
Plan rozwoju Os. Stare Miasto

na lata 2022-2030

Załącznik

Raport z procesu partycypacji
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nr MINUSY WSKAZANIA

1 smród z Valeo 27

2 parkingi na osiedlach zajmowane przez kierowców z innych gmin 23

3 parkowanie w miejscach niedozwolonych 19

4
wyniesione skrzyżowanie ul. Korabnickiej ul. Słowackiego ul. Kazimierza Wielkiego

- nieczytelne dla mieszkańców zasady przejścia przez ulicę, brak przejść dla
pieszych

18

5 niekorzystny układ drogowy - skrzyżowanie ul. Mickiewicza, ul. Tyniecka, przejazd
kolejowy 17

6 brak zieleni w centrum osiedla 15

7 funkcjonowanie parkingu parkuj i jedź utrudnia życie mieszkańcom okolic parkingu
(kierowcy parkują na pobliskich ulicach) 14

8 przekraczanie prędkości przez kierowców na ul. Kolejowej 13

9 brak oświetlenia błoń skawińskich po godzinie 22 13

10 brak świadomości o zasadach ruchu drogowego na ul. Kazimierza Wielkiego 12

11 samochody na przejściach dla pieszych 9

12 brudna okolica przy kebabie na ul. 29 Listopada 8

13 przekraczanie prędkości przez kierowców na ul. Kazimierza Wielkiego 4

14 niebezpieczne przejście dla pieszych na ul. 29 Listopada na wysokości wjazdu w
ul. Kazimierza Wielkiego 3

nr PLUSY WSKAZANIA

1 park miejski 36

2 Rynek 18

3 Miejska Biblioteka Publiczna w budynku dworca 16

4 dostępność usług handlowych 15

5 Skawińskie Centrum Komunikacyjne 14

6 bliskość szkół oraz placówek oświatowych 13

7 bliskość do dużych centrów handlowych (Netto, Lidl, Biedronka, Kaufland) 13

8 plac targowy 12

9 niska zabudowa 11

10 place zabaw w parku miejskim 10

11 Kościół, Mały Kościółek oraz cmentarz 8

12 bliskość starorzecza w parku miejskim 8

13 pałacyk Sokół 7

14 obiekty sportowe - boisko przy szkole podstawowej nr 3, korty tenisowe, boiska
przy ul. 29 Listopada, siłownie zewnętrzne 7

15 bliskość do centrum, usług administracji 6
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16 osiedle Spółdzielcze - dużo zieleni 6

17 bliskość do dużych węzłów przesiadkowych (Cmentarz, dworzec kolejowy) 5

18 przejścia podziemne - możliwość przejścia do północnej części miasta 4

19 przychodnia na ul. Korabnickiej 3

20 dobry dostęp do oferty gastronomicznej 3

21 posterunek Policji 2

22 dobra jakość życia na osiedlu 2

23 siedziba pogotowia ratunkowego 1

24 podworce miejskie na ul. Kazimierza Wielkiego oraz ul. Batorego 1

25 monitoring 1

nr POTENCJAŁY WSKAZANIA

1 park miejski, jako miejsce z potencjałem do organizacji większej ilości
różnorodnych wydarzeń 30

2 zadrzewiony obszar za cmentarzem/ nowym sklepem wielkopowierzchniowym jako
miejsce do urządzenia parku/skweru 17

3 Rynek, jako miejsce z potencjałem do organizacji większej ilości różnorodnych
wydarzeń 17

4 parking przy ul. Babetty - pod budowę parkingu piętrowego 16

5 centrum miasta (rynek, uliczki wokół) z ograniczonym ruchem pojazdów
samochodowych 16

6 obszar przy os. Spółdzielczym - ul. Kolejowa jako miejsce do budowy boiska,
siłowni zewnętrznej, placu zabaw, parkingu 14

7 działki przy tunelu ul. Kilińskiego ul. Kolejowa z zagospodarowaniem na mini park/
skwer 14

8 pałacyk Sokół w parku, jako miejsce z potencjałem do organizacji większej ilości
różnorodnych wydarzeń 13

9 pas trawnika wzdłuż parkingu parkuj i jedź ul. Kolejowa - nasadzenia zieleni 10

10 budynek dworca - Miejska Biblioteka Publiczna, jako miejsce z potencjałem do
organizacji różnorodnych wydarzeń 10

11 dach hali targowej jako powierzchnia do ewentualnego montażu paneli
fotowoltaicznych 9

12 osiedle Spółdzielcze - teren pod dodatkowe nasadzenia zieleni 9

13
obszar zieleni za cmentarzem/sklepem wielkopowierzchniowym - pod kątem

wytyczenia i budowy połączenia pieszo rowerowego pomiędzy ul. Krakowską a
szkołą podstawową nr 1 w Skawinie

7

14 pas w granicy działek parking parkuj i jedź/ teren kolejowy jako miejsce budowy
ekranów akustycznych z zielenią 6

15 granica parkingu przy ul. Babetty - pasy zieleni od strony ul. Babetty i ul. 29
Listopada lub budowy parkingu piętrowego 5

16 ul. Estery jako podworzec miejski lub do poprawy stanu technicznego 4
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17 ul. Okrężna - miejsce potencjalnego urządzenia pasa zieleni 2

nr PRZEDSIĘWZIĘCIA Ankiety Warsztat
y SUMA

1 Ograniczenie ruchu pojazdów ciężkich przez centrum Skawiny 30 2 32

2
Nasadzenia zieleni (ul. Wspólna, ul. Kilińskiego, ul. Kazimierza

Wielkiego, os. Spółdzielcze, wzdłuż ul. Kolejowej, przy tunelu ul.
Kilińskiego, ogrodzenie przy posterunku Policji)

17 6 23

3 Rozbudowa monitoringu (tunel kolejowy przy budynku dworca w
Skawinie, na placach zabaw i boiskach) 19 2 21

4 Budowa parkingu wzdłuż ul. Kilińskiego (parkowanie skośne, ruch
jednokierunkowy) 13 5 18

5 Wymiana ławek na rynku na ławki z oparciem 14 1 15

6 Zablokowanie możliwości wysokiej zabudowy powyżej 12-14 m. 13 1 14

7 Budowa boiska, placu zabaw przy os. Spółdzielczym 13 13

8 Utrzymanie czystości starorzecza 12 1 13

9 Ograniczenie ruchu na ul. Kazimierza Wielkiego przez zamknięcie
wjazdu dla samochodów od ul. 29 Listopada 10 2 12

10

Wykonanie i montaż tablic upamiętniających i informacyjnych
(wywóz ludności żydowskiej do Bełżca, ważne miejsca historyczne

w Skawinie np. Bożnica żydowska, przyjmowanie powstańców
warszawskich, Mały Kościółek, historii miejsc już nieistniejących

olejarnia, browar, mleczarnia, bożnica, obrotnica kolejowa)

5 7 12

11 Stworzenie nowych terenów zielonych za cmentarzem/ sklepem
wielkopowierzchniowym (park/ skwer) - park Jagielnia 10 2 12

12
Doświetlenie skrzyżowań i przejść dla pieszych, tras rowerowych

(ul. Korabnicka, ul. Popiełuszki), wymiana lamp na osiedlu na
ledowe

8 3 11

13 Budowa sali koncertowej, kina/ sali teatralnej 8 2 10

14 Możliwość korzystania z parkingu przy sklepie Netto przez
mieszkańców ul. Wspólnej 9 9

15 Wyznaczenie nowych miejsc postojowych 8 1 9

16 Budowa przejazdu pod/nad torami w ciągu ulic Mickiewicza i
Tynieckiej 6 2 8

17 Wyznaczenie miejsca do wyprowadzania psów 6 1 7

18 Modernizacja dróg (ul. Kublińskiego, ul. Babetty, ul. Kościelnej) 3 2 5

19 Zorganizowanie imprez pokazowych (moto-show, foodtracki) na
parkingu parkuj i jedź 4 1 5

20 Wytyczenie i budowa połączenia pieszo rowerowego pomiędzy ul.
Krakowską a szkołą podstawową nr 1 w Skawinie 5 5

21 Powiększenie strefy płatnego parkowania o ul. Batorego, ul. K.
Wielkiego, ul. Sobieskiego z abonamentem dla mieszkańców 3 1 4
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22 Budowa strzelnicy miejskiej 3 1 4

23 Wykonanie ograniczeń dla parkowania samochodów w okolicach
przejść dla pieszych 2 2 4

24 Utworzenie ulic jednokierunkowych ul. Okrężna, ul. Mickiewicza, ul.
Krakowska 3 3

25 Wykorzystanie potencjału pałacyku Sokół 2 1 3

26 Stworzenie szlaku zabytków starej Skawiny 1 1 2
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nr Inne przedsięwzięcia zgłaszane przez mieszkańców w ankietach

1 Wprowadzenie uchwaly krajobrazowej brak reklam na budynkach , wiecej zieleni ale nie w dolnicach

3
Budynek dworca powinien posiadać większą poczekalnię dla podróżnych. Na dworcu i peronach
powinny znajdować się tablice elektroniczne z odjazdami pociągów. Montaż dodatkowych ławek pod
zadaszeniem dworca

4 Zmiana układu parkingu na ul. niepodległości. Gdyby auta mogły parkować po skosie, byłoby
zdecydowanie więcej miejsc parkingowych

6

Odnośnie pozycji 1 pow.strefy płatnego parkowania na ul.Batorego nonsensowna propozycja gdyż
Woonerf na Batorego jest sprawą zamknięta jak powiedzieli pracownicy UMiG Skawina i robienie
parkingu na zagospodarowanym Woonerf który stanowi aktualnie deptak dla mieszkancow
zaprzecza istocie Woonerf.Czy ul.Batorego oceniana przez mieszkańców jako ładna musi podzielić
los "ulic parkingów"?Jestem przeciwna jakiejkolwiek zmianie.

9 Przystanek dla autobusów szkolnych przy ulicy kolejowej

10 Wymiana przewodniczącego ze względu na stary tok myślenia.

12 Zdrwcydowanie jakiś park dla psów z prawdziwego zdarzenia - może niekoniecznie w Skawinie, ale
chociaż w którymś z sołectw.

13

Umieszczenie w grupie przedsięwzięcie potrzebnych pozycji pierwszej -stref płatnego parkowania
na ul.Batorego i K.Wieliego aktualnie to tzw Woonerf czyli czyli strefa "bardziej"przyjazna
mieszkańcom i pieszym wdl mnie zakłócić istotę i celowość tych ulic czyli priorytet dla
pieszych,atrakcyjność tych przestrzeni(dużo nasadzen zieleni)-w pobliżu ul.Batorego istnieje duży
parking w pobliżu Sck może lepsze jego wykorzystanie

14 Proszę ująć też (ustalone na warsztatach) ul.Okreznej z parkowaniem tylko dla mieszkańców tej
ulicy.Ten punkt bupyl zgłaszany a nie jest ujęty.

15 Strażnicy miejscy powinni patrolować park pieszo, szczególnie okolice wałów gdzie najczęściej
spożywany jest alkohol, a osoby te pozostawiaja po sobie śmieci.

16

Sugestia od mieszkańców, ograniczenie ruchu samochodowego w Rynku i przylegających uliczkach
spowoduje upadek wielu lokalnych przedsiębiorstw. Mieszkańcy mieszkający poza miastem
Skawina nie będą wtedy robić zakupów u lokalnych sprzedawców tylko przeniosą się do
wielkopowierzchniowych sklepów. Bardzo prosimy aby Gmina Skawina pamietała o wspieraniu
lokalnych przedsiębiorców.

17 Przy nowo wybudowanym parkingu dać tablice tylko dla mieszkańców osiedla

nr UWAGI/KOMENTARZE

1 Zdrwcydowanie jakiś park dla psów z prawdziwego zdarzenia - może niekoniecznie w Skawinie,
ale chociaż w którymś z sołectw.

2

Umieszczenie w grupie przedsięwzięcie potrzebnych pozycji pierwszej -stref płatnego
parkowania na ul.Batorego i K.Wieliego aktualnie to tzw Woonerf czyli czyli strefa
"bardziej"przyjazna mieszkańcom i pieszym wdl mnie zakłócić istotę i celowość tych ulic czyli
priorytet dla pieszych,atrakcyjność tych przestrzeni(dużo nasadzen zieleni)-w pobliżu
ul.Batorego istnieje duży parking w pobliżu Sck może lepsze jego wykorzystanie

3 Proszę ująć też (ustalone na warsztatach) ul.Okreznej z parkowaniem tylko dla mieszkańców tej
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ulicy.Ten punkt bupyl zgłaszany a nie jest ujęty.

4 Strażnicy miejscy powinni patrolować park pieszo, szczególnie okolice wałów gdzie najczęściej
spożywany jest alkohol, a osoby te pozostawiaja po sobie śmieci.

5

Sugestia od mieszkańców, ograniczenie ruchu samochodowego w Rynku i przylegających
uliczkach spowoduje upadek wielu lokalnych przedsiębiorstw. Mieszkańcy mieszkający poza
miastem Skawina nie będą wtedy robić zakupów u lokalnych sprzedawców tylko przeniosą się
do wielkopowierzchniowych sklepów. Bardzo prosimy aby Gmina Skawina pamietała o
wspieraniu lokalnych przedsiębiorców.

6 Przy nowo wybudowanym parkingu dać tablice tylko dla mieszkańców osiedla
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