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RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W DN. 17.02.2017 r. 
PARK MIEJSKI BAGRY WIELKIE 

 
17 lutego 2017 r. podczas trzygodzinnych konsultacji społecznych mieszkańcy Krakowa 

mieli okazję przedstawić propozycje zagospodarowania terenu wokół Zalewu Bagry 
odpowiadające ich realnym potrzebom. Spotkanie rozpoczęto od przybliżenia mieszkańcom 
historii Zalewu, zwrócono uwagę na szczególny charakter tego miejsca jako obszar bytowania 
wielu gatunków ptaków, płazów, gadów, ssaków wraz z unikatową szatą roślinną. 
Przedstawiono efekty dotychczasowych działań na obszarze wokół Zalewu. Przeprowadzono 
także ankietę, której wyniki zostaną wykorzystane w trakcie planowania przestrzeni Parku 
Miejskiego Bagry Wielkie. Uczestnicy konsultacji zostali podzieleni na cztery 
kilkunastoosobowe grupy, w których analizowano zarówno cały obszar Zalewu w skali makro, 
jak i tylko ich wschodnią część w skali mikro.  
 
Uczestnicy grupy I wskazali na: 

- zachowanie naturalistycznego charakteru obszaru wokół Zalewu Bagry,  
- zwiększenie ilości nasadzeń drzew i krzewów, 
- potrzebę budowy zamkniętego ciągu pieszo-rowerowego wokół Zalewu Bagry 

(w sposób jak najmniej ingerujący w środowisko), 
- zagospodarowanie południowo – wschodniej części w sposób umożliwiający aktywne 

spędzanie czasu nad zbiornikiem (plaża, wypożyczalnia kajaków, rowerków, kąpielisko) 
oraz obserwację unikatowej przyrody, 

- potrzebę przystosowania terenu pod aktywny wypoczynek (spacer z dziećmi, plac 
zabaw, infrastruktura sportowa, park linowy, boisko do piłki plażowej, jazda na 
rolkach), 

- ograniczenie ruchu samochodowego wokół całego Zalewu (Zakazy wjazdu, słupki 
uniemożliwiające wjazd), 

- udostepnienie i zagospodarowanie terenu 7US(w). 
 

 
Rysunek 1. Koncepcja zagospodarowania wokół Zalewu Bagry opracowana przez gr 1 
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Uczestnicy grupy II wskazali na: 
- zachowanie naturalistycznego charakteru obszaru wokół Zalewu Bagry,  
- zwiększenie ilości nasadzeń drzew i krzewów, 
- potrzebę budowy zamkniętego ciągu pieszo-rowerowego wokół Zalewu Bagry 

(w sposób jak najmniej ingerujący w środowisko), 
- udostepnienie miejsc do wędkowania (przecinanie), 
- potrzebę stworzenia kolejnej górki saneczkowej i wyrównanie powierzchni istniejące 
- potrzebę przystosowanie terenu pod aktywny wypoczynek nad woda (sporty wodne, 

plażowanie, pływanie, kajakowanie, żeglowanie), 
- zagospodarowanie miejsca do grillowania w okolicy ul. Żołnierskiej, w południowej 

części (21 ZO, 12ZP(p)), 
- konieczność ograniczenia wjazdu samochodów (szczególnie w okolicy ul. Łanowej przy 

klasztorze), 
- potrzebę wprowadzenia i zwiększenia ilości sanitariatów,  
- punkt gastronomiczny w miejscach przeznaczonych pod usługi, 
- punkt obserwacji przyrody. 

 

 
Rysunek 2. Koncepcja zagospodarowania wokół Zalewu Bagry opracowana przez gr 2 
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Rysunek 3. Koncepcja zagospodarowania wschodniej części Zalewu Bagry opracowana przez gr 2 
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Uczestnicy grupy III wskazali na: 
- potrzebę budowy zamkniętego ciągu pieszo-rowerowego wokół Zalewu Bagry 

(w sposób jak najmniej ingerujący w środowisko), 
- udostepnienie miejsc do wędkowania (przecinanie), 
- zagospodarowanie terenu w sposób umożliwiający aktywny wypoczynek (sporty 

wodne – nurkowanie, żeglowanie, pływanie, plażowanie, obserwacja przyrody, 
miejsca na piknik), 

- punkt gastronomiczny w północno - wschodniej części, 
- kąpielisko strzeżone, 
- sanitariaty, 
- naturalny park zabaw dla dzieci, bezpieczna przestrzeń dla dzieci, ścianka 

wspinaczkowa,  mały park linowy, 
- miejsce pod piknik, 
- parkingi i toalety przy ul. Bagrowej, 
- plaża z miejscami do siedzenia we wschodniej części. 

 

 
Rysunek 4. Koncepcja zagospodarowania wokół Zalewu Bagry opracowana przez gr 3 
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Rysunek 5. Koncepcja zagospodarowania wschodniej części Zalewu Bagry opracowana przez gr 3 
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Uczestnicy grupy IV wskazali na: 
- zachowanie naturalistycznego charakteru obszaru wokół Zalewu Bagry,  
- zwiększenie ilości nasadzeń drzew i krzewów, 
- potrzebę budowy zamkniętego ciągu pieszo-rowerowego wokół Zalewu Bagry 

(w sposób jak najmniej ingerujący w środowisko), 
- konieczność ograniczenia ruchu samochodowego wokół całego Zalewu 
- zagospodarowanie terenu wokół Zalewu w sposób umożliwiający aktywny 

wypoczynek (sporty wodne), 
- punkt obserwacji przyrody, 
- wybieg dla psów w okolicach ul. Koziej, 
- chodnik przy ul. Koziej, 
- miejsce do grillowania i pod piknik w północnej części Zalewu, 
- toaleta od ul. Bagrowej, 
- miejsce do zostawiania rowerów przy Bagrowej, 
- sporty wodne, żeglowanie, pływanie, kajakowanie,  
- przy parkingu przy ul. Koziej stację rowerów miejskich, 
- bezpieczne przejście przez tory w okolicy ul. Prokocimskiej. 

 

 
Rysunek 6. Koncepcja zagospodarowania wokół Zalewu Bagry opracowana przez gr 4 
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Sugestie większości uczestników warsztatów wskazują na: 
- potrzebę budowy zamkniętego ciągu pieszo-rowerowego wokół Zalewu Bagry 

(w sposób jak najmniej ingerujący w środowisko), 
- zachowanie naturalistycznego charakteru obszaru wokół Zalewu Bagry,  
- zwiększenie ilości nasadzeń drzew i krzewów, 
- zagospodarowanie terenu wokół Zalewu w sposób umożliwiający aktywne spędzanie 

czasu nad zbiornikiem (plaża, miejsca do grillowania, piknikowania, wypożyczalnia 
kajaków, rowerków, kąpielisko,) oraz obserwację unikatowej przyrody, 

- konieczność ograniczenia ruchu samochodowego wokół całego Zalewu (Zakazy 
wjazdu, słupki uniemożliwiające wjazd), 

- potrzebę wprowadzenia i zwiększenia liczby sanitariatów. 
 

Kolejnym krokiem, jaki podejmie Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie wspólnie z Instytutem 
Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Konsulatem 
Republiki Chorwacji w Krakowie oraz Radą i Zarządem Dzielnicy XIII Podgórze będzie 
przeprowadzenie warsztatów pn. „Międzynarodowe Studenckie Warsztaty Projektowy na 
opracowanie koncepcji zagospodarowania wschodniego fragmentu Parku Miejskiego Bagry 
Wielkie z obszarem tematycznym „Mała Chorwacja”. 
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PREZENTACJE PRAC POSZCZEGÓLNYCH ZESPOŁÓW: 
PIERWSZA GRUPA 

 komunikacja – ciągi piesze 

 teren sportowo rekreacyjny 

 ścieżka wielofunkcyjna – rolkarze, spacery z dziećmi 

 leżaki 

 miejsca obserwacji ptaków – część naturalistyczna 

 teren na cyplu udostępniony 

 znaki zakazów wjazdów – ograniczenie ruchu samochodowego 

 kładka przez zalew 

 dojazd 
 

DRUGA GRUPA 

 nurkowanie 

 rekreacyjna część południowa części wschodniej – pogłębienie plaży (poszerzenie dzikiej 
plaży), nad brzegiem leżaki, ławeczki 

 część wypoczynkowa – polana rekreacyjna, gry zespołowe, elementy małej architektury dla 
dzieci, teren bardziej otwarty, (materiały: drewno i liny!) 

 toaleta 

 część środkowa – organizowane pikniki, grille, uzupełnienie istniejącej zieleni 

 część północna – mała gastronomia, posprzątanie, udostępnienie terenu, ścieżki 

 przedłużenie parkingu od strony północnej 

 ścieżka biegowa wokół całości 
 

TRZECIA GRUPA 

 nurkowanie 

 ciąg biegowy, pieszy 

 aktywne spędzanie czasu nad zalewem 

 północno-zachodnia część – słupki przeciwdziałające parkowaniu 

 brak toalet – zwłaszcza w północnej części 

 toaleta na wschodzie od Bagrowej 
 

CZWARTA GRUPA 

 jak najmniejsza ingerencja w teren 

 zakaz wjazdu dla samochodów – wędkarze od południa 

 zakaz wjazdu od wschodniej strony 

 teren nie powinien być rozjeżdżany 

 stacja wypożyczania rowerów – Wavelo 

 ścieżka dookoła zalewu, nieingerująca 

 BEZ ROWERZYSTÓW 

 minimalna szerokość dla pieszych – bieganie 

 pikniki 

 toaleta 

 mały plac zabaw – aktywizacja młodszych 

 wybieg dla psów od północnej strony 

 rozlokowanie toalet w różnych miejscach (bez krzaków ) 

 kosze na śmieci – regularnie rozmieszczone, w południowej części dużo  

 źle czyszczone kosze 

 


