
Plan rozwoju Os. Korabniki

na lata 2022-2030

Załącznik

Raport z procesu partycypacji
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nr MINUSY WSKAZANIA

1 brak pobocza i chodnika/ciągu pieszo rowerowego na całej długości ul. (ul.
Łanowej, ul. Graniczna) 130

2 brak zagospodarowania terenów zielonych na osiedlu 113

3 brak miejsc parkingowych w pobliżu zakonu Don Guanella 107

4
szybko powstająca zabudowa deweloperska bez dróg dojazdowych (szczególnie
okolice ul. Łanowej i ul. Sadowej i brak dobrej drogi, drogi wąskie, brak
chodników)

75

5 niebezpieczne skrzyżowania (ul. Kopernika - ul. Ogrody, ul. Korabnicka – ul.
Łanowa, ul. Korabnicka – ul. Wiklinowa) 69

6 niejasna sytuacja z magistralą gazową 58

7 ul. Batalionów Chłopskich - wąska droga, brak chodnika 52

8 ul. Łanowa przy torach kolejowych - brak wodociągu, kanalizacji 52

9 brak często kursującej komunikacji miejskiej 49

10 brak sieci światłowodowej 47

11

brakująca infrastruktura - zbyt wąski niebezpieczny przystanek, bez zadaszenia,
brak przejścia dla pieszych, brak chodnika ul. Korabnicka ( na zach. od
skrzyżowania z ul. Łanową), brak dojścia do przystanku skrzyżowanie ul.
Wyspiańskiego i ul. Kopernika

46

12 zniszczona siłownia i plac zabaw poniżej szkoły 45

13 brak ciągów pieszo rowerowych do szkół i przystanków kolejowych (Skawina
Jagielnia) 28

14 brak zagospodarowania pętli autobusowej na ul. Korabnickiej (złej jakości
chodnik) 27

15 przejścia dla pieszych źle oświetlone, zbyt mała ilość 25

16 brak działek będących własnością Gminy 22

17 słaba infrastruktura elektryczna przy szybko rozwijającej się zabudowie 20

18 za mała szkoła 11

19 brak wodociągu w okolicach dworu 11

20
Komunikacja miejska - brak zadaszonego przystanku (cmentarz), brak kosza,
brak zatoczek przystankowych przy wjeździe do cmentarza, brak połączenia MPK
z zachodnią częścią gminy

10

21 brak dodatkowego połączenia ul. Łanowej z ul. Korabnicką 9

22 zbyt mała ilość miejsc do wysadzania dzieci przy szkole 5
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nr PLUSY WSKAZANIA

1 bliskość miasta Kraków, “Zakopianki”, obwodnicy Krakowa, 15 min do lotniska 161

2 Centrum Don Guanella 123

3 niska zabudowa 89

4 niechęć mieszkańców do budowy nowych dużych osiedli 66

5 komunikacja miejska - 3 linie 60

6 Remiza OSP i strażacy 48

7 brak infrastruktury przemysłowej 46

8 Cmentarz 36

9 Obszary zielone las libertowski, teren wokół cmentarza, przy granicy z
Chorowicami 34

10 Centra usługowe - trzy sklepy spożywcze, przychodnia zdrowia OS-MED., sklep
zoologiczny, kawiarenka i pizzeria 22

11 Placówki oświatowe - szkoła, Szkoła Royal School i przedszkola - niepubliczne
przedszkole przy osiedlu na ul. Leśnej i w Royal School 20

12 wyremontowane drogi główne (ul. Wyspiańskiego, ul. Korabnicka, ul Kopernika) 20

13 bliskość przystanku kolejowego Skawina Jagielnia 20

14 przyjaźni mieszkańcy 16

15 zabytkowy zespół parkowo-dworski 14

16 nowe boisko przy szkole 14

17 plac zabaw przy szkole 13

18 ukształtowanie terenu 8

19 14 pomników przyrody 4

20 potok Rzepnik 3

21 Historia Korabnik, Historia związana ze Stanisławem Wyspiańskim 2

22 Publikacje na temat osiedla 1

23 widok na Kraków (okolice cmentarza) 1

nr POTENCJAŁY WSKAZANIA

1 park Jagielnia 144

2 połączenie drogowe ul. Cichej z ul. Łanową 141

3 tereny zielone na południu osiedla 112

4 ul. Łanowej - budowa bezpiecznej infrastruktury pieszo rowerowej 87

5 las przy ul. Leśnej 81

6 ul. Korabnicka - budowa ciągu pieszo rowerowego 68

7 rozwój sieci pieszo rowerowej do Krakowa 59
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8 ścieżka pieszo rowerowa wzdłuż torów 55

9 pętla pieszo rowerowa ul. Korabnicka ul. Graniczna rowerostrada wzdłuż torów ul.
Łanowa 51

10 ul. Wyspiańskiego - budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż ulicy 38

11 Wykorzystanie terenów za cmentarzem (boisko, plac zabaw) 35

12 pętla autobusowa na ul. Korabnickiej 32

13 dworek w Korabnikach 30

14 łącznik ul. Korabnicka ul. Łanowa 21

15 remiza OSP - miejsce spotkań mieszkańców 21

16 ścieżka pieszo rowerowa w wąwozie pomiędzy ul. Kopernika a ul. Batalionów
Chłopskich 21

17 Boisko na terenie zakonu Don Guanella 18

18 Istniejący plac zabaw 13

nr PRZEDSIĘWZIĘCIA Ankiety Warsztaty SUMA

1

budowa bezpiecznej infrastruktury pieszo rowerowej wzdłuż ulic
na osiedlu (ciągi pieszo rowerowe ul. Korabnicka, ul.
Wyspiańskiego, ul Graniczna, chodniki ul. Łanowa, ścieżki
rowerowe wzdłuż torów)

182 35 217

2

zagospodarowanie terenów zielonych na osiedlu (stworzenie
parku Jagielnia, ścieżki spacerowe, nasadzenia zieleni,
udostępnienie parku dworskiego, mała architektura, ścieżki
pieszo rowerowe)

157 10 167

3 miejsca parkingowe przy zakonie Don Guanella 138 3 141

4 ograniczyć budownictwo wielorodzinne na osiedlu Korabniki 89 2 91

5 rozbudowa sieci światłowodowej 79 2 81

6

poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (doświetlenie przejść
dla pieszych na osiedlu, zmiana organizacji ruchu, ul.
Korabnicka - oznakowanie poziome, pasy spowalniające, ul.
Łanowa, budowa miejsc do wysadzania dzieci przy szkole
podstawowej nr 1 i nr 4)

65 10 75

7 rozbudowa brakującej infrastruktury – sieć wodno - kanalizacyjna 56 4 60

8

budowa, rozbudowa i remont dróg osiedlowych (ul. Łanowa, ul.
Graniczna, dodatkowy wyjazd z ul. Łanowej, rozbudowa wyjazdu
z ul. Łanowej, ul. Wiklinowej, budowa połączenia ul. Kopernika z
ul. Bukowską)

33 21 54

9
komunikacja miejska – poprawa komunikacji, zwiększenie
częstotliwości komunikacji, zmiana lokalizacji przystanków
autobusowych, przebudowa przystanków, wiaty, kosze na śmieci

34 17 51
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10
działania na rzecz minimalizacji niekorzystnego oddziaływania
budowy planowanego gazociągu przesyłowego na obszar
osiedla

39 2 41

11 rozbudowa placu zabaw poniżej szkoły podstawowej nr 4 28 4 32

12 zagospodarowanie pętli autobusowej w centrum Korabnik ul.
Korabnicka ul. Leśna 26 4 30

13 Renaturalizacja/regulacja potoku Rzepnik i zagospodarowanie
obszaru wokół 25 3 28

14 rozwój terenów rekreacyjno sportowych (teren obok cmentarza,
boisko na osiedlu, modernizacja placu zabaw) 25 2 27

15 modernizacja sieci energetycznej 23 3 26

16 rozwój i modernizacja oświetlenia na osiedlu 20 3 23

17 czyste powietrze na osiedlu Korabniki - zainstalowanie stacji
monitorującej jakość powietrza 19 4 23

18 rozbudowa szkoły podstawowej nr 4 17 3 20

19 zmiana działania remizy OSP na klub osiedlowy Centrum
Aktywności Kulturalnej 12 1 13

20 rozbudowa monitoringu wizyjnego 10 1 11

21 poprawa warunków socjalno bytowych strażaków OSP Korabniki
- rozbudowa remizy 4 2 6

nr Inne przedsięwzięcia zgłaszane przez mieszkańców w ankietach

1 Budowa chodnika ul. Sadowa i wyznaczenie i Przejścia dla pieszych w ciągu z ulicą Kopernika i
dalej ul. Kopernika z ul. Ogrody. Brak przejść dla pieszych.

2 Brak komunikacji miejskiej, szkolnych autobusów na ulicy Jagielnia i Łanowa

3 park and ride Sidzina, linia autobusowa do przystanku Sidzina

4 Dolne Korabniki nie mają dobrego sklepu spożywczego. Istniejący sklep przy ulicy Granicznej
sprzedaje głównie alkohol i słodycze.

5

Popoludniowe lub wieczorne kontrole zapewniające bezpieczeństwo ( boisko pod szkóła nr4 ,plac
zabaw poniżej szkoly ). Oświetlenie odcinka między szkola nr.4 a zjazdem do dworku ponieważ
czesto jest tak że w okolicach placyku zabawa poniżej szkoly jest ciemno a jest tam też przystanek
autobusowy który w tym momencie jest nie oświetlony (były sytuację już zgłaszane do
odpowiednich służb)

6 Zachęta do otwarcia sklepów przemysłowych/ spożywczych/ubraniowych, punktów
gastronomicznych

7 Budowa chodnika i nowej nawierzchni na ul. Sadowej. x6

8 Ławki wzdłuż ul. Wyspiańskiego

9 Kosze na smieci wzdłuż Łanowej i Jagielni

10 Ujednolicenie numeracji domow/działek ul. Łanowej może podzielenie łanowej na inne nazwy

11 Wywóz odpadów jeden raz w tygodniu przynajmniej w okresie letnim
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12

Przypisanie ulic Granicznej, Leśnej i Korabnickiej do Szkoły Podstawowej nr 1 to jakiś żart! Do SP4
jest kilkaset metrów, a do SP1 prawie 2 kilometry. A tym bardziej, że w powyższej ankiecie
chwalicie się, że w Korabnikach jest szkoła podstawowa, no jest, tylko że rejonem nie obejmuje
Dolnych Korabnik. A z drugiej strony ktoś kto mieszka na końcu Batalionów Chłopskich zamiast
mieć rejon w SP6 to musi wozić dziecko do SP4.

13
Rozbudowa infrastruktury przystanku kolejowego Skawina Jagielnia (dojazd, parking
samochodowo rowerowy) x3

nr UWAGI/KOMENTARZE

1
Ewidentnie widać, że ankieta jest wykonana przez osoby z obszaru jagielnia/łanowa/ Korabnicka.
Tymczasem Korabniki to jest całe osiedle, ąz do granicy z Cgorowcami, Bukowską. W tzw Górnych
Korabnikach nic ciekawego się nie zieje i nie ma 1 miejsca by można przyjść i kogokolwiek spotkać

2 Rzepnik jest wysypiskiem śmieci

3

Przypisanie ulic Granicznej, Leśnej i Korabnickiej do Szkoły Podstawowej nr 1 to jakiś żart! Do SP4
jest kilkaset metrów, a do SP1 prawie 2 kilometry. A tym bardziej, że w powyższej ankiecie
chwalicie się, że w Korabnikach jest szkoła podstawowa, no jest, tylko że rejonem nie obejmuje
Dolnych Korabnik. A z drugiej strony ktoś kto mieszka na końcu Batalionów Chłopskich zamiast
mieć rejon w SP6 to musi wozić dziecko do SP4.

4

Ankieta została stworzona w Google Forms. Jak jesteście w stanie Państwo kontrolować jakość
wyników i unikatowość rekordów? (Google Form nie kontroluje IP respondentów i jedna osoba
może wysłać kilka ankiet, co zaburzy rzetelność) Zastanawiam się też nad doborem próby - jeśli na
podstawie wyników badań mają być podejmowane strategiczne decyzje, dobrze byłoby dotrzeć z
ankietą do jak największej próby.

5 Bardzo się cieszę z tej ankiety i nie mogę doczekać faktycznych działań!

6 Tendencyjne podpowiedzi wskazujące tylko jeden rejon Osiedla. Brak propozycji rozbudowy tras
SAMOCHODOWYCH umożliwiających szybki wyjazd i powrót ze i do Skawiny

7

Niestety nawet jeśli powstanie ciąg pieszo-rowerowy to jego użytkownicy zamiast z niego korzystać
nadal będą się poruszać jezdnią tak jak ma to miejsce w centrum Skawiny. Dlatego uważam, że
lepiej zadbać o lepsze oświetlenie naszych dróg oraz ograniczenie budowy domów
wielorodzinnych.

8
Ważne by było również zachowanie naturalnych pasów zieleni, lasów, cieków wodnych. Brak
pozwolenia na budowę dla deweloperów i zabudowywania zielonych terenów ( ulica Kopernika,
Sadowa, Wyspiańskiego) gdzie mieszka jeszcze dużo zwierząt w ich naturalnym środowisku.

9 Super inicjatywa i życzę by jak najwięcej udało się wykonac:)
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