
PLAC NOWY

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"
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PLAC NOWY

Plac Nowy usytuowany jest w sercu zabytkowej dzielnicy Kazimierz. Najbardziej
charakterystycznym elementem jest tzw. Okrąglak. Od początku istnienia aż do
dzisiaj Plac Nowy pełni funkcje handlowe oraz jest przestrzenią przeznaczoną do
różnorodnej aktywności społecznej. Stanowi również istotne miejsce spotkań
lokalnej społeczności, a także mieszkańców całego miasta oraz przyjezdnych.
Przestrzeń ta stanowi istotny punkt na kulturowej i turystycznej mapie Krakowa.
Przez lata zaniedbany i zdegradowany, zostanie poddany stopniowym
przekształceniom aby dopasować się do współczesnych potrzeb dzielnicy, jako
elastyczna, multifunkcjonalna przestrzeń otwarta. 
Celem przekształceń placu będzie podniesienie jego walorów estetycznych,
funkcjonalnych oraz komunikacyjnych. Bariery architektoniczne zostaną
zminimalizowane. Plac stanie się bardziej dostępny dla wszystkich. 

PLAC NOWY
sercem Kazimierza



Konsultacje
społeczne

-  MAJA TELEFONICZNE DYŻURY EKSPERCKIE

- 6 KWIETNIA ANKIETA
-  MAJA SPOTKANIA DLA MIESZKAŃCÓW

HARMONOGRAM
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Każdy jest ważny

PODSUMOWANIE ANKIET

 Ankietę wypełniono 
ponad 8  razy.

 
Zaangażowanie tak wielu osób świadczy o dużej randze tego miejsca.
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Dzielnicę zamieszkują różnorodne grupy społeczne

Osoby związane zawodowo z okolicą
Zarówno Plac jak i cała dzielnica jest miejscem
działalności wielu firm, sklepów, lokali gastronomicznych,
wszelakich usług

Mieszkańcy innych części Krakowa
Plac Nowy przyciąga mieszkańców całego miasta ze
zględu na wyjątkową atmosferę i bogactwo usług.

Turyści / odwiedzający 
Kazimierz jest dzielnicą turystyczną zarówno ze względu
na dziedzictwo historyczne, jak i aktualne wydarzenia 
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Osoby związane zawodowo z okolicą

Mieszkańcy innych części Krakowa

Turyści / odwiedzający 
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Sposób
poruszania się

Piesi
Zazwyczaj oceniają komfort poruszania się jako
przeciętny lub niski wskazując na zły stan nawierzchni i
niebezpieczeństwo komunikacyjne związane z ruchem
samochodowym i rowerowym.

Rowerzyści
Zazwyczaj oceniają komfort poruszania się jako
przeciętny lub niski wskazując na niebezpieczeństwo
komunikacyjne związane z ruchem samochodowym.

Kierowcy
Zazwyczaj oceniają komfort i bezpieczeństwo poruszania
się  jako przeciętne i wysokie.



Stan nawierzchni 
i komfort przemieszczania się

"Przemieszczam się po nim z wózkiem z moim
dzieckiem, przestrzeń jest do tego
nieprzystosowana"

"Niska jakość nawierzchni, uszkodzenia posadzki
placu, bariery wysokie krawężniki, schody "

"Wąskie chodniki, nierówna nawierzchnia,
parkujące i poruszające się auta"
 

-użytkownicy mają różną zdolność
poruszania się



"Ciągle trzeba mieć oczy dookoła głowy."

"Samochody utrudniają poruszanie się"
"Nieczytelna organizacja ruchu,
intensywny ruch samochodowy, często
nieustępujący pierwszeństwa pieszym;
bezsensowne schody, zły stan
nawierzchni"

"Ruch odbywający się w okolicach Placu
Nowego, szczególnie w weekendy i
wieczorami, jest duży, kierowcy nie
przestrzegają pierwszeństwa pieszych.
Uważam, że ruch samochodowy w tej
części miasta powinien być wyłączony
oraz że ograniczeniu powinien zostać
poddany również ruch dla meleksów."

Bezpieczeństwo komunikacyjne
ruchu pieszego oceniam jako
niskie lub bardzo niskie,
ponieważ...

PLAC NOWY
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Z ankiet wynika, że większość rowerzystów poruszających się po
placu to mieszkańcy innych części Krakowa

Bezpieczeństwo i komfort
Rowerzyści określają warunki jako przeciętne

Organizacja ruchu
Połowa rowerzystów uważa, że organizacja ruchu
rowerowego w obrębie Placu nie spełnia ich oczekiwań

Ilość stojaków rowerowych
Zdecydowana większość rowerzystów uważa, że
jest za mało stojaków rowerowych 
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ORGANIZACJA
RUCHU

50%

"Wyłączony z ruchu powinien być cały plac.
Możliwość dojazdu tylko dla dostaw i służb."

"Przywrócenie możliwości objazdu Placu wkoło
oszczędność drogi, mniej spalin - obecna organizacja

wymusza objeżdżanie okrężną drogą "
 



"Zamknięcie wjazdu dla mieszkańców innych
dzielnic, powinno nieść za sobą budowę
parkingu. W chwili obecnej - pandemia i
zamrożenie gospodarki - można znaleźć

miejsce, ale po powrocie do normalności,
wykluczenie osób starszych stanie się znów

olbrzymim problemem."
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MIESZKAŃCY

DOSTAWY I HANDLUJĄCY NA TARGOWISKU

CHWILOWY POSTÓJ

ZDANIA NA TEMAT LOKALIZACJI MIEJSC
PARKINGOWYCH NA PLACU SĄ BARDZO
PODZIELONE I SKRAJNE.  ANKIETUJĄCY
WSKAZUJĄ GRUPY, DLA KTÓRYCH
POWINNY BYĆ WYZNACZONE PARKINGI:
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CO PODOBA SIĘ
ANKIETOWANYM?

TEMATYCZNE TARGOWISKO
"Klimat jest tu taki, jakiego nie ma nigdzie i
te giełdy tematyczne super"

SZEROKI WACHLARZ
USŁUG
"Stare kamienice, Okrąglak,
historia miejsca, lokale i bary z
historią te mające ponad lat ,
moje osobiste wspomnienia z tej
przestrzeni, centrala lokalizacja a
jednocześnie kameralność,
wielofunkcyjność targ warzywny,
targ pchli, targ ubrań, miejsce
spotkań ."

KLIMAT I ATMOSFERA
"Jest wyjątkowy w swojej formie. Za dnia
kramy, wieczorem knajpki. Cenie go za
klimat i wydarzenia kulturalne. Ogrody
knajpek w podwórzach przeurocze."

ARCHITEKTURA, DZIEDZICTWO, HISTORIA
"Historyczny układ, forma placu może być centrum kulturalnym, a nie jedynie handlowym"
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DOBRE PRAKTYKI
ANKIETOWANI WSKAZYWALI MIEJSCA INSPIRACJI
takie jak targi jedzeniowe w innych miejscach świata lub
projekty urbanistyczne
-Superblocks w Barcelonie
-Borough market lub Oxo Tower Market w Londynie
-Out Market w Lizbonie

Superblocks źródło: cities-today.com Superblocks źródło: archgoods.eu

Superblocks źródło: ajuntament.barcelona.cat



Borough market źródło: londonperfect.com Time Out Market źródło: tripadvisor.com
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TARG ŚNIADANIOWY 
Targ Śniadaniowy to pomysł na zakupy i spędzanie czasu podczas weekendu.
Jest połączeniem handlu zdrową żywnością, oraz działań rozrywkowo warsztatowych
przeznaczonych zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Wszystko w atmosferze śniadania
na świeżym powietrzu.

Głównym celem Targu Śniadaniowego, jest dostarczenie kupującym dobrej jakości
produktów, sprawdzonych i wykonywanych często w tradycyjny sposób.

źródło: facebook Tagr Śniadaniowy Poznań
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CO SIĘ NIE PODOBA? 

BRAK ZIELENI, MIEJSC
ODPOCZYNKU
"Za mało miejsc do siedzenia i towarzyskich
spotkań w przestrzeni otwartej. Za mało zieleni,
miejskich mini łąk oraz wydarzeń kulturalnych, jak
np. koncerty albo nocne projekcje filmowe"

ZANIEDBANIE
"Stan nawierzchni, progów i
krawężników. Zbyt mała ilość koszy
na śmieci. Nieremontowany i często
zamknięty szalet."

"Chaos przestrzenny, brak spójnej
myśli w zagospodarowaniu
przestrzeni. Wszechobecne
samochody. Zła jakość wszystkich
nawierzchni i jakość elewacji
otaczających budynków."

CHAOS
"Chaos i komercjalizacja. Ilość budek
sprzedających przypadkowe jedzenie i pamiątki. 
To, że budki są porozrzucane na całym placu, plac
ma fatalną nawierzchnię, kwiatowe donice też są
przypadkowe i porozrzucane. Wszystko sprawia
wrażenie tymczasowej prowizorki bez planu i
najistotniejsze elementy palcu np. Okrąglak giną
kompletnie zamiast być centralnie
wyeksponowane."

HAŁAS I NIEPRZYJEMNY
ZAPACH
"Nieprzestrzeganie ciszy nocnej przez
użytkowników ogródków
kawiarnianych przy działających całą
noc knajpach"
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ZIELEŃ
"Drzewa posadzone w tradycyjny sposób i rabatki. Z pewnością NIE
donice."

"Stała zieleń, nie w donicach, ale normalnie w ziemi 😉. Choć zdaję sobie
sprawę że ryzyko dewastacji duże"

"Zieleń tylko przy ogródkach kawiarnianych i w ich obrębie"

"Obsadzenie drzewami, które zapewnią cień w lecie"

"Bez zieleni"
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MAŁA
ARCHITEKTURA
"Tak dla niezbędnych miejskich elementów użytkowych: stojaki, słupki,
siedziska. Ogródki powinny zachować indywidualny klimat. Aczkolwiek
jakaś regulacja by się przydała odnośnie np. reklam, szyldów.."

"Uważam, że to dobry pomysł pod warunkiem, że będą to estetyczne projekty nawiązujące do
historycznej krakowskiej małej architektury; np. butelkowa zieleń jako kolor"
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PRZYSZŁOŚĆ 
UPORZĄDKOWANIE
"Nic nie wymyślać nowego tylko
posprzątać, ucywilizować stragany,
zrobić nawierzchnię i jak najmniej
ruszać i zmieniać, bo straci swój
charakter. Czasami wystarczy
POSPRZĄTAĆ!!"

"Aby wszystko zostało tak jak jest.
Oczywiście powinno zostać
odnowione, i te budki które
postawiono -  lata temu powinny
zostać wyburzone, ale cała reszta
powinna zostać tak jak jest. Plac
Nowy to nie Państwa plac zabaw. To
nasze miejsce na ziemi."

NOWA ODMIANA HANDLU
ANKIETOWANYM PODOBA SIĘ IDEA GIEŁD
TEMATYCZNYCH ORAZ DROBNEGO HANDLU
LOKALNYMI PRODUKTAMI, JEDNAK
NARZEKAJĄ NA OBECNĄ KOMERCJALIZACJĘ 

"Miejsce kultury i kilku stoisk, ale wyłącznie z
jedzeniem -- w budynku okrąglaka; nieliczne stałe
stoiska warzywniaków, dużo miejsc do siedzenia,
zieleń w formie drzew i krzewów oraz obsadzeń
pionowych, przestrzeń o funkcji zmiennej wg pory
roku, na wydarzenia kulturalne, pokazy, koncerty

WIELOFUNKCYJNOŚĆ I
ELASTYCZNOŚĆ
"Przestrzeń wielofunkcyjną, w której jest miejsce
zarówno na gastronomię, zieleń, plac, kilka
straganów, tablicę informacyjną."
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PODSUMOWANIE

ANALIZA ODPOWIEDZI ORAZ ANALIZY PROJEKTOWE WSKAZANEJ
LOKALIZACJI POZWOLIŁY NA PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI.

PLAC NOWY JEST BARDZO WAŻNYM PUNKTEM DLA KRAKOWSKIEGO
KAZIMIERZA, JAK I DLA MIESZKAŃCÓW CAŁEGO MIASTA. POTWIERDZA TO
ILOŚĆ PRZEKAZANYCH OPINII. 
KAZIMIERZ TO OBSZAR, GDZIE STYKA SIĘ WIELOKULTUROWOŚĆ, HISTORIA
Z NOWOCZESNOŚCIĄ ORAZ RÓŻNE INTERESY SPOŁECZNE. 

ODPOWIEDZI ANKIETOWANYCH NA WIĘKSZOŚĆ PYTAŃ SĄ
PRZECIWSTAWNE. MOŻNA WYRÓŻNIĆ PRZECIWSTAWNE INTERESY
RÓŻNYCH GRUP UŻYTKOWNIKÓW PLACU NOWEGO.

WYNIKÓW ANKIET
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WSPÓLNY
MIANOWNIK

LOKALNE PRODUKTY
CYKLICZNE WYDARZENIA

EKOLOGIA

WSPÓLNOTA

WIELOFUNKCYJNOŚĆ
I ELASTYCZNOŚĆ

PRZESTRZEŃ DLA PIESZYCH /
ROWERZYSTÓW / KIEROWCÓW

KAZIMIERZ DLA MIESZKAŃCÓW
HANDEL/BIZNES
TURYSTYKA


