
Plan rozwoju Os. Samborek

na lata 2022-2030

Załącznik

Raport z procesu partycypacji
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nr MINUSY WSKAZANIA

1
Problematyczne skrzyżowanie Tyniecka z ul. Mickiewicza (utrudniony

skręt w kierunku centrum Skawiny)
40

2
Braki w chodnikach (szczególnie przy ul. Tynieckiej od mostu na

Piastowskiej do pętli na Podgórkach)
33

3 Zaniedbane, wymagające modernizacji place zabaw 31

4
Braki w infrastrukturze które poprawiłyby bezpieczeństwo pieszych

(przejścia dla pieszych, oświetlenie)
30

5
Brak parkingu Parkuj i Jedź (P&R) po północnej stronie torów

(mieszkańcy chcący skorzystać z P&R muszą wjechać do centrum
miasta)

29

6 Niebezpieczny skrzyżowanie ścieżki rowerowej na wałach z ul. Piastowską
(przy moście) 19

7 Braki w oświetleniu ulicznym 18

8 Zaniedbany teren starego boiska przy ul. Tynieckiej 16

9
Uciążliwość powodowana przez betoniarnię zlokalizowaną w centrum

osiedla mieszkaniowego
16

10 Wymagające lepszego utrzymania rowy melioracyjne 13

11 Problem hałasu z Obwodnicy 12

12 Pętla autobusowa przy ul. Podgórki 11

13 Brak miejsc postojowych przy moście (dla osób korzystających ze ścieżek
rowerowych) 10

14 Brak kanalizacji na ul. Podgórki i części ul. Tynieckiej 9

15
Uciążliwości powodowane przez zakłady na Strefie gospodarczej (np.

hałas, oświetlenie hal)
9

16
Teren przemysłowy przy os. Tynieckim - stanowiący uciążliwość dla

osiedla i negatywnie oddziałujący na obraz całego terenu
7

17 Uciążliwość zapachowa powodowana przez oczyszczalnię ścieków 2

18 Wąska ul. Skawińska 1

nr PLUSY WSKAZANIA

1 Ścieżki rowerowe i ciągi pieszo - rowerowe 53

2 Bliskość Tyńca/Krakowa 48

3
Duża ilość terenów zielonych: Żwirownia, staw przy moście na ul

Piastowskiej
45
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4
dostęp do Obwodnicy Skawiny - możliwość szybkiego wyjazdu ze

Skawiny do Krakowa i do pozostałej części gminy
44

5 Tunel pod torami 40

6
os. Tynieckie: kameralna zabudowa, bliskość centrum, bliskość PKP,

dużo zieleni
14

7 Dom Ludowy 12

8 Dużo terenów sportowo - rekreacyjnych 11

9 Szpital Stanleya Dudricka 10

10 Aktywni mieszkańcy 5

nr POTENCJAŁY WSKAZANIA

1
Ścieżki rowerowe na wałach Skawinki - w tym połączenie z Wiślaną

Trasą Rowerową i ścieżką na Kanale Skawina - Łączany
49

2 Żwirownia 35

3 Budynek Domu Ludowego “Szajbudy” 34

4
CPR - możliwość dojazdu rowerowego do Centrum Skawiny z części

terenu osiedla
26

5
Tunele pod torami (przy Dworcu i na wysokości ul. Kilińskiego)

umożliwiające szybkie dojście do Dworca/centrum miasta
26

6 Staw przy moście na Piastowskiej 25

7
Działka na której obecnie jest przemysł pomiędzy ul. Tyniecką a

Stadionem Miejskim - potencjał rozwojowy usunięcie przemysłu a
wprowadzenie funkcji usługowej

20

8
Miejsca postojowe przy moście na Piastowskiej dla osób które chcą

skorzystać ze ścieżek na wałach
18

9
Rozwój układu drogowego przy ul. Torowej Bocznej - łącznik z ul.
Tyniecką, Skawińską i ul. Torową - przyszłościowo z ul. Za Górą

13

10 Boiska sportowe: Kompleks Milenium oraz Stadion Skawinki 12

11 Stare boisko za ogródkami działkowymi przy ul. Tynieckiej 11

12 Osiedle budynków wielorodzinnych przy Tynieckiej 3
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nr PRZEDSIĘWZIĘCIA Ankiety Warsztaty SUMA

1 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej (place
zabaw, siłownie plenerowe, boiska wielofunkcyjne) 35 21 56

2 Rewitalizacja terenu Żwirowni 32 12 44

3
Budowa chodników i ciągów pieszo – rowerowych na terenie

osiedla, w tym głównie przy dojściach do przystanków
autobusowych

20 21 41

4 Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie osiedla wraz
z doświetleniem 31 6 37

5 Budowa parkingu P&R w okolicach Dworca PKP w Skawinie
od strony ul. Tynieckiej (przy Vesuvius) 25 11 36

6 Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej (m.in.
zwiększenie częstotliwości kursów) 29 5 34

7 Działanie poprawiające wjazd z ul. Tynieckiej na ul.
Mickiewicza 27 3 30

8
Modernizacja Domu Ludowego „Szajbudy” (modernizacja

zaplecza kuchennego, modernizacja otoczenia) oraz rozwój
oferty prowadzonej w tym obiekcie

25 3 28

9

Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na drogach
osiedlowych (m.in. strefa uspokojonego ruchu, progi

zwalniające, przejścia dla pieszych - zwiększenie ich ilości,
poprawa bezpieczeństwa na przejściach już istniejących)

21 4 25

10 Modernizacja przystanków autobusowych, w tym w
szczególności pętli autobusowej na ul. Tynieckiej 18 5 23

11 Dalsza rozbudowa ścieżek rowerowych 12 6 18

12 Budowa dodatkowego łącznika z ul. Kwiatowej do ul. Żwirowej 18 18

13 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej (zwłaszcza przy ul. Podgórki) 9 8 17

14 Modernizacja i właściwe utrzymanie rowów melioracyjnych
oraz modernizacja przepustów pod drogami 11 5 16

15 Przeprowadzenie działań ograniczających hałas z obwodnicy
(np. nasadzenia drzew, ekrany akustyczne) 8 6 14

16 Utworzenie parkingu przy moście na ul. Piastowskiej dla osób
korzystających ze ścieżek rowerowych 6 6 12

17 Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ścieżki rowerowej
na wałach z ul. Piastowską (przy moście) 10 2 12

18 Ograniczenie uciążliwości zapachowych z terenu oczyszczalni
ścieków oraz z obszarów przemysłowych 5 5 10

19 Organizacja wydarzeń integrujących mieszkańców osiedla 7 2 9

20 Stworzenie małego parku przy blokach na ul. Tynieckiej 6 3 9

21
Ograniczenie uciążliwości spowodowanej nocnym

oświetleniem zakładów zlokalizowanych na terenie strefy w
sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych

3 2 5
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nr Inne przedsięwzięcia zgłaszane przez mieszkańców w ankietach

1 Utworzenie planowanego polderu w celu ochrony przeciwpowodziowej m.in. terenów naszego
(uniknięcie zagrożenia wywołanego np. pęknięciem wału).

2

Udrożnienie koryta Skawinki. Usunięcie drzew od rzeki po wały, żeby w razie powodzi woda nie
spiętrzała się. Dokładając myśl można by zorganizować mieszkańców to sami sobie wytną i
posprzątają, w zamian za ścięte drewno (w końcu węgiel taki drogi, że jak śpiewa markowski "będę
zbierał chrust" a w lesie coraz mniej i kolejki po niego też)

3 Budowa tunelu pod torami dla dobrego wjazdu w ul. Mickiewicza z Tynieckiej

4 Budowa placu zabaw dla dzieci na działce na zakręcie w pobliżu betoniarni

5
Rozwiązanie sprawy przejazdu kolejowego - z uwagi na coraz częstsze kursy pkp przejazd jest
często zamknięty przez co tworzą się korki przy przejeździe na ul. Tynieckiej i potem utrudniony
wyjazd na ul. Mickiewicza w kierunku rynku

6
Dom Ludowy Szajbuda - imprezy młodzieżowe są uciążliwe, głośna muzyka nie pozwala na
otwarcie okien w lecie. Uważam, że dom ludowy powinien być udostępniany tylko mieszkańcom
osiedla

nr UWAGI/KOMENTARZE

1

Najlepszą sprawą byłaby budowa tunelu pod torami, ponieważ tory ewidentnie odcinają naszą
część miasta od centrum. Dobrym pomysłem jest parking, ale to rozwiązanie połowiczne - problem
by rozwiązał tunel z dobrym włączeniem się w ulicę Mickiewicza. Żwirownia ma duży potencjał -
można by zrobić tak jak na Zakrzówku, byłoby ciekawe kąpielisko dla całej Skawiny, nie tylko dla
naszego osiedla. Dobrze by było wyasfaltować ścieżki rowerowe na wałach (tam, gdzie obecnie
jest nawierzchnia żwirowa) - to by dodatkowo je uatrakcyjniło. I jakiś jeden porządny plac zabaw z
małym boiskiem - np. przy ulicy Skawińskiej na terenach gminnych (przy "ślepej" Skawińskiej). I
przydałoby się przedłużenie ekranów przy obwodnicy - czasami jest trochę głośno. Teraz jest
pięknie, ale byłoby jeszcze piękniej :)

2 Potrzebne są co najmniej 2 nowe place zabaw. Przydałby się jeden przy żwirowni

3
Jestem przeciw jakiejkolwiek ingerencji w teteny wokół stawów przy ul. Żwirowej i Piastowskiej. Są
to doskonałe miejsca do spędzania wolnego czasu i kontakt z przyrodą, w tym do obserwacji
różnych gatunków zwierząt i roślin - bez betonu, hałasu i tłumów.

4

Brak interwencji ze strony urzędu na telefoniczne uwagi dotyczące ul kwiatowej. Uszkodzenia na
placu zabaw i braki oraz dziury na drodze w starej i nowej części nie są wykonywane na wysokim
poziomie, nowa część asfaltu na ul. Kwiatowej po nie całym 1 roku się rozpadła. Gdzie wykonawca
który powinien poprawić wykonana pracę w ramach gwarancji oraz kierownik który odebrał stan
drogi?
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