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planowa i długoterminowa polityka rozwoju terenów zieleni
long-term development policy for green areas

partycypacyjno – ekspercka formuła opracowywania
participatory - expert formula of document development

część opisowa i baza danych przestrzennych
descriptive part and spatial database

DIRECTIONS OF DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF 
GREEN AREAS IN KRAKOW FOR 2019-2030



SPATIAL DATABASE

30 attributes

/ description of the
green area and participation

action guidelines and time-frames

/ spatial planning
/ administration

/ investments
/ protection

basic information



PUBLIC GREEN AREAS

public green areas:
cultivated 

(with eco-zones)

public green areas: 
semi-natural

(with paths, benches, etc.)





public consultation



Forma: otwarte warsztaty (praca na mapach, listy postulatów)
Techniques: open workshops (work on maps, lists of postulates)

Czas: XI 2015 - II 2016
Timeframe: XI 2015 - II 2016

Efekt: postulaty zebrane w formie mapy + raporty z konsultacji
Effect: postulates collected in the form of a map + consultation reports

Organizator: Miasto we współpracy z Fundacją Sendzimira 
Organization: Krakow City Council in cooperation with the Sendzimir 
Foundation
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KONSULTACJE SPOŁECZNE etap 1 / 1st stage of PUBLIC CONSULTATION

Cel: zebranie postulatów, nawiązanie współpracy, 
zidentyfikowanie wyzwań i priorytetowych działań

Goals: collecting postulates, establishing cooperation,
identifying challenges and priority actions

18 spotkań / 18 meetings

ponad 350 uczestników / over 350 attendees



PODSUMOWANIE I ETAPU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
SUMMARY OF THE 1ST STAGE OF PUBLIC CONSULTATION



Cel: przedstawienie wstępnej wersji koncepcji terenów zieleni oraz sposobu uwzględnienia 
postulatów z I etapu konsultacji, zebranie dalszych uwag mieszkańców. 2

KONSULTACJE SPOŁECZNE etap 2 / 2nd stage of PUBLIC CONSULTATION

Goals: presentation of the preliminary version of the concept of green areas and the 
manner of taking into account the demands from the first stage of consultations,
collecting further comments from residents

Forma: otwarte spotkania informacyjno-dyskusyjne, zbieranie
uwag, punkt konsultacyjny
Techniques: open meetings (information and discussion), consultation point, 
written consultation

Czas: IV 2016 - VI 2016
Timeframe: IV 2016 - VI 2016

Efekt: raporty z konsultacji i tabela zbiorcza (informacja o rozpatrzeniu 
uwag)
Effect: consultation reports and summary table (information on consideration
of comments)

Organizator: Miasto, w tym Miejskie Centrum Dialogu
Organization: Krakow City Council including Urban Centre of Dialogue
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KONSULTACJE SPOŁECZNE etap 3 / 3rd stage of PUBLIC CONSULTATION

Forma: otwarte spotkania informacyjno-dyskusyjne, zbieranie 
uwag, punkt konsultacyjny
Techniques: open meeting (presentation of the document and discussion)

Czas: IV 2017 - V 2017
Timeframe: IV 2017 - V 2017

Organizator: Miasto, w tym Miejskie Centrum Dialogu
Organization: Krakow City Council including Urban Centre of Dialogue

Cel: prezentacja projektu całego dokumentu, zebranie uwag

Goals: presentation of the entire document, collecting comments from residents



let's talk about THE IMPACT ON REALITY



wielki potencjał
great potential



wielki potencjał
great potential

wiedza i doświadczenie
knowledge and experience



wielki potencjał
great potential

wiedza i doświadczenie
knowledge and experience

pomysły i inicjatywa
ideas and initiative



priorytety wypracowane partycypacyjnie
participation in priority setting



mieszkańcy współautorami Dokumentu
local community: co-author of the Document



szczegółowe rozpatrzenie wszystkich postulatów
detailed consideration of all postulates



TABELA ATRYBUTÓW
ATTRIBUTE TABLE



Dziękuję za uwagę
Thank you for your attention

Katarzyna Rajss-Kałużna
krajss@zzm.krakow.pl
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