Załącznik nr 3 do Strategii rozwoju Gminy Czechowice-Dziedzice 2020+

Czechowice Dziedzi(e, l3lipca 201.5

r.

Wyniki konsultacji społecznych
projektu strategii rozwoju Gminy Czechowice-Dziedzice 2020+

Przedmiot i tryb konsultacji
Kon5ultacje 5połeczne z mieszkańcami Gminy czechowice-Dziedzice projektu uchwały Rady Miejskiej
W

czechoWicach-Dziedzicach w 5prawie przyjęcia strategii rozwoju Gminy czechoWice-Dziedzice 2020+ odbyły

się zgodnie z Zarządzeniem Nr 86/15 Burmistrza czechowic-Dziedzic z dnia Ż czerwca 2015 r' Konsultacje
przeprowadzono w trybie publikacji

w Biuletynie lnformacji Publicznej w dniach od 11 czerwca 2015

r.

do 2lipca 2015 r.

Konsultac'ie zarządzono

i

przeprowadzono na podstawie art. 5a ust.

2

ustawy

z dnia 8 marca 1990

r:

osamorządzie gminnym (t'j. Dz.U.z2oI3(.,poz'594zpóżn.zm.), W oparciu o 01 ust'1 pkt 2,02 ust'1,53
ust'1 pkt

1i2 is6

zasad itrybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy czechowice-

DŻiedzice, stanowiących zalącznik do uchwały Nr Vl/38/15 Rady Miejskiej W czechowicach-Dziedzicach

z dnia

10 marca 2015 r.

lnformacie o konsultacjach

W dniu 11 czerwca 2015 r. W na stronie Biuletynu lnformacji Publicznej Urzędu Miejskiego w CzechowicachDziedzicach została opublikowana informacja o konsultacjach społecznych projektu strategii roŻWoju Gminy

czechowice-Dziedzice 2020+' określono termin zgłaszania pisemnych opinii przez zainteresowanYch
mieszkańców na dzień 2 lipca 2015 r' opublikowano projekt Uchwały Rady Miejskiej W sprawie przyjęcia
strategii rozwoju Gminy Czechowice-Dziedzice ZO2O+ wraz projektem dokumentu Strategia rozwoju Gminy
czechowice-DziedŻice 2o2o+

z załącznikami (zał. 1 ocena realizacji strategii rozwoju Gminy

czechowice-

DZiedzice W latach 2001 2015'izał.2 Profil społeczno-gospodarczy Gminy czechoWice'Dziedzice)'

Równocześnie

na stronie

zamieszczono informację

o

internetoWej Gminy czechoWice-Dziedzice (WWW'czechoWice dziedZice'pl)

rozpoczynających 5ię konsultacjach, zawierająca Wyżej Wymienione treścioraz

formularz ułatwiający zgłaszanie opinii przez mieszkańców. Ponadto W dniu 29 czerwca 20]"5 r' na tejże stronie
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opublikoWano artvkuł pt' ,,czechoWice-Dziedzice - przyjazne miejsce dla aktywnych i przedsiębiorczvch ludZi",

mający prŻybliżyćzapisy projektu nowej strategii rozwo.ju
W

konsultacjach. lnformacje powyższe zostały odnotowane

i

zachęcającY mieszkańcóW

do

udziału

i częściowo powtórzone przez lokalne media _

strony internetowe www.czdz.ol oraz www.czecho.pl.

zgłoszone opinie

W czasie trwania konsultacji trzy osoby przesłały do Wydziału strategii i Rozwoju Urzędu
W

czechowicach-Dziedzicach

Miejskiego

Wypełnione formularze zgłaszania opinii do projektu strategii rozwoju GminY

czechoWice-Dziedzice 2020+. Zgłoszone uWagi wraz z odniesieniem się do nich ujęto W poniższej tabeli.

L.p.

Treśćuwagi (propozycja zmian}

7.

Tlzy osoby

Uzasadnienie uwagi
podane przez zglaszaiącego

odniesienie się i planowany
sposób wykorzystania uwagi

zaproponowały ,,Stworzenie w tym miejscu
do dokumentu parku poŻytywnie Wpłynie na
,,Strategia rozwoju Gminy atrakcyjność tej pozostawionej

wprowadzenie

Czechowice-Dziedzice 2020+"
w obszarze celu strategicŻnego
Atrakcyjne i
beŻpieczne
środoWisko zapisu:

Utworzenie parku przy ulicy

(w mieiscu
wyburzonego domu opieki
Hutnicze, 8

społecznei)

Zgłoszone zadanie ma charakter
projektu,
szczegółowego
którego realizacja W założonvm
trochę samej sobie okolicy.
okresie planistycznym wpisuje
terenóW zielonych się w zdefiniowany W strate8ii
w okolicy.
kierunek działania:
Park Wynagrodz!łby bliskość 3'1.3 Uzupełnienie infrauciążliWych
ŻakładóW struktury obiektóW użyteczności
znajdujących się W okolicy publicznej w sposób ułatwiający
(Ambra _ samochody ciężarowe scentralizowaną obsługę
parkujące na drodze, PKP _ administracyjną mieszkańców
prŻejazdy pociągóW)
izaspokajanie ich potrzeb
Miejsce po wyburzonym domu w sferze edukacji, kulturv,
opieki społeczne'i jest sportu irekreacii.
zaniedbane."
Tym samym postulat ujęcia

Brak

propozycji W obrębie celu
strategicznego 3. Atrakcy.ine
ibezpieczne środowisko jest
spełniony.

zostan!e rozważona realizac'ia
tego przedsięWziĘcia W trybie
2.

DWie osoby

zaproponowały

do dokumentu
,,Strategia rozwoju Gminy

wprowadzenie

Czechowice-Dziedzice

2O2O+"

zapisu:

Wprowadzenie

na

drogach
ruchu
rowerowego,,pod prąd"

jednokierunkowych

działań operacvinvch'

,,NoWe powstałe drogi
jed nokieru kowe, np. te

zgłaszający nie zaproponoWali

W

doku mentu.

n

okolicy urzędu miasta, są na

tyle szerokie że można tam
5pokojnie Wprowadzić ruch,,pod
prąd" dla rowerzystów.

Ruch ,,pod prąd"

ułatwił

bardzo

poruszanie się
by
na rowerze po nasŻym mieście."
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miejsca tego zapisu w strukturze

Kontrapasy dla

rowerowego

w

ruchu

ciągach ulic

jednokierunkowych
rozwiązaniem

są

szczegółowym
stosowanym
ramach
orsanizacii ruchu
danvm

w

w

układzie komunikacvjnVm'

Postulat podnie5ienia jakości
ruchu rowerowego w Gminie
czechoWice-Dziedzice został
uwz8lędniony W pro.'ekcie
strategii, jako składowa co

najmniej trzech poniżej
Wymienionych kierunków
działań:

3'1.8 Koordynacja róŹnych form

komunikacji i

transportu

zbiorowego w
sposób
umożliwiający bezpieczne
i

Wygodne przemieszczanie sięj

3.2.I Aktualizacja koncepcjl
układu komunikacyjnego

w procesach

planowania

zagospodarowania
trzennego,

przes-

uWzględniająca

nieuciążliwą dla miasta obsługę
komunikacyjną
aktywności
podniesienie

terenóW
gospodarczej,
sprawności
przekraczania drogi krajowej
nr 1 oraz powiązanie lokalnych
ośrodków siecią połączeń ruchu
roweroWego skoordynowaną
z siecią ponadlokaIną'
3.2.4 Skomunikowanie dla ruchu
pieszego i
rowerowego
ośrodkóW administracji, handlu

iusług W centralnej

Czechowic-Dziedzic

z

części

obszarem
historycznego
dziedzictwa
W rejonie Pałacu Kotulińskich.

Zgłoszona propozycja będzie
WZięta pod uwagę na etapie
realizacji W5kazanych powyżej

rrzy osoby

zaproponowały

do dokumentu
,,Strategia rozwoju Gminy
wprowadzenie

czechowice-DziedZice 2oŻo+"
w obszarze celu strategicznego
za

pisu:

Zagospodarowanie
Francuskie'i, tzw.,,Wałka":

ulicy

- wybrukowanie (i€den pas dla
rowerów)
- nowe laweczki
-

kubĘ na śmieci

-

nowe oświetlenie

,,Na rzecz walki Ż piciem
alkoholu w tamtym rejonie
usunięto łaWki oraz śmietniki'
Ludziom którzy nadal tam
spożYwają alkohol W niczym to
nie przeszkadza, Z tym że teraz
zamiast WyrZucić swoje śmieci
do śmietnikaWyrzucają je na
trawnik i chodnik.
cierpią na tym inni ludzie, którŻy
chętnie by na ławkach
posiedzieli, a WaIające się śmieci
też nie są tam pożądane'"

kierunków działań'
Zgłaszający nie zaproponowali
miejsca tego zapisu w strukturze
dokumentu.
Zgłoszone zadanie ma charakter

szczegółowego

pro.jektu,

którego realizacja W założonym
okresie planistvcznVm wpisuje
się W zdefiniowane W strategii

kierunki działania 3.1'3, 3'1.8,

3'2'I i 3.Ż'4, którvch

treści
przytoczone
odniesieniach do powyższych

zostały
W

uwag.

,,Poprawa atrakcyjności terenu,

gdyż jest on

obecnie
zaniedbanV' a co sie z tvm Wiaże
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zostanie rozważona realizacja
tego przedsiewziecia w trvbie

Walają się tam śmieci, nie
obcięty jest żywopłot i nie

działań operacyjnych.

skoszona trawa.

Teren ten stanowi pewnego

4.

DWie osoby

zaproponowały

do dokumentu
,,Strategia rozwoju Gminy
wprowadzenie

czechoWice-Dziedzice

Żo2o+"

zapisu:

Remont parku,,Lasek":
-

stworzenie dodatkowych

uliczek
- zastąpienie brukiem asfaltu na

rodzaju łącznik północnej części
miasta z centrum, bardzo dużo
ludzi tu spaceruje Iub chodzi do
pracy, ławeczki byłyby więc
doskonałm
miejscem
odpoczvnku irelaksu."
,,Park przeszedł jakiś czas temu

remont jednak nie został on

przeprowadzony do końca.
Cześćuliczek pozostała ze starą

dokumentu.
zgłoszone zadanie ma charakter

naWierzchnią.

Brakuje uliczek przebiegających szczegółowego projektu,
po przekątnych parku, tak jak którego realizacja w założonym
ludzie rzeczywiście chodzą żeby okresie planistycznym wpisuje
maksymalnie skrócić sobie 5ię W zdefiniowany W strategii

drogę'

to częśćmurawy

niewyremontowanych

Przez

uliczkach

rozdeptana

stworzenie uliczek
przebiegaiących na ukos parku

ładnie'''

-

Nie zaproponowano miejsca
tego zapisu w strukturze

inie

WYgląda

jest

to

za

kierunek działania 3' 1'3,
szczegółowo przytoczony
odniesieniach

do treści uWagi

nr 1.

zostanie rozważona realizacja
tego przedsięWzięcia w trybie
działań operacVinVch.

Podsumowanie

Zgłoszone uwagi mieszkańców to postulaty konkretnych przedsięwzięć realizacyjnych (uwagl nr 1,

3i

4)

lub propozyc.je rozwiąŻań szczegółowych W danym obszarze (uwaga nr 2)' Wpisują się one W poszczególne

kierunki działań założone w dokumencie' co zostało szczegółowo wskazane powyżej' W zWiązku z tym opinie te
będą uWz8lędnione na etapie działań operacyjnych'

Biorąc pod uwagę charakter opinii mieszkańcóW, które zostały Wyrażone W przebiegu konsultacji, należy
zauważyć, że nie zostały zgłoszone uwagi krytyczne W stosunku do treściprojektu.

W związku z powyższym projekt uchwały Rady Miejskiej W czechowicach Dziedzicach w sprawie prŻyjęcia
strategii rozwoju Gminy Czechowice-Dziedzice 2020+ pozostaje bez zmian.

Zatwierdzam:

MairźanBłąchut
opracowanie: Wydział strategii i Rozwoju Urzędu Miej5kiego W czechoWicach-Dziedzicach

GŁÓlxY sPEC'ALISTA
BĘżej BudĄy
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