
 Plan rozwoju Os. Bukowskie 

 na lata 2022-2030 

 Załącznik 

 Raport z procesu partycypacji 
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 nr  MINUSY  WSKAZANIA 

 1  Niedostateczna liczba miejsc parkingowych  200 

 2  Zły stan infrastruktury sportowo - rekreacyjnej  185 

 3  Mała ilość ławek i koszy na śmieci  176 

 4  Brak połączenia autobusowego z centrum Krakowa  114 

 5  Potrzeba modernizacji oświetlenia ulicznego (np. wymiana na LED)  99 

 6  Żłobek wymagający rozbudowy (niewystarczająca ilość wolnych miejsc)  96 

 7  Brak wybiegów dla psów  94 

 8  Brak monitoringu na placach zabaw  73 

 9  Brak ścieżki rowerowej wzdłuż Jana Pawła II  70 

 10 
 Wymagające poprawy bezpieczeństwo pieszych (przejścia dla pieszych, 

 duża prędkość samochodów) 
 53 

 11  Wymagający modernizacji most na potoku Brzozówka  48 

 12  Zły stan drogi dojazdowej do żłobka  46 

 13  Wymagające poprawy połączenie z ul. Wyrwisko  38 

 14  Niebezpieczne przejścia dla pieszych  28 

 15 
 Linia gazociągu przebiegająca przez teren osiedla wyłączająca z 

 użytkowania znaczną część osiedla 
 27 

 16  Brak ścieżki do nordic walking  25 
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 nr  PLUSY  WSKAZANIA 

 1  Stosunkowo duża ilość zieleni pomiędzy blokami  239 

 2  Bliskość szkół (m.in. SP6, SP2, LO)  181 

 3 
 Istniejące, ogólnodostępne boiska sportowe (przy bloku Bukowska 1, przy 

 bloku Bukowska 12, przy SP6) 
 170 

 4  Dobre połączenie komunikacyjne (pętla autobusowa na terenie osiedla)  168 

 5  Sklepy, paczkomaty  160 

 6  Ogólnodostępne place zabaw  154 

 7  Stosunkowo duża przestrzeń między blokami  146 

 8 
 Bliskość najważniejszych miejsc w mieście: ośrodek zdrowia, Rynek, Park, 

 kościół, plac targowy/sklepy/punkty usługowe 
 116 

 9  Przedszkole i żłobek  74 

 10  Odpowiednie oświetlenie  29 

 nr  POTENCJAŁY  WSKAZANIA 

 1 

 Tereny sportowo - rekreacyjne (boisko przed blokiem Bukowska 1, boisko 
 do koszykówki przy bloku Bukowska 4, boisko przed blokiem Bukowska 
 12, boisko wielofunkcyjne przy SP6, place zabaw, siłownie zewnętrzne, 

 skate park) 

 246 

 2  Pętla autobusowa  182 

 3  Tereny zielone pomiędzy blokami  169 

 4 
 Miejsca pod wykonanie dodatkowych miejsc postojowych i parkingów 

 kieszonkowych 
 137 

 5  Park Jana Pawła II w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla  107 

 6  Przedszkole ze żłobkiem  98 

 7  Teren przy SP6  94 

 8  Szkoła Podstawowa nr 6/Szkoła Muzyczna  89 

 9 
 Tereny zielone od potoku Brzozówka w kierunku ścieżki rowerowej przy ul. 

 Dębca 
 80 

 nr  PRZEDSIĘWZIĘCIA  Ankiety  Warsztaty  SUMA 

 1 

 Modernizacja terenów sportowo – rekreacyjnych, w tym 
 przebudowa terenów przed blokami Bukowska 1 i 
 Bukowska 12 na nowoczesne boiska/kompleksy 

 wielofunkcyjne wraz z infrastrukturą sportowo - rekreacyjną. 

 169  17  186 

 2  Utworzenie nowego skate parku przy miasteczku  151  16  167 
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 komunikacyjnym przy SP6 

 3 

 Modernizacja pętli autobusowej umożliwiająca zwiększenie 
 częstotliwości kursowania autobusów dla mieszkańców 
 osiedla wraz z wykonaniem infrastruktury dla pasażerów 

 (zadaszone wiaty, toaleta, poczekalnia). 

 143  12  155 

 4 

 Zwiększenie ilości miejsc postojowych przy ul. Jana Pawła 
 II przez wprowadzenie parkowania ukośnego na wysokości 

 garaży pomiędzy pętlą autobusową a pomnikiem Jana 
 Pawła II oraz dalej w kierunku ul. Bukowska 

 100  3  103 

 5 
 Utworzenie parkingu na działkach przy ul. Jana Pawła II (na 
 wysokości budynków Bukowska 9 i 10 oraz budynku Jana 

 Pawła II 20) 
 90  9  99 

 6 
 Zwiększenie ilości ławek oraz koszy na śmieci na terenie 

 osiedla 
 81  18  99 

 7 
 Zwiększenie ilości terenów zielonych w tym szczególnie 

 ilości drzew 
 67  18  85 

 8  Modernizacja elewacji bloków i balkonów  78  1  79 

 9  Rozbudowa żłobka  63  5  68 

 10  Rozbudowa monitoringu na terenie osiedla  58  4  62 

 11 
 Wykonanie ścieżki spacerowo - rekreacyjnej w kompleksie 

 leśnym w kierunku Falbówek 
 60  2  62 

 12  Modernizacja placów zabaw na terenie osiedla  56  5  61 

 13 
 Poprawa bezpieczeństwa pieszych przez wykonanie 

 wyniesionych przejść dla pieszych, oraz ich dodatkowe 
 doświetlenie 

 56  4  60 

 14 
 Stworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców (m.in. altana, 

 miejsce na grilla) 
 55  3  58 

 15 
 Poprawa oświetlenia na terenie osiedla oraz wymiana ich 

 na LED 
 45  8  53 

 16  Modernizacja altan śmietnikowych  48  3  51 

 17 
 Modernizacja drogi prowadzącej do żłobka wraz z 

 utworzeniem dodatkowych miejsc postojowych 
 44  3  47 

 18  Zwiększenie częstotliwości kursowania linii 283  45  1  46 

 19 

 Modernizacja drogi prowadzącej SP6/Szkoły Muzycznej na 
 odcinku od bloku Bukowska 17 do mostku na potoku 

 Brzozówka wraz z wykonaniem chodnika oraz utworzeniem 
 dodatkowych miejsc postojowych 

 40  5  45 

 20  Modernizacja mostku na potoku Brzozówka  34  5  39 

 21 
 Zatrudnienie animatorów osiedlowych organizujących 

 zajęcia na boiskach sportowych 
 9  2  11 
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 nr  Inne przedsięwzięcia zgłaszane przez mieszkańców w ankietach 

 1  Stworzenie bezpiecznego miejsca na spacer z psem ( ogrodzony psi park )  x6 

 2  Rozbudowa sieci ciepłowniczej do bloków na Monte Cassino 

 3  Chodnik od strony Lewiatana do Bloków na Bukowskiej 3, 5,6 1,2 itd 

 4  Utworzenie ścieżki spacerowej nad Skawinką od błoń do osiedla Willowego. 

 5  1. Remont elewacji bloków i wiatrołapów. 2. Zakaz wieszania reklam. 3. Hałas kosiarek ZZM. 4. 
 Częstszy wywóz śmieci wielkogabarytowych. 

 6  Patrole Policji lub Straży Miejskiej w weekendy (piątek, sobota, niedziela) 

 7  ograniczniki terenów zielonych-samochody parkują na trawie 

 8  Pumptruck dla rowerow 

 9  Rozbudowa drogi powiatowej, ul Batalionów Chłopskich. 

 10  Łąki kwietne 

 11  Uswiadamianie mieszkancow ul. Bukowskiej, aby palili w piecach odpowiednimi rzeczami. Dym z 
 kominow idzie wprost do mieszkań JP 20 

 12  Bankomat  x2 

 13  droga rowerowa wzdłuż całej ulicy bukowskiej  x3 

 14  brak domu opieki dla ludzi starszych 

 nr  UWAGI/KOMENTARZE 

 1  Bardzo potrzebny jest nowy skatepark 

 2  Brak na osiedlu bankomatu, idealnym miejscem na niego byłby sklep Lewiatan 

 3  Uważam, że skate park powinien być MONITOROWANY CAŁODOBOWO, ogrodzony i 
 ZAMYKANY NA NOC. 

 4  Najważniejsza jest modernizacja boiska przed blokiem Bukowska 1 ! 

 5  Skatepark od lat jest w opłakanym stanie, nie daje on możliwości rozwoju. 

 6  slaby skate park 

 7  Popieram wszystkie punkty związane z bezpieczeństwem oraz czystością osiedla typu monitoring, 
 podwyższone przejścia dla pieszych, dobre oświetlenie typu led, kosze na śmieci 

 8  Boiska zielone nie betonowe 

 9  Mam nadzieję, że kompleks sportowo- rekreacyjny przed blokiem na ul. Bukowskiej 1 zostanie 
 zmodernizowany tak by korzystały z tego matki z dziećmi a nie przeznaczony na parking. 
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 Zamiast bawić się w wielkie przesiadkowe imprerium na przystanku, czyli budować pomieszczenie 
 dla tak naprawdę "żulków, meneli" (proszę się przejechać jak to funkcjonuje na Czerwonych 
 Makach - tam jest to o wiele bardziej potrzebne, ale nawet zimą przy temperaturach minusowych 
 woli się siedzieć na zewnątrz, bo smród od owych ludzi jest przeokropny) przydałoby się po prostu 
 powiększyć tą wiatę co jest. Warto zauważyć, że przystanek Bukowska nie jest dla większości osób 
 przystankiem przesiadkowym, głównie dochodzą tam osoby z osiedla, czyli jeśli ktoś jest nadgorliwy 
 to przychodzi 10 min przed odjazdem - efektem tego jest to, że nie potrzebujemy takiego budynku. 
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 Warto pamiętać przy wszelkich zmianach, że Skawina to nie tylko rowery i komunikacja miejska (a 
 na tym się focusujemy od pewnego czasu) tylko również kierowcy, których jest coraz więcej na 
 osiedlu i fajnie jakby im się nie zabierało miejsc parkingowych, bo i tak powoli się dzieje patologia 
 parkingowa i ludzie wymyślają nowe parkingi (nie zawsze dobre). 

 11  Zbyt rzadkie koszenie trawników w związku z czym psy niemogąc wejść na trawę wysokości 1 m 
 załatwiają swoje potrzeby na chodnikach 

 12 
 kategorycznie nie wyrażam zgody !!! na montaż anten 5G na jakimkolwiek bloku, szkole i domu 
 prywatnym prosze o udostepnienie informacji na stronie urzedu jaki typ anten znajduje się na 
 budynku LO oraz w okolicy dworca PKP 

 13  Skate park 

 14  Dużo jeżdżę na bmx i brakuje dobrego skateparku 😪 

 15  budujcie skatepark 

 16  Zbudujcie skateprk 

 17  Chce nowy skatepark 

 18  Zróbmy nowy skate park dla młodych 

 19  Napewno przydałby się skatepark :-DD 

 20 
 Dobudować chodnik do klatki ostatniej w bloku przy Bukowskiej 2, bo nie ma dojścia do klatki, 
 obecnie od razu wychodzi się na zapchany parking, rozbudować zamykane wiaty na śmieci przy 
 dużych blokach, miejsca na grill. 

 21 
 Witam, proszę pamiętać, że ul. Bukowska to nie tylko osiedle i bloki- to również kilkadziesiąt domów 
 prywatnych przy ul. Bukowskiej ( w kierunku ul. Batalionów Chłopskich ) , gdzie chyba o niej 
 zapomniano:((( 

 22 

 Przydałoby się też zrobienie chodników prowadzących do bloków przy ul. Bukowskiej 2, 1, 3, (bok 
 przy ul. Bukowskiej 2 - ostatnia klatka w ogóle nie ma dojścia chodnikiem), aby nie chodzić drogą, 
 powiększenie altan śmietnikowych przy dużych blokach, bo śmieci się nie mieszczą i wiatr 
 rozwiewa je po osiedlu. 

 23  NA PRZECIWKO POMNIKA ZABEZPIECZYĆ SADZAWKĘ, BO MOŻE SIĘ DZIECKO UTOPIĆ, A 
 W SŁONECZNY DZIEŃ UNOSI SIĘ Z NIEJ NIEPRZYJEMNY ZAPACH 

 24  POPRAWA ZAPADNIĘTYCH CHODNIKÓW OBOK UL. BUKOWSKA 1, 5,12, 13, 14, 16. JAK 
 PADA DESZCZ, TO STOI WODA 

 25 
 MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO BLOKÓW PRZY UL. BUKOWSKA 1, 2, 3. 
 WYBUDOWANIE TAM CHODNIKA. ZAMKNIĘCIE ALTAN ŚMIECIOWYCH, GDYŻ ŚMIECI 
 WRZUCAJĄ NIE TYLKO MIESZKAŃCY. 

 26  PRZEBUDOWA I ZWIĘKSZENIE ILOŚCI MIEJSC PARKINGOWYCH PRZY BLOKU NR 16 

 27  NASADZENIE KRZEWÓW LUB ŻYWOPŁOTU ZA BLOKIEM NR 12 BUKOWSKA, A PRZED 
 BLOKIEM NR 15 ŻEBY NIE MOGŁY WJEŻDŻAĆ AUTA 

 28  BRAK ROZRYWKI DLA SENIORÓW 

 29  PROSZĘ O OBCINANIE WYSOKICH ŻYWOPŁOTÓW DO WYSOKOŚCI 1 M (TEN PRZY 
 DOJEŹDZIE DO BLOKU BUKOWSKA 1) 

 30  BRAK BANKOMATU, NP. PRZY LEWIATANIE 

 31  WYKONANIE SZTUCZNEJ NAWIERZCHNI NA PLACU ZABAW MIĘDZY BLOKAMI 
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