkańców o sposobie przebywania na tych terenach? Wiele osób chodzi tam z 
psami, może nie wiedzą, że może płoszyć chronione gatunki ptaków bądź deptać np siedliska 
ptaków, motyli czy cenną roślinność, nie mówiąc o zaśmiecaniu. 
Firma projektująca realizowała już sporo zleceń (np park Lotników, park w Czyżynach, Skwer 
Konika Zwierzynieckiego, plac zabaw na Plantach - w jaki sposób wyłoniono tę firmę do 
stworzenia projektu? przetarg? czy to już stała współpraca z ZZM? 
Kiedy przewidujecie Państwo wykonanie planu? 
Jaki jest szacowanu czas realizacji?  
Ile drzew będzie usuniętych? Jakie to drzewa? A ile zinwentaryzowano w obszarze projektu? 
Mogę wnioskować, że będą usuwane, skoro na legendzie pojawiają się oznaczenia nasadzeń 
zastępczych. 
Dotychczas są wydeptane ścieżki - czy będą one wszystkie asfaltowane bądź  wysypywane 
żwirem? czy nawierzchnia dotychczasowych ścieżek asfaltowych będzie zmieniana? usuwana? 
Na wizualizacji wygląda na to, że będzie mnóstwo dróg i ścieżek, wyglądających na szerokie.  
Bardzo interesuje mnie obszar styku Łąk i omawianego terenu. Obecnie porastają go krzaki - 
stanowią naturalne siedliska ptaków, obawiam się że zbytnie zaprojektowane, “uładnione” 
obszary nie będą dla nich już tak atrakcyjne. Obecne krzaki są też zaporą dla ludzi. Uważam, że 
dostępność Łąk powinna być ograniczona ze względu na charakter tego miejsca - chroniony 
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użytek ekologiczny. Chętnie poznałabym szczegóły realizacji - w jaki sposób wpłynie na 
możliwość wejścia na Łąki. Jeżeli da się to uwzględnić w planie - sugerowałabym duże 
zakrzaczenia na styku łąk, tak, by utrudnić wejście.  
Jaki obszar stanowić ma “projektowana dzika łąka” dla owadów?  Swoją drogą jak projektowana 
to już nie dzika… Czy wykonawca współpracował z ekspertami - przyrodnikami w kwestii doboru 
gatunków czy sensowności tworzenia takiej łączki w ogóle?  Sąsiedztwo obszaru chronionego 
użytku ekologicznego Łąk Nowohuckich według mnie wymaga takiej konsultacji - po pierwsze 
dlatego, że gatunki kwiatów, traw posadzonych w urządzonym terenie mogą siać się na Łąki 
nowohuckie zmieniając ich skład gatunkowy i ekologię. Łąka dla owadów - no właśnie - może 
przyciągnąć jakieś inne owady w nadmiarze, które mogą być konkurencją dla tych, które na 
łąkach występują (np modraszki, czerwończyki) 
Będę wdzięczna za odniesienie się do powyższych uwag i pytań.” 
 

27. „w związku z ogłoszeniem przez Zarząd Zieleni Miejskiej możliwości wniesienia uwag do 
projektu zagospodarowania terenu pomiędzy NCK a ul. Bp. Padniewskiego, poniżej przesyłam 
swoje uwagi, jednocześnie proponując spotkanie w szczególności w sprawach opisanych 
poniżej w pkt. 1 i 2. 
 
Uwagi do projektu koncepcyjnego Parku Kultury. 
1. Wskazany w PZT teren stanowiący zakres opracowania obejmuje swoim zasięgiem 
część działki nr 20/32, który obecnie jest przedmiotem umowy dzierżawy między Gminą Miejską 
Kraków a Nowohuckim Centrum Kultury (Rysunek 1). W związku z powyższym należy albo 
ograniczyć teren wskazany do rewitalizacji lub, co proponuję, wspólnie wypracować 
rozwiązanie dla tego niewielkiego skrawka parku. 
Biorąc pod uwagę fakt, że na PZT w okolicy przedmiotowego terenu ścieżka w rejonie działki 
20/9 się urywa i brakuje jej kontynuacji, dla spójności terenów sąsiadujących oraz dobra 
korzystających z parku należy rozważyć jej dokończenie i połączenie bezpośrednio do chodnika 
należącego do NCK. Dzięki takiemu rozwiązaniu cały dotychczasowy przedept zostanie 
zastąpiony właściwą ścieżką a w parku nie będzie 
„uciętych” ścieżek co mogłoby dawać mieszkańcom argument do twierdzenia, że nie zostało to 
przewidziane na etapie projektowania. 
2. Proponuję zastąpić zaznaczony poniżej fragment ścieżki (Rysunek 2) na rzecz „ginących 
chodników” aby stworzyć kontynuację ścieżki wykonanej w 2021 r. w ramach rewitalizacji 
terenu wokół NCK. Stanowiłoby to urozmaicenie dla nowoprojektowanych ścieżek i zarazem 
nawiązanie do sąsiadującego bezpośrednio z parkiem terenu NCK. 
2. Stojaki rowerowe. Uwagi: 
a) Ze względu na położenie parku w bezpośrednim sąsiedztwie bardzo uczęszczanych 
ścieżek rowerowych wzdłuż al. Jana Pawła Il, należy przewidzieć, iż będzie on stanowił miejsce 
odpoczynku rowerzystów lub docelowe miejsce podróży. W związku z powyższym wskazane 
jest doposażenie parku w większą niż obecnie zaprojektowaną ilość stojaków rowerowych. 
b) Stojaki rowerowe powinny się też pojawić przy każdej platformie widokowej oraz tężni. 
c) 8 stojaków w strefie, gdzie będzie wyremontowana nawierzchnia asfaltowa N07, to 
zdecydowanie zbyt mało. Przez lata w tym miejscu dzieci uczyły się jeździć na rowerze i założyć 
należy, że nowa nawierzchnia nadal będzie służyć nauce jazdy. 
4. Ilość miejsc do gry w bule jest oszałamiająca. 4 pojedyncze boiska (16 x 5m), oraz 4 
kolejne duże (13 x 16m), gdzie spokojnie mogą się mieścić 3 boiska, to łącznie ok. 16 boisk do 
gry w bule! Oczywiście jest to ciekawa propozycja sportu, który z roku na rok zyskuje coraz 
większą popularność w Polsce i jeżeli jest plan, aby w Nowej Hucie zrealizować cykliczne zawody 
w tej dyscyplinie, to może znajdzie to uzasadnienie, ale uważam, że to miejsce powinno się 
lepiej wykorzystać, dając przestrzeń do rozrywki i odpoczynku wszystkim odwiedzającym, w 
każdym wieku. Zasadnym byłaby rezygnacja choćby z połowy boisk, szczególnie tych dużych i w 
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ich miejsce zainstalowanie innych elementów typu betonowych stołów do gry w szachy, karty 
czy tenisa stołowego, lub huśtawek. 
5. Proponuję zwrócić uwagę na miejsca, gdzie zgodnie z PZT planowane są toalety 
prefabrykowane niezwiązane z gruntem. Być może część oznaczeń jest zwykłą omyłką lub 
niedokładnie wyczyszczonym podkładem, natomiast na wszelki wypadek zwracam uwagę, że 
umieszczenie toalety w dużej odległości od ciągów pieszo-jezdnych (Rysunek 4) będzie 
problematyczne w użytkowaniu i późniejszym opróżnieniu, ponieważ jakikolwiek samochód 
techniczny, który musi podjechać i oczyścić toaletę lub wymienić na czystą będzie musiał jeździć 
po trawnikach. Z kolei na rysunku 5 zaznaczone są dwie toalety. 0 ile ta znajdująca się bardziej 
na północ na nawierzchni piaskowej nie budzi większych wątpliwości, to ta następna już wydaje 
się być umieszczona w przypadkowym miejscu. 
6. Oświetlenie alejek zostało zaplanowane przy głównych alejkach. W celu zwiększenia 
bezpieczeństwa, proponuję rozszerzyć zakres oświetlenia również o mniejsze alejki, dzięki 
czemu ewentualne osoby, które szczególnie wieczorami by się grupowały na ławeczkach i 
spożywały alkohol, będą się czuły mniej anonimowo. 
 
Poza powyższymi uwagami, w przedstawionym PZT dla przedmiotowego obszaru znajduje się 
wiele elementów, które z pewnością będą się cieszyły powodzeniem wśród mieszkańców. 
Wśród najbardziej oczekiwanych są platformy widokowe, duża ilość ławek czy miejsca do 
spotkań i rekreacji. Należy jednak pamiętać, aby przy rewitalizacji postawić nacisk na 
podkreślenie walorów tego terenu i nie zatracić jego naturalnego piękna. 
 
Mając na uwadze pierwsze dwa punkty z powyższej listy uwag, proszę o kontakt w sprawie 
ewentualnego spotkania i wizji lokalnej w celu wypracowania wspólnego rozwiązania dla 
zagospodarowania działki włączonej do rewitalizacji a będącej przedmiotem umowy dzierżawy 
pomiędzy Nowohuckim Centrum Kultury a Gminą Miejską Kraków.” 


