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Konsultacje społeczne przeprowadzone zostały w ramach projektu pn. 

„Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO" 

realizowanego w ramach Programu Rozwój Lokalny, współfinansowanego w 85% ze środków 

Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz w 15%  z budżetu państwa dotyczącego 

przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania parków 

kieszonkowych jako zielonych miKROŚNIEŃSKICH stref wypoczynkowych. 

 

Komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji był Wydział Komunalny, 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami. 

1.  Cele konsultacji 

Celem jest wypracowanie wspólnie z mieszkańcami propozycji koncepcji dotyczącej 

zagospodarowania terenu skweru przy ul. Piastowskiej w Krośnie, która posłuży do opracowania 

dokumentacji technicznej utworzenia parku kieszonkowego. 

 

2. Przebieg konsultacji 

Konsultacje społeczne pn. „Jak powinien wyglądać park kieszonkowy przy ul. Piastowskiej 

w Krośnie?” prowadzone były w dniach od 16.03.2022 r. do 31.03.2022 r. w dwóch formach: 

• otwartego spotkania konsultacyjnego, zorganizowanego w dniu 28.03.2022 r. w godz. 16:00 

– 17:30 na terenie skweru przy ul. Piastowskiej; 

• pisemnej – poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego na stronie 

www.krosno.konsultacje-spoleczne.pl lub złożenie papierowej wersji w budynku Rady 

Osiedla Grota-Roweckiego przy ul. Piastowskiej 58 (budynek MOPR). 

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych zostało zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej 

miasta: www.krosno.pl , na stronie internetowej:, www.krosno.konsultacje-spoleczne.pl ,a także na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Krosna.  

Dodatkowo na Osiedlu Grota – Roweckiego zostały umieszczone plakaty informujące  

o konsultacjach społecznych, a mieszkańcy pobliskich bloków otrzymali ulotki informujące  

o miejscu konsultacji.  

W ramach otwartego spotkania konsultacyjnego wzięło udział ok. 30 osób z różnych grup 

wiekowych. Podczas konsultacji zaprezentowano wstępną koncepcję parku kieszonkowego, która 

została poddana dyskusji z mieszkańcami, celem zebrania uwag do opracowania finalnego projektu 

koncepcyjnego parku. 

Większość wniosków dotyczyła: 

• nazwy parku kieszonkowego, 

• powiększenia placu zabaw wraz z montażem dodatkowych wejść na jego teren, 

• przeprowadzenia pielęgnacji w obrębie istniejącego drzewostanu, 

http://www.krosno.konsultacje-spoleczne.pl/
http://www.krosno.pl/
http://www.krosno.konsultacje-spoleczne.pl/
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• zaplanowania instalacji monitoringu miejskiego, 

• montażu małej architektury – ławkohuśtawek, ławek, stołów do szachów, 

• doświetlenia terenu, 

• wykorzystaniu charakterystycznego dla miasta Krosna motywu szkła. 

 

3. Wyniki ankiet 
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Czy uważa Pani/Pan, że teren obecnego skweru przy ul. 
Piastowskiej w Krośnie wymaga rewitalizacji?
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Park Nadziei

Mała Piastowska
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Zielony Skwer

Zielona Grota

Huta Park/Park Hutniczy
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Park kieszonkowy

Jaką nazwę powinien mieć projektowany park kieszonkowy 
przy ul. Piastowskiej w Krośnie? (Zaproponuj swoją nazwę):
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Inne

Estetyczne (rośliny ozdobne, mała architektura)

Integracji (np. stoliki z ławkami, miejsce spotkań, czynny
udział w nasadzeniach)

Zabawowe ( elementy placu zabaw, gry na wolnym
powietrzu)

Aktywności fizycznej (urządzenia na wolnym powietrzu,
np.: pojedyncze elementy flowparku, siłowni…

Rekreacyjne (gry terenowe)

Wypoczynkowe ( ławki, hamaki, ławkohuśtawki, leżaki)

Jakie funkcje powinien zapewnić mieszkańcom projektowany 
park kieszonkowy (można wybrać kilka odpowiedzi)?
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Tradycyjne formy

Nowoczesne formy

Co powinno charakteryzować wprowadzane elementy małej 
architektury (np. ławki, kosze na śmieci, oświetlenie, elementy 

aktywności fizycznej i zabawowe, itp.)(można wybrać kilka 
odpowiedzi):
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Czy teren projektowanego parku kieszonkowego 
należy doświetlić?
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Czy uważacie Państwo, że Mieszkańcy osiedla mogą 
zadbać o porządek i bezpieczeństwo na terenie parku 

kieszonkowego?
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4. Podsumowanie 

Pierwszy etap konsultacji społecznych poświęconych projektowi przyszłego Parku 

kieszonkowego przy ul. Piastowskiej w Krośnie zorganizowano w celu przeprowadzenia 

wstępnej analizy potrzeb potencjalnych użytkowników przyszłego 
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Respektowanie zasad mienia społecznego
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Jeśli TAK to w jaki sposób?

1

12

8

1

2

2

1

1

1

1

2

1

Tablice z historią osiedla

Mała architektura (donice, pergole, altana, ławki, lampy)

Atrakcyjne nasadzenia zieleni

Szklane elementy dekoracyjne

Powiększony plac zabaw

Tężnia solankowa

Ogrodzenie placu zabaw

Budki dla ptaków

Fontanna lub mały staw

Tablice interaktywne - edukacyjne dla dzieci

Automat z woreczkami na psie odchody

Montaż domku/bazy dla dzieci

Jakie Pani/Pana zdaniem powinny znaleźć się na terenie parku 
kieszonkowego dodatkowe elementy dekoracyjne?
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parku. Wypełniono 43 ankiety oraz zebrano wnioski osób uczestniczących w konsultacjach 

społecznych w miejscu, gdzie znajdować się będzie park kieszonkowy. 

 Analizując wyniki przedłożonych formularzy widać kierunek, w którym należy podążać tworząc 

projekt Parku kieszonkowego przy Piastowskiej w Krośnie. Największa liczba osób opowiadała 

się za powiększeniem placu zabaw, uatrakcyjnieniem istniejącej już zieleni poprzez 

wprowadzenie nowych nasadzeń, rabat bylinowych i roślin ozdobnych oraz montażem nowych 

elementów małej architektury. Mieszkańcy wskazywali również na olbrzymią potrzebę 

stworzenia cichego, spokojnego miejsca, gdzie będzie można odpocząć od miejskiego hałasu, 

dzięki zagospodarowaniu „skrawka zieleni osiedlowej”. Wśród opinii przekazanych przez 

mieszkańców zauważalne jest zapotrzebowanie na park,  który będzie zieloną oazą spokoju 

w coraz bardziej zabetonowanych miejskich przestrzeniach. Teren przy ul. Piastowskiej 

w Krośnie ma być miejscem wypoczynku dla mieszkańców wśród zieleni i taka ma być jego 

podstawowa rola. 

Zielony skwer, Szklany skwer, Skwer na Piastowskiej – to najczęściej pojawiające się nazwy 

nowego parku kieszonkowego. Nazwy te zostaną poddane pod głosowanie wśród mieszkańców 

Osiedla Grota – Roweckiego. Z nich zostanie wybrana nazwa parku kieszonkowego przy ul. 

Piastowskiej w Krośnie, która zostanie przedstawiona Radzie Miasta Krosna do zatwierdzenia. 


