
Plan rozwoju miejscowości Borek Szlachecki

na lata 2022-2030

Załącznik

Raport z procesu partycypacji
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nr MINUSY WSKAZANIA

1 brak chodnika/CPR wzdłuż drogi powiatowej w kierunku cmentarza 54

2 brak obiektu szatniowego przy obiekcie LKS Borkowianka 52

3 zbyt duży ruch na DK44/ niebezpieczna droga powiatowa oraz DK44 49

4 brak koszy na śmieci 41

5 zanieczyszczenia powietrza (zakłady przemysłowe z terenu HUTY) 34

6 brak oświetlenia na obiekcie LKS Borkowianka 33

7 brak ciągłości utwardzenia nawierzchni Borek-Zelczyna oraz Borek-Kopanka 29

8 niewystarczająca liczba miejsc parkingowych przy szkole 29

9 brak chodnika po drugiej stronie DK44 oraz brak przejścia dla pieszych (duże
natężenie ruchu) 28

10 ul. Długa/ul. Szlachecka “Koło Krzyża” -wylewa rów melioracyjny 24

11 zbyt mało sal lekcyjnych w Zespole Szkół 23

12 brak ośrodka zdrowia 22

13 brak zatok autobusowych przy DK44 22

14 niezrewitalizowane tereny po wysypisku (k. “Huty”) 18

15 zbyt mało miejsc w przedszkolu 16

16 wąskie drogi (w tym ul. Długa, Nad Potokiem, Zawiła) 15

17 brak chodnika (koło dawnej Masarni) 12

18 brak połączenia pieszego przez potok 11

19 brak nawierzchni asfaltowej - ul. Topolowa 11

20 brak łącznika (ul. Łanowa) 5

21 zbyt krótki odcinek ul. Łanowej jest oświetlony 1

22 niezabezpieczony teren budowy (teren prywatny)

nr PLUSY WSKAZANIA

1 szybka kolej aglomeracyjna 65

2 ścieżka rowerowa na kanale 60

3 szkoła i przedszkole z boiskiem 45

4 położenie blisko Krakowa 34

5 paczkomat 32

6 teren rekreacyjno-sportowy 31

7 klub sportowy 31

8 Ochotnicza Straż Pożarna 29

9 kanalizacja +woda 22

10 komunikacja MPK 20

11 ścieżka rowerowa 20
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12 chodniki wzdłuż DK44 plus droga powiatowa 17

13 boisko wielofunkcyjne 17

14 kościół parafialny 16

15 sklepy spożywcze 12

16 CAK 11

17 kanał Łączany-Skawina 7

18 plac zabaw 6

19 Koło Gospodyń Wiejskich 5

20 kapliczka 4

21 śluza na kanale 4

22 przyjaźni mieszkańcy 3

23 lokalna przedsiębiorczość 2

24 promowanie ludowych tradycji przez pedagogów w szkole 2

25 dwór Potockiego

26 nowi mieszkańcy

nr POTENCJAŁY WSKAZANIA

1 boisko z szatnią i zapleczem i parking 63

2 stacja kolejowa 55

3 tereny rekreacyjne 44

4 wykorzystanie kanału (rekreacyjne) 43

5 parking P&R 41

6 ścieżka rowerowa 37

7 oba boiska 35

8 budowa kanalizacji do CAK 16

9 ul. Akacjowa - doposażenie, Rynek 16

10 strumyk 13

11 pastwisko (krowy włochate) mini ZOO 13

12 połączenie z Zelczyną 12

13 śluza 11

14 teren za CAK 8

15 ul. Łanowa 7

16 teren inwestycyjny 5

17 dwór 5

18 hotel dla koni 3
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nr PRZEDSIĘWZIĘCIA Ankiety Warsztaty SUMA

1 budowa szatni , boisko ze sztuczna nawierzchnią oraz
oświetlenie przy LKS Borkowianka 56 18 74

2 zagospodarowanie dworca PKP i terenu wokół: parking przy
dworcu, odnowienie budynku dworca 65 4 69

3 Bezpieczeństwo przy drodze 44: chodnik, przejścia dla
pieszych, fotoradar na DK44 52 5 57

4 organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców - festyn,
wycieczki, dzień dziecka, dzień sąsiada 34 8 42

5 ustawienie koszy na śmieci na terenie wsi oraz likwidacja
dzikich wysypisk 35 3 38

6 budowa chodników przy drodze powiatowej 31 3 34

7 zakup nowego wozu strażackiego dla OSP 30 4 34

8
zagospodarowanie terenu przy potoku oraz ul. Akacjowej,

(np. utworzenie parku tematycznego kraina bajek przy potoku
(liny, zjeżdżalnie, itp.)

27 6 33

9 poszerzenie parkingu przy szkole 26 2 28

10 połączenie asfaltowe z Kopanki i Zelczyną 26 1 27

11 Ośrodek zdrowia 25 1 26

12 plac zabaw ogólnodostępny, uzupełnienie wyposażenia 18 1 19

13
Modernizacja dróg w miejscowości (m.in. wymiana rury pod

chodnikiem na ul. Szlacheckiej, oświetlenie drogowe,
poszerzenie ul. Długiej,)

13 5 18

14 Poprawa oświetlenia na terenie miejscowości 13 3 16

15 kanalizacja do Centrum Aktywności Kulturalnej 12 3 15

16 miejsce na ognisko (parking koło boisk) 10 1 11

17 teren od sklepu do kościoła - “Akacjowa Park” 8 1 9

18 promowanie wsi przez tradycję i pielęgnowanie folkloru
lokalnego 2 3 5

19 Mini ZOO 4 1 5

nr Inne przedsięwzięcia zgłaszane przez mieszkańców w ankietach

1 Przyspieszenie prac remontowych zabytkowiej kapliczki Św Izydora w Borku Szlacheckim

2
Bankomat, niejednokrotnie aby wypłacić pieniądze trzeba jechać do Skawiny i szukać miejsca do
zaparkowania, tracąc czas, paliwo, wytwarzając zbędne spaliny i zajmując i tak mało już
dostępnych miejsc parkingowych

3 Kanalizacja ns terenie całej wsi

4 ograniczenie lub zakaz ruchu dla samochodów pow 3,5 tony oraz ograniczenie prędkości na ulicy
szkolnej od DK44 do nowego ronda

5 Zorganizowanie miejsca spotkań dla młodzieży jest plac zabaw dla małych dzieci a te większe nie
mają gdzie się podziać . Coś w typie parku rowerowego/ hulajnogi plus ławeczki do siedzenia
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6 Przyłączenie do sieci ciepłowniczej z Elektrowni Skawina x4

7
Fajnie że mamy pociągi oraz autobusy, ale zakupić bilet na nie czy to okresowy czy jednorazowy
to duży problem bo nie ma biletomatów,

nr UWAGI/KOMENTARZE

1 Bardzo dobra ankieta. Prosimy o cykliczne badanie opini społeczności lokalnej dotyczących
przyszłych projektów.

2 Fajnie że mamy pociągi oraz autobusy, ale zakupić bilet na nie czy to okresowy czy jednorazowy
to duży problem bo nie ma biletomatów,
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