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PROTOKÓŁ 

ze spotkania konsultacyjnego Prezydenta Miasta Kielce z mieszkańcami z rejonu Dyminy w 

ramach Programu „Peryferia”, które odbyło się w dniu 9 stycznia 2020 r. (czwartek) o godzinie 

16.00 w Szkole Podstawowej nr 23 w Kielcach ul. Łanowa 68, 25-147 Kielce. 
 

 

Uczestnicy spotkania: 

1. Prezydent Miasta Kielce – Bogdan Wenta; 

2. Zastępca Prezydenta Miasta Kielce – Bożena Szczypiór;  

3. Zastępca Prezydenta Miasta Kielce – Marcin Różycki; 

4. Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami – Filip Pietrzyk; 

5. Zastępca dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury – Monika Czekaj; 

6. Zastępca dyrektora MZD ds. Utrzymania – Grzegorz Staszewski; 

7. Pracownik Wodociągów Kieleckich; 

8. Pracownicy Urzędu Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych;  

9. Radny Rady Miasta Kielce – Arkadiusz Ślipikowski; 

10. Mieszkańcy rejonu Dymin i Posłowic. 

 

Krótki wstęp – cel spotkania: 

 

Spotkanie otworzył dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Filip Pietrzyk, który przedstawił 

przedstawicieli miasta Kielce obecnych na spotkaniu. Następnie głos zabrał Prezydent Miasta Bogdan Wenta, 

który przywitał wszystkich przybyłych i złożył życzenia noworoczne. Przywitał on także radnego z okręgu nr 5 

pana Arkadiusza Ślipińskiego. Powiedział, że uwagi i problemy mieszkańców zostaną spisane. Powiedział 

także, że w projektach budżetowych zostały zawarte pewne elementy, wynikające z wcześniej odbytych 

spotkań z mieszkańcami w ramach programu „Peryferia”.  

 

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami – Filip Pietrzyk  

Przedstawił formułę i zasady spotkania. Powiedział, że spotkanie to jest formą przekazania przez mieszkańców 

władzom miasta ich problemów, które są spisywane, aby w przyszłości można było je rozwiązać. Poprosił aby 

wypowiedzi miały charakter zgłaszanych problemów i wniosków a nie dyskusji. Poprosił o krótkie 

wypowiedzi, gdyż czas spotkania jest przewidziany do 17.30. 

 

Radny Rady Miasta Kielce – Arkadiusz Ślipikowski 

Przywitał zgromadzonych mieszkańców. Poinformował, że jest to trzecie spotkanie w ramach programu 

„Peryferia” obejmujące okręg wyborczy nr 5. Pierwsze spotkanie było na Posłowicach a drugie na Białogonie. 

Przez 40 lat temat terenów peryferii nie był poruszany. Powiedział, że prowadzi on dyżur w ostatnie wtorki 

miesiąca o godzinach 16.00-17.00 w Harcówce na Białogonie, gdzie serdecznie zaprasza. Poprosił także aby 

mieszkańcy zadawali konkretne pytania. 

 

Mieszkaniec 1 – X 

Powiedział, żeby poważnie traktować mieszkańców oraz ich problemy. Powiedział, że do Projektu 

Świętokrzyskie oraz do MZD były składane wnioski dotyczące realizacji sygnalizacji świetlnej na ul. 

Sukowskiej i ul. Skibowej. Projekt na realizację tego przedsięwzięcia miał być gotowy w 2016 r., potem w 

2017 r. a do tej pory nic w tej sprawie nie zostało zrobione. Powiedział, że po drugiej stronie ul. Ściegiennego 

do ogródków działkowych została zrobiona droga. Powiedział, że to nie w porządku, że taki dojazd do 

ogródków działkowych został zrealizowany, a potrzebniejsze rzeczy nie. Poinformował, że dojście do szkoły 

przy ul. Łanowej jest tragiczne, gdyż brak jest poboczy.  

 

Zastępca dyrektora MZD ds. Utrzymania – Grzegorz Staszewski 

Powiedział, że miasto nie zapomniało o realizacji świateł. Poinformował, że miasto szuka nowych źródeł 

finansowania na ITS. Powiedział że został wykupiony pas drogowy ul. Weterynaryjnej. Powiedział, że projekty 

muszą być realizowane w częściach. Spowodowane jest to różnymi czynnikami np. nie możliwością dołączenia 

do kanalizacji ul. Łanowej. Poinformował, że każda inwestycja musi być poprzedzona przetargami, 

zabezpieczeniem środków finansowych. Powiedział, że są wykonywane części elementów kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej.  
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Prezydent Miasta Kielce – Bogdan Wenta 

Poinformował, że były prowadzone analizy i rozmowy na temat chodnika, ale wszystkie tego typu inwestycje 

wymagają zabezpieczenia finansowego. 

 

Mieszkaniec 1 – przedstawiciel ul. Przyłogi 

Powiedział, czy nie można zrealizować połączenia ulic Przyłogi i Kalinowej jak jest to zapisane w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego. Obecnie panują na tym terenie bardzo trudne warunki. 

Zaproponował, żeby wspomnianą inwestycję zapisać w budżecie miasta. Powiedział, żeby zrealizować 

oświetlenie uliczne wzdłuż ul. Przyłogi, bo jest tam ciemno. Co prawda nie wydarzyła się tak jeszcze tragedia, 

ale jest to duży problem. 

 

Mieszkaniec 2 

Powiedział, że sieci infrastruktury technicznej takie jak gazociąg czy energetyka jest wykonywana przez 

odpowiednich zarządzających i na ich koszt, natomiast żeby zrealizować wodociąg najczęściej należy 

zrealizować go na własny koszt, a potem ten wodociąg przechodzi na własność wodociągów. Powiedział, że od 

2012 r. obowiązuje miejscowy plan a nie jest on realizowany. Powiedział, że można przy budowie dróg 

wykorzystywać pobrany materiał na utwardzenie innych dróg na tym terenie. 

 

Zastępca Prezydenta Miasta Kielce – Bożena Szczypiór 

Powiedziała, że na realizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej są bardzo duże potrzeby, dlatego miasto i 

wodociągi szukają pieniędzy zewnętrznych. Wodociągi realizowały duży projekt i szykują się do drugiego 

rozdania pieniędzy unijnych. Realizacja sieci wodociągowej w ramach inicjatywy lokalnej ma za zadanie 

przyspieszyć realizację (budowę) tej sieci. Powiedziała, że 20 % kosztów kanalizacji i 30 % kosztów 

wodociągu pokrywają mieszkańcy w ramach inicjatywy lokalnej, a potem faktycznie sieci te przechodzą w ręce 

miasta. Poza tym ustawowo jest zapisane, że przyłącza do sieci infrastruktury technicznej w całości leżą po 

stronie właściciela i to przyłącze nie przechodzi na rzecz miasta. Powiedziała, że na powyższe tematy zaprasza 

do rozmów w urzędzie miasta. 

 

Mieszkaniec 3 – X 

Powiedział, że na odcinku 150 m brakuje wodociągu. Zapytał o szczegóły zakładania i działania inicjatyw 

lokalnych w kontekście budowy wodociągu i kanalizacji. 

 

Zastępca Prezydenta Miasta Kielce – Bożena Szczypiór 

Powiedziała, że na temat zawierania inicjatyw lokalnych zaprasza na rozmowy do Wydziału Inwestycji Urzędu 

Miasta na ul. Strycharską. Tam uzyskają mieszkańcy szczegółowe informacje m. in. o wykonaniu 

dokumentacji, kosztorysu inwestorskiego, projektu. Kwota zawarta w kosztorysie jest kwotą wyjściową do 

podpisania umowy. Po wyłonieniu wykonawcy w drodze przetargu kwota ta może się różnić, ale na 

zakończenie inwestycji następuje rozliczenie faktycznych kosztów. Stworzenie inicjatyw lokalnych jest formą 

przyspieszenia nie tylko realizacji wodociągu, czy kanalizacji ale także drogi. 

 

Mieszkaniec 4 – przedstawiciel ul. Na Stole i Posłowice 

Powiedział, że na ul. Krajobrazowej brak jest chodnika. Powiedział, że istnieje duża potrzeba aby ul. Na Stole 

kursowała autobus i wyraził potrzebę budowy 0,5 km odcinka drogi. 

 

Mieszkaniec 5 
Zapytał o dofinansowanie do pieców „kopciuchów”. Powiedział, że jest mało informacji na ten temat. 

 

Mieszkanka 6 
Powiedziała, że w okresie grzewczym ul. Sukowską nie da się przechodzić, bo smog i smród jest straszny. 

Wyraziła głębokie zdziwienie, że mieszkańcy Dymin palą w swoich piecach byle czym. Powiedziała, ze 

dobrym pomysłem byłoby połączenie ul. Sukowskiej z Bukówką poprzez połączenie z ul. Klecką. Należałoby 

zrealizować połączenie komunikacyjne ul. Klecką. Osobiście ona bardzo chętnie korzystałaby z takiego 

rozwiązania, czyli wybrałaby transport zbiorowy zamiast korzystania z samochodu. Postulowała aby 

połączenie było nie tylko z ul. Ściegiennego ale także z Bukówką. Stwierdziła, że linie nr 2 i 30 posiadają zbył 

mało połączeń i są one realizowane bardzo rzadko.  
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Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami – Filip Pietrzyk  

Powiedział, że tematyka dotycząca smogu jest bardzo rozległa i że w tej kwestii bardzo dużo zależy od samych 

mieszkańców. Powiedział, że ul. Sukowska czeka na remont ale potrzebna jest dokumentacja. W wieloletnim 

planie realizacji droga ta zostanie uwzględniona. Rozwiązaniem i alternatywą dla tzw. „kopciuchów” jest 

podłączenie do sieci gazowej. Koszt takiej instalacji jest podobny do kosztu wymiany na nowy piec. 

 

Mieszkaniec 7 
Powiedział, że w okolicy ul. Ściegiennego nie ma gazociągu nie ma można się podłączyć do sieci gazowej. 

 

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami – Filip Pietrzyk  

Wyjaśnił, że rozmowy indywidualnych mieszkańców z administratorem sieci gazowej przynoszą lepsze 

rezultaty niż miasta, gdyż w zależności od ilości chętnych na podłączenie do sieci zarządzający podejmuje 

decyzje czy taka inwestycja mu się opłaci. 

 

Radny Rady Miasta Kielce – Arkadiusz Ślipikowski 

Polecił, żeby mieszkańcy się zorganizowali i zrobili rozpoznanie ilu jest chętnych na przyłączenie się do sieci 

gazowej. Powiedział, że on ze swojej strony jest gotowy do pomocy w organizacji spotkania mediacyjnego 

przedstawicieli spółki gazowej z mieszkańcami. 

 

Mieszkanka 8 
Zapytała czy ktoś z obecnych na spotkaniu coś wie na temat światłowodu mającego biec wzdłuż ul. 

Ściegiennego. Powiedziała, że połączenie autobusowe linii nr 45 w kierunku Bukówki posiada bardzo duże i 

częste opóźnienia i jest bardzo rzadkie. Ponadto trasa tej linii autobusowej jest bardzo długa. 

 

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami – Filip Pietrzyk  

Powiedział, że sprawa opóźnień w kursowaniu autobusu zostanie sprawdzona. 

 

Prezydent Miasta Kielce – Bogdan Wenta 

Powiedział, że mieszkańcy ul. Kalinowej korzystający z indywidualnych studni mogą mieć wody niskiej 

jakości. Powiedział, że aby nastąpiła zmiana w tej kwestii mieszkańcy powinni się porozumieć i założyć 

inicjatywę lokalną na budowę wodociągu. Powiedział, że smog należy do trudnych i wielowątkowych tematów. 

Poinformował, że kwota na dofinansowanie na wymianę pieców zwiększyła się. Powiedział także że nawet 

wymiana pieców nie gwarantuje, że smog się zmniejszy, a na przykład podał sytuację z jaką spotkali się jego 

znajomi z Masłowa. Znajomi pomimo zakupu od lat opału w jednym sprawdzonym miejscu i tej samej 

kategorii, zauważyli że z komina unosi się czarny dym. Zatem za smog odpowiada nie tylko palenie byle czym, 

ale także pogarszająca się jakość opału, choć kategoria jest wysoka.  

 

Radny Rady Miasta Kielce – Arkadiusz Ślipikowski 

Powiedział, że w sprawie smogu najlepszym rozwiązaniem jest podłączenie odbiorców indywidualnych do 

sieci gazowej. W przypadku gdy takiej sieci nie ma, należy założyć inicjatywę lokalną. Ponadto dobrym 

rozwiązaniem jest możliwość skorzystania z dofinansowania na ekologiczne ogrzewanie typu pompa ciepła.  

 

Mieszkaniec 9 

Zadał pytanie dotyczące straży miejskiej i bezpieczeństwa dzieci na drogach. Powiedział, że straż miejska 

pojawia się w momencie kiedy trzeba wystawić mandat za parkowanie ale tak naprawdę ani staży miejskiej ani 

policji na ulicy Sukowskiej nie widać, ostatnio policja z fotoradarem na ulicy Sukowskiej była około 3 

miesiące temu. 

 

Mieszkanka 10 

Powiedziała, że mieszka na końcu ulicy Sukowskiej i tam jest rondo, którego połowa należy do gminy 

Morawica a połowa do Kielc. Tam gdzie jest gmina Morawica to dziury są połatane a tam gdzie jest gmina 

Kielce jest dziura na dziurze, nie ma jak przejść na przystanek. Miała być ścieżka rowerowa i chodnik i do tej 

pory nie ma nic. Kończy się zabudowa i ludzie wjeżdżają na skrzyżowanie, jest błoto i tam był kiedyś 

wypadek.  
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Powiedziała, że ludzie mają pola/działki, na które nie ma w ogóle wjazdu ani drogi (działki jak się jedzie w 

stronę ulicy Granice na południe), po jednej stronie jest gmina Morawica a po drugiej gmina Kielce. Tam gdzie 

jest gmina Morawica to stoją dwa osiedla a w Kielcach stoją tyko domy bo nie można nic zrobić. 

Mieszkaniec 11 – przedstawiciel ul. Skibowej 

Zadał pytanie odnośnie planów akustycznych. Powiedział, że przy budowie ulicy Ściegiennego wybudowane 

zostały ekrany od ulicy Weterynaryjnej do ulicy Kalinowej i niedawno zostały wybudowane do ulicy Do 

Modrzewia. Zapytał czy nie można wybudować tych ekranów dalej czyli do zbiegu ulicy Skibowej i 

Ściegiennego, żeby chronić jednakowo wszystkich mieszkańców.  

        

Mieszkaniec 12 

Powiedział, że niektórzy mają działki między ulicą Kalinową a Sukowską (tereny zielone) i ten teren ma drugą 

linię zabudowy (zgodnie z obowiązującym planem) ale działki są zablokowane i nie można ich ani odsprzedać 

ani nic wybudować. Powiedział, że w planach są przewidziane dwie lokalne drogi i zapytał czy są w związku z 

tym w najbliższej przyszłości przewidziane jakieś inwestycje drogowe żeby umożliwić zabudowę. 

Zaproponował żeby wpuścić dewelopera, który wybuduje osiedla a mieszkańcy będą mogli sprzedać działki i 

nie będą one dalej zarastać. 

Powiedział też, że wyjeżdżając z ulicy Kalinowej, dojeżdżając do skrzyżowania z ulicą Łanową, po prawej 

stronie jest bardzo wąsko i jak ktoś idzie to nie można go ominąć bo są płoty. Jeżeli te tereny są wykupione 

przez Miasto pod drogę to powinno się te płoty usunąć żeby polepszyć widoczność (chociaż 50 metrów). 

Podkreślił, że to miejsce jest bardzo niebezpieczne i kierowcy muszą bardzo uważać żeby nie doprowadzić do 

wypadku. 

 

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami – Filip Pietrzyk  

Złożył propozycję aby zostać na chwilkę po spotkaniu do omówienia planów. 

  

Mieszkanka 13 – X  

Powiedziała, że ulica Kalinowa wymaga przedłużenia do ulicy Przyłogi, ponieważ brakuje około 250 metrów 

drogi. Powiedziała też, że mieszkańcy składali różne pisma do urzędów ale nie przedłużyli drogi ze względu na 

pas zieleni a tam nie ma dojazdu. Powiedzieli, że mieszkańcy chcieli działki pod zabudowę ale nie skorzystali i 

nawet jednej działki nie mają a przecież mają dzieci i chcieliby żeby się pobudowali bo nie każdego stać na 

kupno mieszkania . Zapytała czy w przyszłości można będzie ulicę Kalinową połączyć z ulicą Przyłogi.    

 

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami – Filip Pietrzyk  

Powiedział, że plan zagospodarowania przestrzennego, który obowiązuje do chwili obecnej będzie 

najprawdopodobniej zmieniany. Każdy plan, który jest już dość wiekowy co jakiś czas trzeba korygować, 

dlatego koledzy z Biura Planowania będą takie działania podejmować i będzie można takie wnioski składać i 

zgłaszać swoje problemy. 

 

Mieszkaniec 14 

Zapytał czy są jakieś ramy czasowe na realizację tego planu bo w tym momencie to jest chyba czwarty raz 

kiedy są proponowane zmiany i nigdy nie ma przedstawionego terminu na realizację  tego planu.  

 

Zastępca dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury – Monika Czekaj 

Powiedziała, że jeżeli chodzi o realizacje układu drogowego, bo tak naprawdę to jest najbardziej istotne w 

planie zagospodarowania przestrzennego, to jego realizacja wiąże się z kosztami. Powiedziała, że w pierwszej 

kolejności rozbudowywane, remontowane i naprawiane są drogi, które już funkcjonują i wzdłuż, których jest 

już zabudowa. 

Zwróciła uwagę, że realizacja inwestycji drogowej to również realizacja uzbrojenia, ponieważ nie można 

realizować inwestycji drogowej jeżeli teren jest nieuzbrojony i żaden zarządca sieci nie będzie realizował 

uzbrojenia do terenów które nie są jeszcze zainwestowane. Jeżeli nie ma odbiorcy ścieków ani odbiorcy wody 

to nie będzie to w pierwszym rzędzie realizowane. Powiedziała, że zawsze jest możliwość przyspieszenia 

realizacji inwestycji poprzez zawiązanie inicjatywy lokalnej polegającej na tym, że będzie budowana droga, 

kanalizacja, wodociąg.  

Powiedziała, że układ drogowy i plan zagospodarowania mówi tylko o docelowym przeznaczeniu terenu ale to 

nie jest plan realizacyjny. Nie można przyjmować, że przyjęcie planu zagospodarowania przestrzennego jest 

równoznaczne z realizacją projektu budowlanego, to mówi tylko o tym, że takie będzie przeznaczenie, że w 
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tym miejscu mogą być budowane drogi. To jest zabezpieczenie, że ten teren nie zostanie przeznaczony pod nic 

innego tylko pod drogi,  natomiast nie jest to projekt realizacyjny i nie należy przyjmować, że uchwalenie 

planu zagospodarowania przestrzennego jest jednoznaczne z tym, że te inwestycje  będą natychmiast 

realizowane. Będą realizowane systematycznie w miarę możliwości finansowych miasta i najpilniejszych 

potrzeb. Najpilniejsze są zawsze drogi istniejące.  

  

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami – Filip Pietrzyk  

Powiedział, że zamysł zmiany planu nie bierze się z wewnątrz urzędowych pomysłów. To jest wypadkowa 

wniosków mieszkańców, które spływają z danego terenu. Dążenie do zmiany planu jest wynikiem uwag 

mieszkańców.  

 

Mieszkaniec 15 – przedstawiciel ul. Przyłogi 

Poprosił o ustosunkowanie się do pytania odnośnie połączenia ulicy Przyłogi z ulicą Kalinową jakby to miało 

wyglądać w przyszłości.    

 

Mieszkanka 16 – X 

Powiedziała, że na ulicy Skibowej mają wodę, kanalizację i oświetlenie dzięki lokalnej inicjatywie. Nie mają 

natomiast asfaltu, dzieci na odcinku od szkoły do domu nie mają ani metra chodnika. Zapytała czy byłaby 

szansa chociaż na przystanek autobusowy. Bo od miasta w kierunku Morawicy jeden przystanek jest bardzo 

daleko (przy skrzyżowaniu z Lewiatanem) a drugi przystanek jest dopiero pod Telegrafem. 

 

Mieszkanka 17 – X 

Zapytała o drugą linię zabudowy przy pasie zieleni. Powiedziała, że była zawiązana inicjatywa lokalna 

odnośnie utwardzenia drogi i było to zgłoszone pismem do MZD, chodziło o niecałe 150 metrów. MZD 

odpisało że jest to lokalna droga i żeby taką drogę utwardzić to musi ona być zatwierdzona na sesji Rady 

Miasta więc to nie wygląda tak pięknie. Jeżeli  inicjatywa społeczna jest niezatwierdzona to nic  nie można w 

tym względzie zrobić. Powiedziała, że mieszkańcy ponieśli spore koszty około 6 tysięcy i zgłaszane pismo było 

podpisane przez 20 osób. 

 

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami – Filip Pietrzyk  

Powiedział, że w momencie kiedy będzie plan zmieniany to będzie można to zgłaszać. 

 

Mieszkaniec 18 – X – przedstawiciel ul. Łanowej            

Zapytał czy w tym rejonie planowane jest jakieś miejsce rekreacji dla dzieci, siłownia dla dorosłych, plac 

zabaw czy cokolwiek bo w tej chwili nie ma nic. Mieszkańcy jeżdżą na Bilczę bo w Bilczy jest kilka placów 

zabaw a tutaj nie ma gdzie wyjść z dziećmi. 

 

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami – Filip Pietrzyk  

Powiedział, że jak konstruowany jest plan zagospodarowania przestrzennego to każdy chciałby żeby jego teren 

był pod zabudowę a inni twierdzą, że najlepiej by było jakby były też tereny zielone. Taka uwaga jest jak 

najbardziej zasadna ale to nie jest prosty temat, ponieważ w naszym mieście przeważająca ilość gruntów, 

zwłaszcza na obrzeżach, stanowi własność prywatną. Często tam gdzie miasto planuje tereny zielone spotyka 

się z protestami właścicieli, że dlaczego tutaj jak oni chcą te tereny zabudować. Z kolei ci którzy mają tereny 

budowlane to chcieliby mieć więcej miejsc rekreacyjnych.      

 

Mieszkaniec 19 – przedstawiciel ul. Łanowej i ul. Weterynaryjnej 

Powiedział, że mają bardzo niskie ciśnienie w wodociągu, w tej chwili jest wybudowane kolejne  osiedle 

domków i pewnie to ciśnienie jeszcze bardziej spadnie. Zapytał czy byłaby możliwość   podniesienia ciśnienia  

oraz podania przybliżonych ram czasowych budowy ulicy Weterynaryjnej. 

 

Mieszkaniec 20 

Powiedział, że jest w trakcie podziału działki zgodnie z obowiązującym planem a przed chwilą była mowa o 

aktualizowaniu obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zapytał i czy on teraz nie poniesie 

niepotrzebnych kosztów a za chwilę się okaże, że coś się zmieni i będzie musiał po raz kolejny robić podział. 

Poprosił o podanie terminu kiedy będzie zmiana planu czy w tym roku, czy w następnym czy za 10 lat. 
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Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami – Filip Pietrzyk  

Powiedział, że nie jest w stanie podać terminu przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania 

przestrzennego. Nastąpi to na pewno w najbliższym czasie ale te zmiany, które będą następować są wynikiem 

uwag mieszkańców. Cała procedura planistyczna jest upubliczniana. Wszystko będzie się znajdować na BIP-e, 

na urzędowej stronie internetowej oraz na platformie www.idea.kielce.eu. Wszystkie informacje będą zawarte 

na tych platformach.  

 

Zastępca dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury – Monika Czekaj 

Powiedziała, że jeśli są wnioski mieszkańców dotyczące zmiany planu zagospodarowania przestrzennego to w 

tych zmianach uwzględniane jest głównie to o co proszą mieszkańcy. Miasto nie wywraca obowiązującego 

planu do góry nogami, bo chce zmienić drogę. Jeżeli ktoś dokonuje jakiegokolwiek podziału działki zgodnie z 

obowiązującym planem to musi również wydzielić działkę pod pas drogowy. Z przepisów prawa wynika, że 

ten teren przechodzi na własność miasta i za niego przysługuje odszkodowanie. Na pewno nie będzie tak, że 

jeżeli miasto zapłaciło za odszkodowanie (a na tym terenie część działek już została podzielona, część pasów 

drogowych już została wydzielona i są własnością miasta) to  będzie teraz coś zmieniać. 

Jeżeli w ogóle Miasto przystępuje do jakichkolwiek zmian to nie dlatego że samo z siebie tak chce tylko 

dlatego, że wpływają wnioski od mieszkańców. Mieszkańcy mogą w każdej chwili zgłosić do Prezydenta 

wniosek o zmianę planu.  Wszystkie wnioski są rejestrowane i zbierane i w momencie kiedy zbierze się więcej 

wniosków to następuje przystąpienie do zmiany planu. Miasto nie robi tego samo z siebie tylko na wniosek 

mieszkańców. 

 

Mieszkaniec 21 

Powiedział, że na ulicy Posłowickiej potrzebna jest linia ciągła i przerywana żeby nie można było wyprzedzać. 

Powiedział, że rozmawiał z panem Hajdorowiczem żeby wyznaczyć drugą linię zabudowy z tyłu ulicy 

Leśniówka i Posłowic i pośrodku zrobić drogę  ale powiedziano mu, że to nie będzie nigdy realizowane bo to 

jest za droga inwestycja.   

 

Zastępca dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury – Monika Czekaj 

Zapytała czy chodzi o drogę, która w studium jest równoległa do ul. Posłowickiej poza linią zabudowy. 

Powiedziała, że Miasto miało w planach wybudowanie tej drogi ale tam jest inny problem bo to będzie droga 

wojewódzka i jest na styku z gminą. Miasto chciało realizować tą drogę i były nawet na to środki finansowe 

zewnętrzne ze względu na to, że to droga wojewódzka,  natomiast inwestycja poza terenem miasta należy do 

Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich i tam jest niezwykle droga i skomplikowana inwestycja i 

miasto nie mogło znaleźć partnera do budowy tej drogi i dlatego na razie ta inwestycja była niemożliwa do 

realizacji ale była rozważana. Problem z rozbudową ulicy Posłowickiej polega na tym, że linia zabudowy jest 

dosyć blisko drogi a to jest ulica, która miała by być bardzo obciążona ruchem i trudno jest ją rozbudować tak, 

żeby spełniała parametry akustyczne czyli ochrony przed hałasem. Jest też problem z odwodnieniem, ponieważ 

odwodnienie odbywa się przez rowy (w dodatku rowy są częściowo zasypane) i przez to nie ma gdzie 

zlokalizować chodników. Nie można wybudować samego chodnika, ponieważ wybudowanie chodnika z 

krawężnikiem spowoduje powstanie cieku krawężnikowego ze zbierającej się wody a tą wodę trzeba gdzieś 

odprowadzić.   

 

Mieszkanka 22 

Zapytała jakie miasto ma plany w kontekście tej dzielnicy jakie w ogóle są plany na ten rok. Powiedziała, że 

dzisiejsze problemy mieszkańców nie pojawiły się naglę i są znane Radnym i Miastu. Zapytała na co tak 

naprawdę i realnie mieszkańcy mogą liczyć i jakie zmiany w najbliższym czasie są przewidziane. 

 

Mieszkaniec 23 

Zapytał czy wolne tereny Dymin i Posłowic będą kiedykolwiek uwolnione z tzw. gruntu rolnego bo na dzień 

dzisiejszy jest to wieś i od 40 lat nie można tych gruntów wykorzystać  ani odsprzedać. 

Dodał, że na tych gruntach jest upaństwowiony ciek wodny  i jest strefa ochronna dzieląca działki na pół, przez 

co do części działek nie ma dostępu.  

 

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami – Filip Pietrzyk  

Powiedział, że takie problemy mają tereny, które do miast wojewódzkich były przyłączane z terenów wiejskich 

i nie ma tam żadnej infrastruktury technicznej ani nie ma również żadnych pasów drogowych wydzielonych 

http://www.idea.kielce.eu/


Strona 7 z 12 
 

choćby ze starodroży czy dróg istniejących wcześniej. Tak naprawdę inicjatywa planistyczna zależy od 

mieszkańców w szczególności od liczby mieszkańców, która złoży wniosek bo procedura planistyczna trwa 

bardzo długo niemniej jednak jak zbierze się odpowiednio duża grupa mieszkańców zainteresowanych zmianą 

planu to jest szansa na uchwałę o przystąpieniu do sporządzania planu  (plany tworzy się głównie na wniosek 

mieszkańców) Zachęcił, żeby składać wnioski w imieniu właścicieli z tej lewobrzeżnej części  ulicy 

Ściegiennego i miasto będzie sukcesywnie zajmować się tym problemem.   

 

Mieszkanka 24 – przedstawiciel ul. Sukowskiej 

Powiedziała, że przy ulicy Sukowskiej jest miejsce na teren rekreacyjny. Przy budowie ścieżki rowerowej 

został jeden Pan wysiedlony więc jest zarośnięty totalnie teren więc można by tam zrobić plac zabaw dla dzieci 

czy jakąś siłownię dla dorosłych. 

 

Zastępca Prezydenta Miasta Kielce – Marcin Różycki 

Zachęcił do skorzystania z budżetu obywatelskiego i powiedział, że są to inicjatywy realizowane co roku a w 

przyszłym roku Pan Prezydent przeznaczył jeszcze więcej pieniędzy na ten cel. 

 

Prezydent Bogdan Wenta 

Powiedział, że zasady w budżecie obywatelskim zostały zmienione między innymi dlatego, że są osiedla 

mniejsze gdzie np. zebranie 1000 głosów jest dużym problemem a są osiedla gdzie jest 10000 mieszkańców i 

nie było by szansy żeby ich pokonać dlatego teraz jest szansa gdzie można takie lokalne inicjatywy wykonać 

właśnie w tych miejscach gdzie było kiedyś trudniej teraz jest łatwiej żeby tylko nie były to kolejne boiska w 

szkołach tylko żeby to docierało do mieszkańców którzy sami zdecydują na co przeznaczyć wolny teren. 

 

Mieszkanka 25 

Zapytała czy wiadomo coś na temat linii wysokiego napięcia, która ma przebiegać przez działki pod lasem bo 

ktoś chodzi i nagminnie męczy mieszkańców o tą linię, że to ma być jakieś połączenie z Daleszycami, ale nie 

wiadomo co do czego. 

Poprosiła o ustosunkowanie się Prezydenta odnośnie podania konkretnych terminów kiedy ma być zaczęta 

realizacja pozostałej części ulicy Sukowskiej, kiedy będzie zrobiona do końca bo zawsze jest robiony początek 

a druga część jest zostawiona. Kiedyś był remont, ścieżka rowerowa jest od początku ulicy Ściegiennego do 

połowy, do kościoła, reszta była niezrobiona, wiecznie jest robiony tylko początek a koniec w ogóle nie 

ruszony. 

    

Mieszkaniec 26 

Powiedział, że ulica Sukowska została uznana za jedną z najgorszych ulic w Kielcach wg rankingu 

wyemitowanego w radiu Kielce lub Echu Dnia – była chyba w pierwszej trójce.  

 

Mieszkaniec 27 

Powiedział, że jest problem z przedszkolem, rodzice wolą wozić dzieci do Bilczy czy na Barwinek a przecież 

jest możliwość zrobienia w tutejszej szkole placówki przedszkolnej.  

Powiedział żeby wziąć po uwagę utworzenie oddziału poczty i apteki lub jakiegoś punktu aptecznego, 

ponieważ mieszkańcy muszą jechać obecnie na Barwinek żeby odebrać korespondencję.  

 

Mieszkaniec 28 

Poprosił o wypowiedzenie się na temat co konkretnie w tym roku się zadzieje w tutejszej dzielnicy bo można 

sobie wypowiadać potrzeby do północy. Podkreślił, że chciałby dowiedzieć się teraz co konkretnie jest 

przewidziane w planach w tym roku na tym terenie.  

 

Zastępca Prezydenta Miasta Kielce – Bożena Szczypiór 

Przypomniała, że konwencją tego spotkania, zgodnie z tym co powiedział Dyrektor Pietrzyk, jest słuchanie 

potrzeb i problemów mieszkańców tego terenu. Spotkanie dzisiejsze jest szóstym spotkaniem dotyczącym 

programu „Peryferia” na terenie miasta Kielce. Podsumowała, że 80% spraw, które mieszkańcy zgłaszają 

dotyczy dróg, oświetlenia, chodników, kanalizacji i wody. Dla zarządzających jest to rzeczywisty obraz potrzeb 

mieszkańców i robią je nie po to aby faktycznie zadowolić i powiedzieć: „no przyszli, posłuchali ale co z 

tego?”.  Zapewniła, że Miasto sporządza z tych spotkań protokoły, na podstawie których powstanie dokument 

nie po to żeby był dokumentem tylko wraz z Radnymi miasto będzie szukać możliwości realizacji tego co 
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mieszkańcy zgłaszają. Odzwierciedleniem tego będą informacje podane zarówno na urzędowych stronach 

internetowych jak również będą poinformowani Radni. Miasto wraz z Radnymi podejmą wspólne działania i 

ustalą kierunek realizacji potrzeb mieszkańców. Powiedziała, że wiele z tych drobniejszych rzeczy (jak progi 

zwalniające czy uregulowanie sygnalizacji świetlnej) na pewno da się łatwo i szybko zrealizować.  

Natomiast jeśli chodzi o budowę dróg, chodników to niestety, dzisiaj Pan dyrektor wspomniał, to jest czas 

realizacji inwestycji począwszy od zaprojektowania i wybudowania na to wszystko potrzeba pieniędzy tylko 

my patrząc na te rzeczy, które już wiemy to faktycznie w tym roku już częściowo realizujemy.  Powiedziała, że 

zauważalny jest brak zrównoważonego rozwoju pomiędzy centrum a obrzeżami miasta czyli infrastruktura 

techniczna powinna być już dawno zrobiona nie tylko w samym centrum ale również na obrzeżu.  

Podkreśliła, że najważniejsze jest to, żeby mieszkańcy żyli na miarę XXI wieku w miarę możliwości 

finansowych. 

Powiedziała, że kiedy będzie opracowany już plan działania na realizacje większości z tych rzeczy (bo 

wszystkich się nie da przez okres tych czterech lat, które jeszcze zostały) Miasto będzie organizować ponownie 

spotkania z mieszkańcami ale tym razem będą podane konkretne działania do realizacji. 

Podsumowała, że takie spotkania z mieszkańcami są potrzebne bo przedstawiają obraz potrzeb i problemów 

mieszkańców z danego terenu i obiecała, że będą podjęte konkretne działania aby te potrzeby zrealizować. 

 

Prezydent Miasta Kielce – Bogdan Wenta 

Powiedział, że wiele rzeczy jest zapisanych w budżecie ale dodał, że pierwszym krokiem do realizacji danej 

inwestycji jest aktywność mieszkańców danej ulicy aby dana ulica znalazła się w budżecie Miasta. 

 

Mieszkaniec 29 

Poprosił o podanie konkretnych dat i konkretnych działań realizacyjnych przewidzianych w tym roku.  

Powiedział, że jeżeli takich dat dzisiaj nie ma to oznacza to nieprzygotowanie do spotkania. 

 

Zastępca dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury – Monika Czekaj 

Powiedziała, że nie oznacza to nieprzygotowania do spotkania tylko podkreśliła, że celem tego spotkania jest 

poznanie potrzeb mieszkańców tego terenu. Dodała, że w planie budżetu część inwestycji o które proszą 

mieszkańcy jest już zapisana w wieloletnich prognozach finansowych jak na przykład ulica Sukowska, 

Łanowa, Weterynaryjna. Nie oznacza to jednak rozpoczęcia realizacji tych inwestycji w bieżącym roku.  

Powiedziała, że jak była na spotkaniu 3 czy 4 lata temu przed budową ścieżki rowerowej na ulicy Sukowskiej 

to mieszkańcy stawiali bardzo duży opór żeby wejść w ich tereny a trzeba pamiętać o tym, że rozbudowa ulicy 

Sukowskiej wymaga poszerzenia i zajęcia części terenu po drugiej stronie również.  

Zauważyła, że przedłużanie się procedur inwestycyjnych w dużej mierze jest powodowane protestami 

mieszkańców. Cały proces przygotowania począwszy od odszkodowań czyli uzyskiwania decyzji, które 

przekażą grunty i pozwolą realizować inwestycję w dużej mierze zależy też od tego czy dana inwestycja ma 

przeciwników  i czy się odwołują. 

Powiedziała też, że ulica Łanowa kiedyś była uzyskana decyzją o warunkach zabudowy o lokalizacji inwestycji 

celu publicznego i były już robione podziały pod poszerzenie ulicy Łanowej ale tez było bardzo dużo protestów 

mieszkańców, na których teren się wchodzi. Zaznaczyła, że każda inwestycja drogowa i budowa drogi wiąże 

się z tym, że pasy drogowe są za wąskie i trzeba będzie je poszerzać.   

Podsumowała, że na ulicę Sukowską są zabezpieczone środki w budżecie miasta ale będzie to dopiero 

rozpoczęcie inwestycji i rozpoczęcie procesu projektowania a realizacja będzie dopiero następnym etapem. 

 

Mieszkaniec 30 – przedstawiciel ulicy Przyłogi,  

Powiedział, że kolejni włodarze miasta kolejny raz obiecują, że zrobią połączenie ulicy Przyłogi z ulicą 

Kalinową i trwa to już kilkadziesiąt lat i nic z tego nie wynika. 

 

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami – Filip Pietrzyk  

Powiedział, że jest świadomy, że każdy chciałby mieć drogę ale podkreślił, że uchwalenie planu na danym 

terenie nie oznacza, że  jest to plan realizacyjny. 

 

Mieszkaniec 31 

Powiedział, że połączenie ulicy Przyłogi z ulicą Kalinową to jest najgorszy syf w mieście. Mieszkańcy cały 

czas chodzili i chodzą po wodzie.  
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Mieszkaniec 32 

Podsumował, że mieszkańcy przyszli po konkrety, których do tej pory nie otrzymali. Są plany takie jak były od 

dawna a dalej potrzebne są pieniądze i środki a spotkanie jest po to aby określić potrzeby. Podkreślił, że to jest 

kolejne z takich samych spotkań, które do niczego nie prowadzą bo Miasto zna potrzeby mieszkańców tego 

terenu już od dawna. Zapytał ilu z mieszkańców tutaj obecnych protestuje wobec naprawienia ulicy Sukowskiej 

bo przedmówczyni powiedziała, że były protesty, przez które nie można było zrobić ulicy.  

 

Zastępca dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury – Monika Czekaj 

Stwierdziła, że nie powiedziała, że nie można było zrobić ulicy tylko, że przy budowie ścieżki rowerowej 

mieszkańcy protestowali przeciwko temu, że im się zabiera działkę bo każdy chciałby przesunąć drogę na 

drugą stronę. W owym czasie MZD obiecywało, że to jest pierwszy etap inwestycji i że w kolejnym etapie 

droga będzie poszerzana w druga stronę. Powiedziała, że  protesty tylko przedłużają proces inwestycyjny. 

Problemem ulicy Sukowskiej przez wiele lat był brak odwodnienia przez co budowa jakiejkolwiek nawierzchni 

nie miała sensu. Budowa ścieżki rowerowej była powiązana z budową kanalizacji deszczowej i to dopiero 

otworzyło możliwość realizacji drogi. Dodała, że konstrukcja ulicy Sukowskiej jest tak poszatkowana 

wszystkimi przyłączami, przebudowami i sieciami, które były wybudowane, że jest to dość droga inwestycja, 

ponieważ cała nawierzchnia wymaga wybudowania nowej konstrukcji – nie da się tego wyremontować. 

Dlatego był zaplanowany pierwszy etap realizacji na który było miasto stać. 

Jeżeli chodzi o termin kiedy można rozpocząć realizacje inwestycji to w dużej mierze jest to uzależnione też od 

protestów mieszkańców, które znacznie wydłużają jej trwanie.   

 

Mieszkaniec 33 

Zapytał z której strony byłaby poszerzana ulica Sukowska. 

 

Zastępca dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury – Monika Czekaj 

Odpowiedziała, że strona po której jest już wybudowana ścieżka rowerowa z chodnikiem jest już docelowo 

zagospodarowana. Jest osadzony docelowo krawężnik i kawałek nawierzchni wymienionej czyli poszerzenie 

ulicy Ściegiennego będzie teraz w drugą stronę. 

 

Mieszkaniec 34 

Powiedział, że już jest pierwszy konkret. Zarzucił Prezydentowi, że obiecał na poprzednim spotkaniu, na 

którym były poruszane te same problemy, że następnym razem przyjedzie z konkretem. 

 

Prezydent Miasta Kielce – Bogdan Wenta  

Powiedział, że znalezienie tej przestrzeni, która czy jest w zasobach miasta czy musi zostać przejęta czy 

zrobienie chodnika dla bezpieczeństwa dzieci to nie jest tak, że my nie chcemy tego zrobić tylko kwestia tego 

kiedy i czy przejmiemy ten teren. 

 

Mieszkaniec 35 

Powiedział, że jest świadomy, że na ulicy Leśniówka chodnika się szybko mieszkańcy nie doczekają ale 

bezpieczeństwo mieszkańcom znacznie by poprawiło wyeliminowanie ruchu ciężkiego z tej ulicy. Dodał, że 

najgorzej jest zimą jak jest śnieg bo wtedy nie ma nawet pobocza. Stwierdził, że to na pewno da się zrobić 

niedużym kosztem, można kamerę założyć z jednej i drugiej strony drogi. 

 

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami – Filip Pietrzyk  

Powiedział, że miasto zna ten problem i będzie nad nim pracować.  

 

Mieszkaniec 36 

Powiedział, że ulica Sukowska do czasu zrobienia kanalizacji była ulica przejezdną nagle po wybudowaniu 

kanalizacji zrobiły się góry i doliny. Zapytał czy jakaś firma wzięła za to odpowiedzialność lub jeszcze 

weźmie.  

Powiedział, że odnośnie inicjatyw to jest bardzo trudno znaleźć lidera,  który będzie chodził z tym. Zapytał czy 

ewentualnie takie rzeczy można kierować bezpośrednio do Radnego? Jeśli tak to poprosił o wskazanie imienia, 

nazwiska, telefonu. 

 

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami – Filip Pietrzyk  
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Zachęcił do skorzystania ze strony internetowej z wykazem obrębów i nazwisk Radnych.   

 

Mieszkanka 37 

Powiedziała, że w zeszłym roku w ramach budżetu obywatelskiego został wykonany parking. Zapytała 

dlaczego nie została wykonana całość, ponieważ w ramach tej inwestycji miała być jeszcze wykonana  

zadaszona wiata i zatoczka dla autobusu a został wykonany tylko parking. 

 

 

Mieszkanka 38 – X 

Zaprosiła aby skorzystać z informacji zawartych na stronie www.kbo.kielce.eu, na której opisana jest cała 

procedura budżetu obywatelskiego, jakie przedsięwzięcia można realizować z budżetu obywatelskiego i jakie 

warunki należy spełnić żeby taki projekt zgłosić. Podkreśliła, że jest to wtedy w całości finansowane przez 

Miasto nie ma tutaj mowy o żadnym wkładzie własnym mieszkańców. Jest tylko zakładany koszt inwestycji. 

Odnosząc się do inwestycji budowy parkingu potwierdziła, że faktycznie w tym roku została ona  skończona, 

natomiast jest to projekt, który był zgłaszany w zeszłorocznym budżecie obywatelskim (jeszcze za poprzedniej 

kadencji) i rzeczywiście był w niej przewidziany parking, plac manewrowy, drewniana wiata z zadaszeniem 

służąca mieszkańcom i faktycznie  z tego zakresu został zrealizowany tylko plac i to będzie wymagało 

weryfikacji.    

 

Mieszkanka 39 

Poprosiła o niezabieranie autobusu linii „2” bo mają tylko jeden (linię „40” zabrano wcześniej) i jeżeli ktoś się 

spóźni tylko minutę to musi czekać 45 minut na następny a przecież wszyscy jeżdżą do pracy, dzieci do szkoły, 

starsi do lekarza i trzeba czekać bardzo długo.  

 

Dyrektor Filip Pietrzyk – Wydział Gospodarki Nieruchomościami 

Podziękował za spotkanie wszystkim przybyłym mieszkańcom i oddał głos Prezydentowi. 

 

Prezydent Miasta Kielce – Bogdan Wenta 

Podsumował, że jest wiele potrzeb i w budżecie są przewidziane środki ale wymagania mieszkańców rosną i 

przez to koszty są coraz większe. Kiedyś wystarczyło tylko położenie asfaltu a teraz musi być odwodnienie, 

chodnik, ścieżka rowerowa i kanalizacja przez co cena wykonania 1 kilometra drogi jest dużo wyższa. 

Podziękował za spotkanie wszystkim przybyłym mieszkańcom. 

 

 

 

 

„X” – osoby zgłaszające uwagi nie wyraziły zgody, o której mowa w rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym „RODO”, na 

publikację ich danych osobowych. W związku z tym dane te zostały zanonimizowane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kbo.kielce.eu/
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PODSUMOWANIE WNIOSKÓW MIESZKAŃCÓW - ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU 
ze spotkania konsultacyjnego Prezydenta Miasta Kielce z mieszkańcami z rejonu Dyminy w ramach 

Programu „Peryferia”, które odbyło się w ramach Programu „Peryferia” w dniu 9 stycznia 2020 r. (czwartek) o 

godzinie 16.00 w Szkole Podstawowej nr 23 w Kielcach ul. Łanowa 68, 25-147 Kielce. 

Infrastruktura techniczna: 

 ul. Sukowska – budowa oświetlenia, wybudowanie brakującej części drogi, budowa kanalizacji; 

 ul. Skibowa – budowa oświetlenia, chodników i nawierzchni asfaltowej; 

 ul. Łanowa – budowa poboczy i chodników; 

 ul. Weterynaryjna – realizacja drogi; 

 ul. Przyłogi i ul. Kalinowa – realizacja połączenia drogowego pomiędzy tymi ulicami; 

 ul. Przyłogi – budowa oświetlenia; 

 ul. Krajobrazowa – budowa chodnika; 

 ul. Sukowska i ul. Klecka – realizacja połączenia drogowego, rejon ul. Ściegiennego – budowa gazociągu; 

 ul. Ściegiennego – realizacja sieci światłowodowej, budowa ekranów akustycznych na odcinku od ulicy Do 

Modrzewia do ulicy Skibowej;  

 ul Na Stole – budowa kanalizacji deszczowej; 

 ul. Kalinowa – poszerzenie dojazdu do skrzyżowania z ulicą Łanową poprzez zlikwidowanie płotów na 

wykupionych przez Miasto działkach; 

 ul. Kalinowa – budowa brakującego 250-cio metrowego odcinka drogi do połączenia z ulicą Przyłogi;  

 ul. Leśniówka – budowa chodnika; 

 Prośba o budowę dróg lokalnych (11KDD, 23KDL) zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania 

przestrzennego, na terenach zielonych między ulicą Kalinową a ulicą Sukowską; 

 

Planowanie przestrzenne: 

 Prośba o realizację rozwiązań zawartych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu 

„KIELCE POŁUDNIE – DYMINY: OBSZAR 1 –  Łanowa, OBSZAR 2 – Sukowska” 

 Prośba o uwolnienie terenów rolnych i przekształcenie ich na tereny budowlane; 

 Wyznaczenie drugiej linii zabudowy z tyłu ulicy Połsłowickiej i ulicy Leśniówka w kierunku północnym i 

budowa drogi równoległej do w/w ulic; 

 

Mała architektura: 

 Prośba o budowę miejsca rekreacyjnego: placu zabaw dla dzieci lub siłowni dla dorosłych na ulicy 

Łanowej; 

 Prośba o budowę miejsca rekreacyjnego: placu zabaw dla dzieci lub siłowni dla dorosłych na ulicy 

Sukowskiej (jest wolna, zarośnięta działka miejska); 

 

Komunikacja miejska: 

 Prośba o nielikwidowanie linii autobusowej nr „2” oraz zwiększenie częstotliwości kursowania (kursy są 

bardzo rzadko, ponieważ jest to jedyna linia autobusowa – wcześniej została zlikwidowana linia nr „40”); 

 Prośba o budowę dodatkowego przystanku autobusowego na ulicy Skibowej;  

 Prośba o realizację linii autobusowej na ulicy Na Stole; 

 Prośba o realizację połączenia autobusowego po wybudowaniu połączenia ulicy Sukowskiej i ulicy 

Kleckiej; 

 Prośba o zwiększenie częstotliwości kursowania linii autobusowych nr 2, 30 i 45; 

 

Inne: 
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 Apel do mieszkańców o nie palenie byle czym i nie przyczynianie się do pogłębienia smogu; 

 Zakładanie inicjatyw lokalnych na rzecz budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej; 

 Zgłaszanie do odpowiednich zarządców sieci gazowej o chęci budowy sieci gazowej i podłączenia do niej 

mieszkańców; 

 Wniosek o utworzenie placówki przedszkolnej na terenie działającej szkoły podstawowej; 

 Wniosek o utworzenie oddziału pocztowego; 

 Wniosek o utworzenie apteki lub punktu aptecznego; 

 Częstsze kontrole prędkości straży miejskiej i policji na ulicy Sukowskiej;  

 Prośba wyeliminowanie ruchu ciężkiego z ulicy Leśniówka/Posłowickiej w celu poprawy bezpieczeństwa; 

 Prośba o poprawienie warunków bezpieczeństwa i widoczności na skrzyżowaniu ulicy Kalinowej i 

Łanowej poprzez likwidację istniejących ogrodzeń na wykupionych przez Miasto działkach; 

 Prośba o wprowadzenie oznakowania linii ciągłej i przerywanej na jezdni ulicy Posłowickiej w celu 

wprowadzenia zakazu wyprzedzania; 

 Prośba o poprawę ciśnienia wody w wodociągu w ulicy Łanowej i Weterynaryjnej. 

 

 

 

 

 

 

 


