
1 

 

RAPORT Z KONSULTACJI W SERWISIE INTERNETOWYM 

 

 

Konsultacje społeczne prowadzone poprzez portal internetowy Obywatelski Kraków 

(www.obywatelski.krakow.pl) dotyczące zadania pn. Opracowanie wielowariantowej 

koncepcji zagospodarowania Placu Nowego w Krakowie w zakresie przebudowy 

chodników, nawierzchni placu, infrastruktury technicznej, elementów małej 

architektury w ramach zadania Program Budowy Chodników 

 

 

 

W okresie od 1 kwietnia do 14 maja 2021 r. trwały konsultacje społeczne dotyczące zadania 

pn. Opracowanie wielowariantowej koncepcji zagospodarowania Placu Nowego w Krakowie  

w zakresie przebudowy chodników, nawierzchni placu, infrastruktury technicznej, elementów 

małej architektury w ramach zadania Program Budowy Chodników. 

 

Podczas konsultacji wykorzystano następujące elementy serwisu: 

• dział „aktualności” 

• dział „aktualne konsultacje społeczne” 

• newsletter 

 

 

W dziale „aktualności” 

 

25 marca 2021 r. opublikowano informację, że w okresie od 1 kwietnia do 14 maja 2021 r. 

Zarząd Dróg Miasta Krakowa będzie prowadził konsultacje społeczne dotyczące zadania pn. 

Opracowanie wielowariantowej koncepcji zagospodarowania Placu Nowego w Krakowie  

w zakresie przebudowy chodników, nawierzchni placu, infrastruktury technicznej, elementów 

małej architektury w ramach zadania Program Budowy Chodników. W tekście krótko opisano 

też cel konsultacji. 

1 kwietnia 2021 r. opublikowano informację o uruchomieniu przez Zarząd Dróg Miasta 

Krakowa trwających od 1 kwietnia do 14 maja 2021 r. konsultacji społecznych dot. 

Opracowania wielowariantowej koncepcji zagospodarowania Placu Nowego w Krakowie  

w zakresie przebudowy chodników, nawierzchni placu, infrastruktury technicznej, elementów 

małej architektury w ramach zadania Program Budowy Chodników. 

W tekście opisano cel konsultacji, planowane formy konsultacji społecznych wraz  

z harmonogramem. Podano też link do bieżących informacji dotyczących konsultacji 

przedmiotowych konsultacji dostępnych w serwisie www.inwestycje.krakow.pl. 

14 kwietnia 2021 r. opublikowano informację przypominającą, że jeszcze do 16 kwietnia 

dostępny będzie elektroniczny formularz ankiety służącej zebraniu opinii w ramach 

konsultacji społecznych dotyczących zadania pn. „Opracowanie wielowariantowej koncepcji 

zagospodarowania Placu Nowego w Krakowie w zakresie przebudowy chodników, 

nawierzchni placu, infrastruktury technicznej, elementów małej architektury w ramach zadania 

Program Budowy Chodników”. 

http://www.obywatelski.krakow.pl/
http://www.inwestycje.krakow.pl/


2 

 

W tekście poinformowano też, że w kolejnym etapie, w maju 2021 r., zorganizowane zostaną 

moderowane spotkania dla mieszkańców z udziałem ekspertów oraz telefoniczne dyżury 

ekspertów. 

 

 

21 kwietnia 2021 r. opublikowano informację, że Zarząd Dróg Miasta Krakowa zlecił 

wykonanie wielowariantowej koncepcji zagospodarowania placu Nowego w Krakowie.  

W tekście poinformowano też, że zakończono zbieranie opinii w ramach pierwszego etapu 

konsultacji społecznych dotyczących placu Nowego i podano terminy dwóch spotkań online 

zaplanowanych na 10 i 11 maja oraz dyżurów telefonicznych w dniach 12 i 13 maja. 

7 maja 2021 opublikowana została informacja, że 10 i 11 maja 2021 r. mają odbyć się dwa 

moderowane spotkania w trybie online. W tekście podano ich tematykę i link do profilu na 

portalu Facebook, na którym miała być udostępniona relacja wideo z obu spotkań. 

Poinformowano także, że w okresie od 11 do 14 maja w serwisie www.razemwdialogu 

udostępniony zostanie formularz, za pośrednictwem którego będzie można zadawać pytania 

do zaprezentowanej koncepcji, zaś 12 i 13 maja przeprowadzone zostaną telefoniczne dyżury 

eksperckie, a 11, 12 i 13 maja na Placu Nowym ma działać także mobilny punkt informacyjny. 

11 maja 2021 r. opublikowano informację, że w ramach trwających do 14 maja 2021 r. 

konsultacji społecznych dot. opracowania wielowariantowej koncepcji zagospodarowania 

Placu Nowego został udostępniony formularz do zadawania pytań, ustalono terminy dyżurów 

telefonicznych i uruchomiono punkt informacyjny. W tekście poinformowano, że w dniach 10 

–14 maja dostępny jest formularz do zadawania pytań w zakresie zaprezentowanej koncepcji 

(możliwej do obejrzenia w relacji wideo ze spotkania, które odbyło się 10 maja) wraz z linkiem 

do niego. 

Poinformowano także o zaplanowanych na 12 i 13 maja telefonicznych dyżurach eksperckich  

z firmą Dakuzo Architektura & Branding.  

Ponadto poinformowano, że z koncepcją zagospodarowania placu można zapoznać się też 

od 11 do 13 maja na Placu Nowym w mobilnym punkcie informacyjnym.  

 

W dziale „aktualne konsultacje społeczne” 

 

1 kwietnia 2021 r. opublikowano informację o uruchomieniu przez Zarząd Dróg Miasta 

Krakowa trwających od 1 kwietnia do 14 maja 2021 r. konsultacji społecznych dot. 

Opracowania wielowariantowej koncepcji zagospodarowania Placu Nowego w Krakowie  

w zakresie przebudowy chodników, nawierzchni placu, infrastruktury technicznej, elementów 

małej architektury w ramach zadania Program Budowy Chodników. 
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W tekście opisano cel konsultacji, planowane formy konsultacji społecznych wraz  

z harmonogramem. Podano też link do bieżących informacji dotyczących przedmiotowych 

konsultacji dostępnych w serwisie www.inwestycje.krakow.pl. 

 

W dziale tym znalazły się również linki do aktywnej w dniach 1 – 16 kwietnia ankiety 

internetowej i aktywnego od 11 do 14 maja formularza, za pośrednictwem którego można 

było zadawać pytania do zaprezentowanej koncepcji. 

 

Informacja o konsultacjach została także zamieszczona w Newsletterze Miejskiego Centrum 

Dialogu. 

 

Konsultacje społeczne na profilu Miejskiego Centrum Dialogu w Krakowie  

na Facebooku i Instagramie 

 

Informacje o konsultacjach zamieszczano również w portalach społecznościowych Facebook  

i Instagram, na profilach Miejskiego Centrum Dialogu. 

 

25 marca 2021 opublikowano post, w którym poinformowano, że w dniach 1 kwietnia -14 

maja 2021 roku będą prowadzone konsultacje społeczne dotyczące opracowania 

wielowariantowej koncepcji zagospodarowania Placu Nowego w Krakowie. W tekście 

poinformowano też, że w ramach konsultacji zaplanowano spotkania z mieszkańcami, dyżury 

telefoniczne ekspertów oraz ankietę internetową. 

 

1 kwietnia 2021 r. opublikowano post, w którym poinformowano o rozpoczęciu 

prowadzonych przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa w okresie od 1 kwietnia do 14 maja 

konsultacji społecznych dotyczących opracowania wielowariantowej koncepcji 

zagospodarowania Placu Nowego w Krakowie w zakresie przebudowy chodników, 

nawierzchni placu, infrastruktury technicznej, elementów małej architektury w ramach zadania 

Program Budowy Chodników. W tekście poinformowano o planowanych formach konsultacji 

obejmujących ankietę internetową (wraz z linkiem do niej), dwóch moderowanych 

spotkaniach dla mieszkańców z udziałem ekspertów i dwóch telefonicznych dyżurach 

eksperckich, podając ich daty. 

14 kwietnia 2021 r. opublikowano post, w którym w ramach konsultacji zaproszono do 

wypełnienia ankiety internetowej aktywnej do 16 kwietnia. 

21 kwietnia 2021 r. opublikowano post, w którym podziękowano uczestnikom za udział  

w pierwszym etapie konsultacji społecznych dotyczących placu Nowego, polegającym na 

badaniu ankietowym i przypomniano o mających się odbyć dwóch spotkaniach on-line oraz 

dwóch dyżurach telefonicznych podając ich daty. 

7 maja 2021 opublikowano post informujący, że 10 i 11 maja 2021 r. mają odbyć się dwa 

moderowane spotkania w trybie online. W tekście podano ich tematykę i link do profilu na 

portalu Facebook, na którym miała być udostępniona relacja wideo z obu spotkań. 

Poinformowano także, że w okresie od 11 do 14 maja w serwisie www.razemwdialogu 

http://www.inwestycje.krakow.pl/
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udostępniony zostanie formularz, za pośrednictwem którego będzie można zadawać pytania 

do zaprezentowanej koncepcji, zaś 12 i 13 maja przeprowadzone zostaną telefoniczne dyżury 

eksperckie, a 11, 12 i 13 maja na Placu Nowym ma działać także mobilny punkt informacyjny. 

10 maja 2021 r. opublikowano post, w którym przypomniano o mającym się odbyć tego 

samego dnia spotkaniu konsultacyjnym online dotyczącym opracowania wielowariantowej 

koncepcji zagospodarowania placu Nowego w Krakowie w zakresie przebudowy chodników, 

nawierzchni placu, infrastruktury technicznej, elementów małej architektury w ramach zadania 

Program Budowy Chodników. Poinformowano też, że transmisja wideo ze spotkania będzie 

dostępna w serwisie Facebook „Razem w ruchu”.  

11 maja 2021 r. opublikowano post, w którym przypomniano o kolejnym, mającym się odbyć 

tego dnia spotkaniu dotyczącym zagospodarowania Placu Nowego na kanale facebookowym 

https://www.facebook.com/Razemwruchu. W tekście przypomniano też, że od 11 do 14 maja, 

mieszkańcy mogą wypełnić formularz elektroniczny, dotyczący zaprezentowanej koncepcji 

przebudowy Placu. Podano też link do przedmiotowego formularza. 

Tego samego dnia opublikowano też post z wideotransmisją ze spotkania zorganizowanego 

10 maja. 

12 maja 2021 r. opublikowano post, w którym zaproszono do przychodzenia i zgłaszania 

swoich uwag w punkcie informacyjnym na Placu Nowym 12 i 13 maja, skorzystania  

z prowadzonych 12 i 13 maja telefonicznych dyżurów eksperckich pod nr tel. 12 616 72 55 

oraz zadawania pytań za pośrednictwem podlinkowanego formularza on-line. 

14 maja 2021 r. opublikowano post, w którym przypomniano, że jeszcze tylko do końca tego 

dnia można przesyłać pytania odnośnie przedmiotu konsultacji za pośrednictwem formularza 

konsultacyjnego, do którego podano link.  

Tego samego dnia opublikowano post do transmisji wideo z drugiego spotkania 

zorganizowanego w ramach konsultacji społecznych dotyczących przebudowy placu Nowego. 

Przypomniano w nim również, że jest to ostatni dzień zgłaszania uwag do zaprezentowanej 

koncepcji, wraz z informacją, gdzie można znaleźć link do przedmiotowego formularza. 
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