


■

■ Konsultacje społeczne dotyczyły obszaru Placu Pocztowego i jego najbliższego otoczenia 
funkcjonalnego (między ulicami Chopina i Spokojną, a Konopnickiej i Krętą) i zostały 
przeprowadzone w dniach 31 maja - 26 lipca 2021r., a komunikacja o ich organizacji odbywała się 
poprzez stronę internetową www.trzcianka.pl.



■ Pierwszy etap konsultacji polegał na zamieszczeniu materiałów w postaci kwestionariusza

ankietowego do przeprowadzenia diagnozy potrzeb mieszkańców w zakresie dostępności Placu

Pocztowego. W terminie od 31 maja do 14 czerwca 2021 r. zbierano uwagi i opinie poprzez

wypełnienie ww. kwestionariuszy w wersji elektronicznej, dostępnych na stronie internetowej -

www.trzcianka.pl i w aplikacji mobilnej gminy Trzcianka oraz w Bibliotece Publicznej i Centrum

Kultury im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance i jej filiach.

■ Ostatecznie wypełniono 255 kwestionariuszy, a wyniki przeprowadzonej diagnozy przedstawiają

kolejne slajdy.
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■ Wyniki diagnozy zostały przedstawione w ramach drugiego
etapu konsultacji w formie spotkania z mieszkańcami wraz z
prezentacją proponowanych rozwiązań, co miało miejsce w
terminie 24 czerwca w Centrum Integracji Społecznej na Placu
Pocztowym. Wśród propozycji działań mających usprawnić
funkcjonowanie komunikacyjne centrum miasta znalazły się
prezentowane na kolejnych slajdach rozwiązania.

■ W pierwszym spotkaniu konsultacyjnym udział wzięli
zainteresowani mieszkańcy gminy przedstawiając swoje
oczekiwania.

■ W ramach II etapu konsultacji wpłynęła również petycja
związana z przedmiotem konsultacji
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■ W kolejnym spotkaniu konsultacyjnym 14 lipca udział wziął projektant
rewitalizacji Placu Pocztowego omawiając założenia i długofalowe cele
inwestycji tłumacząc, że ład przestrzenny Placu po rewitalizacji jednoznacznie
wskazuje, że najatrakcyjniejszym miejscem pod względem rekreacyjnym, ale
także gospodarczym, w szczególności w zakresie możliwości uruchomienia
różnego rodzaju obiektów gastronomicznych, jest jego północna część. Także
ze względu na oryginalną bryłę budynku Centrum Integracji Społecznej, która
właśnie w tej przestrzeni zaczyna się i zaprasza do wejścia na aktywny dach.

■ Jednocześnie zaproponowano kolejne rozwiązania odnoszące się do
wyrażonych uprzednio oczekiwań (zarówno w formie petycji, jak i uwag z
poprzedzającego spotkania konsultacyjnego)

■ Zebrane w formie ankiet opinie oraz głosy wyrażone podczas spotkań
konsultacyjnych pokazują skrajne oczekiwania, którym ciężko jest sprostać. Z
jednej strony oczekujemy wielofunkcyjnej i przyjaznej przestrzeni dla
mieszkańców zgodnie z założeniami projektowymi rewitalizacji, z drugiej
pragniemy mieć zagwarantowaną możliwość dojazdu i zaparkowania
pojazdów w pobliżu punktów handlowo-usługowych.
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■ Po odbyciu 2 spotkań konsultacyjnych, w trakcie których zebrano wiele uwag, które pozwalają na

wypracowanie rozwiązania, niejako godzącego wzajemnie sprzeczne opinie, stanowiącego

pewien odpowiedzialny kompromis, pozwalający czuć się bezpiecznie i oferujący jak największą

funkcjonalność terenu. Jednocześnie kompromis wciąż nie zadowala wszystkich w pełni.

■ Zaproponowaną kompromisową propozycję wariantu konsultacyjnego poddano pod głosowanie

w dniach 22-26 lipca 2021, do wyboru pozostawiając również rozwiązanie dotychczasowe (w

postaci ruchu otwartego) oraz pierwotne (w postaci ruchu zamkniętego)

■ Propozycje wariantów poddanych pod głosowanie oraz dodatkowych działań możliwych do

realizacji zawarte są na kolejnych slajdach.



















■ Największą przewagę głosów pozytywnych nad negatywnymi uzyskał tzw. wariant konsultacyjny

■ Wdrożenie nowej organizacji ruchu przewidywane jest od 1 stycznia 2022, do tego czasu

planowane jest udrożnienie ruchu poprzez modernizację ul. Krętej, a ewentualne dodatkowe

działania wynikać będą z akceptacji dla rozwiązań wyrażonej przez Radę Miejską Trzcianki

■ Ruch na Placu Pocztowym będzie otwarty od poniedziałku do piątku, a ograniczony w weekendy,

jednocześnie postój TAXI zostanie relokowany na ul. Kościuszki

■ Rozwiązania są wypadkową trudnych do pogodzenia potrzeb i stanowią niezadowalający

wszystkich stron kompromis, natomiast przewidywane są dalsze dyskusje na temat organizacji

ruchu w mieście w ramach opracowywania Planu Mobilności Miejskiej


