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PUNKTY KONSULTACYJNE:
12.05.2018r. ul. Edwarda Meissnera 22 
pod Biedronką, na mapce ”     ”
15.05.2018r. ul. Króla Władysława Jagiełły
przy skwerze, na mapce ”     ”
PLACÓWKI URZĘDU MIASTA KIELCE w godzinach pracy Urzędu.
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR ul. E. Massalskiego 4 
oraz ul. Edwarda Meissnera 12 w godzinach pracy placówek.
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RAPORT z konsultacji zaprezentowany będzie podczas Święta Kielc 22-24 czerwca oraz na stronie www.idea.kielce.eu
CHCESZ BYĆ POWIADOMIONY O WYNIKACH KONSULTACJI?  ZOSTAW ADRES E-MAIL:

...........................................................................................

Czy jesteście zainteresowani korzystaniem z parkingu 
w tej lokalizacji?
       tak
       nie - dlaczego? …........................................................

Jaka jest maksymalna, akceptowalna przez Was, wysokość 
miesięcznej opłaty za miejsce postojowe w strzeżonym parkingu?
       

Jakie dodatkowe funkcje powinniśmy w ramach parkingu, 
lub w jego najbliższym otoczeniu dopuścić?
      żadne                                                         
      zieleń
      plac zabaw dla dzieci             
      sklep
      

siłownia na otwartym powietrzu
klub osiedlowy
gastronomię
inne, jakie?..................................

1.

3.

4.

O CO CHODZI? W 2016 roku opowiedzieliście nam o swoich 
problemach z parkowaniem. Lokalizacja osiedlowego parkingu 
wielopoziomowego u zbiegu ulicy Grunwaldzkiej i alei Jerzego 
Szajnowicza-Iwanowa, na rysunku oznaczona literą , została przez  P
Was ciepło przyjęta. Kontynuacją tych właśnie rozmów jest 
rozszerzenie terenu opracowywanego planu miejscowego 
o prezentowaną wtedy lokalizację.
CO TO OZNACZA? W planie miejscowym pojawi się zapis, że teren, 
na którym obecnie znajduje się zwykły, strzeżony parking, 
przeznaczony zostanie pod parking wielopoziomowy. Ponadto, 
określone zostaną podstawowe parametry takiego obiektu, jego 
maksymalna wysokość, wskaźniki powierzchniowe, a także 
ewentualne dodatkowe funkcje, które można będzie w ramach 
takiej inwestycji zrealizować. W związku z tym mamy do Was 
dodatkowe pytania
GDZIE MOŻECIE ZOSTAWIĆ WYPEŁNIONĄ ANKIETĘ?

Taką samą ankietę wypełnić można będzie również on-line 
od 12 maja na stronie www.idea.kielce.eu 

Ile w Waszym gospodarstwie domowym jest samochodów?

2.

Jaka jest maksymalna, akceptowalna przez Was, wysokość 
miesięcznej opłaty za miejsce postojowe w strzeżonym parkingu?
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PYTANIA:


