
Plan rozwoju Os. Ogrody

na lata 2022-2030

Załącznik

Raport z procesu partycypacji
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nr MINUSY WSKAZANIA

1 Duże braki w ilości miejsc parkingowych na całym osiedlu 136

2 Niewłaściwe parkowanie powodujące utrudniony dojazd służb ratunkowych do
niektórych bloków 82

3 Niewystarczająca ilość ławek i koszy na śmieci przy blokach 82

4 Niebezpieczne skrzyżowanie ul. Ogrody z ul. Kopernika 65

5 Wymagająca modernizacji ul. Słoneczna (słaba przejezdność, zły stan
nawierzchni) 64

6 Braki rezerw terenowych do tworzenia dodatkowych miejsc parkingowych 50

7 Brak wybiegu dla psów/ psiego parku 49

8 Wąskie ulice uniemożliwiające przejazd komunikacji zbiorowej (ul. Ogrody, ul. 29
listopada) 45

9 Stosunkowo duża odległość do stacji kolejowej (15 -20 minut piechotą),
szczególnie uciążliwa dla osób starszych 42

10 Strome schody prowadzące z osiedla na plac targowy utrudniający poruszanie
się osób starszych i niepełnosprawnych 34

11 Niewystarczające oświetlenie drogowe/osiedlowe 33

12 Wymagający poprawy stan zieleni i drzew 32

13 Zły stan niektórych altan śmietnikowych 27

nr PLUSY WSKAZANIA

1 Bliskość najważniejszych miejsc w mieście: ośrodek zdrowia, Rynek, Park,
kościół, plac targowy/sklepy/punkty usługowe, komunikacja autobusowa 122

2 Ciepła woda użytkowa w blokach 96

3 Stosunkowo duża ilość zieleni pomiędzy blokami 73

4 Bliskość szkół (m.in. SP1, technikum) 68

5 Bliskość przystanków komunikacji zbiorowej (autobusowej) 64

6 Istniejące na osiedlu Centrum Aktywności Kulturalnej 51

7 Place zabaw i boiska sportowe 47

8 Teren rekreacyjny i Park Jana Pawła II 45

9 Ciągi pieszo - rowerowe prowadzące do Dworca PKP, parku miejskiego 42

10 Kościół z parkingiem, przedszkolem, salą teatralną 34

11 Tereny do spacerów, biegania 22

12 Harcówka, izba pamięci 19

13 Wiata rowerowa 9

14 Stosunkowo dobrze rozwinięty monitoring 3

4



nr POTENCJAŁY WSKAZANIA

1 Kilka miejsc w których jest podwójny chodnik (przy drodze i przy bloku) na
których można byłoby utworzyć dodatkowe miejsca parkingowe 96

2 Park Jana Pawła II 75

3 Boisko trawiaste przy ul. 29 Listopada możliwe do przekształcenia w parking 75

4 Tereny zielone pomiędzy blokami 74

5 Teren rekreacyjno - sportowy przy Parku Jana Pawła II 72

6 Miejsce na Psi park przy boisku trawiastym przy ul. 29 Listopada 55

7 Centrum Aktywności Kulturalnej 48

8 Centrum Wsparcia Rodziny 40

9 Sala teatralna przy Kościele Miłosierdzia Bożego 39

nr PRZEDSIĘWZIĘCIA Ankiety Warsztaty SUMA

1

Utworzenie dodatkowych miejsc postojowych na ul. Słonecznej
poprzez:
Likwidację chodnika przy jezdni i utworzenie dodatkowych
miejsc parkingowych na ul. Słonecznej przy bloku 6 i 6A

Likwidację chodnika przy jezdni i utworzenie dodatkowych
miejsc parkingowych na ul. Słonecznej przy blokach 18,14

Utworzenie dodatkowych miejsc parkingowych na ul.
dodatkowe parking pomiędzy ul. Słoneczną a blokiem
Słoneczna 12

Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Słonecznej od
skrzyżowania z ul. Ogrody do skrzyżowania z ul. Wesołą

105 28 133

2

Utworzenie dodatkowych miejsc postojowych na ul. Ogrody
poprzez:
Likwidację chodnika przy jezdni i utworzenie dodatkowych
miejsc parkingowych na ul. Ogrody (na odcinku wzdłuż bloku
nr. 26 od Hotelu Minor do chodnika prowadzącego do kościoła)

Likwidacja chodnika przy jezdni i utworzenie dodatkowych
miejsc parkingowych na ul. Ogrody od MPEC do skrzyżowania
z ul. Słoneczną (przed blokami Ogrody 7,9,11)

75 16 91

3 Zwiększenie ilości ławek i koszy na śmieci na terenie osiedla 77 6 83

4 Przebudowa ul. Słonecznej (poprawa przejezdności) 72 4 76

5 Przebudowa skrzyżowania ul. Kopernika z ul. Ogrody 64 4 68
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6 Poprawa oświetlenia na osiedlu (wymiana na oświetlenie LED) 48 6 54

7 Utworzenie wybiegu dla psów (psiego parku) wraz instalacją na
osiedlu koszy na psie odchody 45 3 48

8 Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy Hotelu Minor 43 3 46

9 Budowa parkingu na trawiastym boisku przy ul. 29 listopada 41 3 44

10 Likwidacja barier architektonicznych ułatwiających poruszanie
się osób starszych i niepełnosprawnych 34 5 39

11

Utworzenie dodatkowych miejsc postojowych na ul. Wesołej,
poprzez likwidację chodnika przy jezdni i utworzenie
dodatkowych miejsc parkingowych na ul. Wesołej przy blokach
2,4,6,8

37 2 39

12 Utworzenie miejsc postojowych dla służb ratowniczych i miejsc
do czasowego zatrzymania mieszkańców 35 0 35

13
Modernizacja terenu sportowo - rekreacyjnego przy parku Jana
Pawła II (modernizacja boiska do koszykówki i siatkówki oraz
siłowni plenerowej)

30 3 33

14 Rozbudowa systemu monitoringu 22 8 30

15 Modernizacja altan śmietnikowych 23 3 26

16 Modernizacja chodników 18 7 25

17 Tereny zielone - Przywrócenie stanu sprzed inwestycji MPEC-u 12 7 19

18 Powiększenie bazy CAK 15 1 16

nr Inne przedsięwzięcia zgłaszane przez mieszkańców w ankietach

1 Należy bezwzględnie ulepszyć system zbierania odpadów segregowanych oraz zadbać o
likwidację kopciuchów na osiedlu

2 Ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Ogrodów, można wykorzystać chodnik od MPEC w górę.

3

Wprowadzenie stref platego parkowania, zniwelowało by to ilość samochodów na osiedlu.
Mieszkańcy posiadali by karty mieszkańca za symboliczna opłatę, natomiast każdy inny
samochód stojący musiałby uiścić opłatę w parkometrze. Przez co zostałby zasilony fundusz
miejski i zniwelowanoby problem z miejscem na osiedlu którego już od godziny 15 każdego dnia
na osiedlu przy ul. Slonecznej brak.

4 zbyt duża ilość sklepów z alkoholem, wprowadzenie opłat za parkowanie na os. Ogrody

5 Szlaban przed wjazdem na osiedle za bankomatem PKO

6

Przede wszystkim udrożnienie ulic, gdyż aktualnie (ul. Słoneczna, Curie - Skłodowskiej, Ogrody)
problemem jest przejazd 2 samochodów obok siebie !!! Pomijam tu sytuację, kiedy po tych
drogach jedzie autokar na cmentarz (gdyż niestety, ale od pewnego czasu na cm. parafialny nie
mogą iść kondukty żałobne, tak jak dawniej...)

7 Najważniejsze wydaje mi się uruchomienie autobusu miejskiego z osiedli do stacji kolejowej, co
powinno ograniczyć ruch samochodowy i pomoc osobom z trudnościami w poruszaniu się.
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8
Wyznaczenie trasy autobusowej przez ulicę Ogrody z wyznaczeniem przystanku w miejscu w
którym kiedyś się znajdował przy budynku MPEC. Powrót trasy autobusowej przez ulicę 29
Listopada wraz ze starą lokalizacją przystanków przy skwerze Kaczyńskiego. x2

9 Brak informacji w jakich miesiącach jest sprzątanie ulic, w okresie zimowym można stać na
zakazie. Powinna być informacja jasna że zakaz nie o owiazuje w miesiącach takich i takich

10

NIE zabierajcie chodnika wzdłuż Ogrody 7, 9, 11 - przecież to jeden z najważniejszych chodników
na osiedlu!! To idealny i genialny ciąg pieszo rowerowy, to miejsce spacerowania, to dostęp z
osiedla do wszystkiego w miescie, to JEDYNY chodnik gdzie BEZ PROBLEMU przemieszczają
się osoby na wózkach, osoby o kulach i z balkonikami, matki z wózeczkami..!!

11 Rozbudowa sieci ciepłowniczej do bloków przy Monte Cassino

12 Mandaty dla parkujących na skrzyżowaniu słoneczna i ogrody bezpośrednio na przejściu dla
pieszych i wzdłuż domu mieszkalnego

13 Trasa rowerowa os Słoneczne od kosciola Miłosierdzia Bożego

14 Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego wzdłuż ulicy Marii Curie-Skłodowskiej

15 Budowa Bulodromu na placu zabaw 29-Listopada

16 Progi zwalniające na ul 29 Listopada

17 nie remontowane bloki

18 Utworzenie przystanku autobusowego między hala sportowa a przystankiem przy dworcu .
Odległość jest zbyt duża , powinien być na rynku .

19 Objęcie całego osiedla strefą Tempo 30 w granicach; ulic Bukowska, Popiełuszki, 29 Listopada,
Kopernika, Jana Pawła II

20 WYKUPIENIE TERENU ZIELONEGO (ŁĄKA) IDĄC OD KOŚCIOŁA W KIERUNKU POMNIKA
JANA PAWŁA II, ABY DEWELOPER TEGO NIE KUPIŁ

21 KUPNO DZIAŁKI KOŁO PARKU JANA PAWŁA II, GDZIE DZIECI W ZIMIE JEŻDŻĄ NA
SANKACH

nr UWAGI/KOMENTARZE

1 Proszę o publikacje wyników ankiety i decyzji podjętych w jej wyniku. Dziekuje

2 Wymiana nawierzchni asfaltowej na ul. Słonecznej do remontu na CITo

3 Na liście przecięwzieć na osiedlu za mało (5 )można zaznaczyć opcji powinno być co najmniej 6-8
do zaznaczenia.

4

Postulaty likwidacji chodników są conajmniej niedorzeczne. Chodniki, są tak samo potrzebne jak
ulice. Nie rozumiem dlaczego piesi maja przemykać oddalonym od drogi chodnikiem wzdłuż
bloku, żeby samochody miały gdzie parkować. Miasto jest dla ludzi, jeśli nie chcemy
wszechobecnej samochodozy musimy postawić na komunikacje miejską, rowerową i pieszych.

5

Jak pozabieracie na osiedlu wszystkie chodniki dla aut, to piesi będą w dramatycznej sytuacji..!!
Nie ruszać zieleni na osiedlu, nie niszczyć genialnego chodnika/alei wzdłuż Ogrody 7, 9, 11. Na
tzw Ścieżce Zdrowia może powstać mini-tężnia solankowa. Brak bezpieczeństwa przeciwko
atakom psów na ludzi czy inne psy - Straż Miejska NIGDY NIE reaguje na właścicieli
spuszczających swoje psy ze smyczy..!!!
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6

Zieleń osiedlowa jest największą wartością tego osiedla, szczególnie wysokie drzewa dające cień
i wytchnienie w upalne dni. Jest mnóstwo miejsc parkingowych płatnych w odległości 5 minut na
nogach. Brak skutecznego egzekwowania prawa w ruchu drogowym przez policję i straż miejską
prowadzi do patologii, która zagraża bezpieczeństwu wszystkich. Brak możliwości przejazdu
służb ratowniczych, dojazdu do bloków np. podnośnikiem, dużym wozem bojowym. Z miejsc
utrudniających przejazd należy odholowywać samochody na parkingi strzeżone do Krakowa. Brak
możliwości uruchomienia komunikacji autobusowej w pobliżu miejsc zamieszkania na skutek
ustawicznego blokowania skrzyżowań. Zmiana boiska trawiastego na kolejny parking nic nie
zmieni bo nigdy nie będzie możliwości przy tej ilości samochodów znaleźć wolne pod każdym
oknem. Wydzielanie miejsc parkingowych K&R wobec bierności służb mundurowych jest
działaniem pozorowanym, przykładem miejsca przy Dworcu, 15 minut parkowania w Strefie
Zamieszkania.

7
Likwidacja chodników to chory pomysł właścicieli samochodów. Czy ich zdaniem dzieci, osoby
starsze i z ograniczeniami ruchowymi powinny chodzić po ulicy? Może zaczną parkować na
płatnych parkingach lub pozbędą się samochodów i zostawią resztki zieleni w spokoju.

8 cale osiedle wymaga modernizacji

9 Dziękuje ze taka ankieta powstała i mam nadzieje ze cześć z tego zostanie zrealizowana. Bardzo
proszę o pilne wykonanie progów zwalniających na 29 Listopada koło placu zabaw. Dziekuje.

10

Zdecydowanie jest największe zapotrzebowania na parkingi już od wielu, wielu lat. Samochodów
na osiedlach jest coraz więcej, a zero ingerencji i rozwoju w tym temacie. Poprzednia przebudowa
chodnika na ulicy Słonecznej, była porażką i zrobili wyższy chodnik niż był wcześniej, przez co nie
da się zjechac wozkiem dziecięcym i trzeba go przenosić. Jedno wielkie oszustwo.

11

Kuriozalna propozycja likwidacji chodników i zmuszanie pieszych do chodzenia ulicą by kierowcy
mieli gdzie parkować. Setki osób na ulicę by zmieścić kilka samochodów. Osoby starsze,
schorowane, rodzice z dziećmi w wózkach, na jezdnię i do rowu. Jest sporo miejsc na płatnych
parkingach. W godzinach wieczornych mnóstwo miejsc na parkingach przy basenie, parku,
cmentarzu. Nigdy nie będzie tak by każdy parkował pod oknem i nigdy nie będzie miał na
wyłączność przestrzeni tylko dlatego, że mieszka w tym miejscu.

12 kicha

13 Całe osiedle Ogrody wymaga szczegółowej i nowoczesnej modernizacji na skalę dobę oraz
potrzeby mieszkańców XXI wieku.Dziękuję

14 Brak wyobraźni zgłaszających likwidację chodników na potrzeby parkowania samochodów.

15 Kto dostąpił zaszczytu uczestnictwa w w/w warsztatach i jaką metodę selekcji szczęśliwych
uczestników zastosowano?

16 brak

17 Terenów zielonych jest zbyt dużo w stosunku do parkingów. Przycięcie drzew, przez które w
mieszkaniu nie ma światła, już nawet na wysokości 4 pięter

18
BRAK PIESZYCH PATROLI SM I POLICJI. ZBYT WĄSKIE DROGI KOSZTEM ZBYT
SZEROKICH ŚCIEŻEK ROWEROWYCH. BRAK PUNKTÓW ODPOCZYNKU NA ŚCIEZCE
ROWEROWEJ W KIERUNKU JAŚKOWIC I RZOZOWA
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