
Sprawozdanie z realizacji 
konsultacji społecznych 
dotyczących organizacji ruchu w 
rejonie ulic Chopina, Grottgera 
Orzeszkowej i Wita Stwosza



Sprawozdanie z konsultacji społecznych

■ Konsultacje społeczne zrealizowane zostały na mocy Zarządzenie NR 168/22 Burmistrza Trzcianki
z dnia 20 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących
organizacji ruchu w obrębie ulic: Chopina, Grottgera, Orzeszkowej i Wita Stwosza w Trzciance po
zasięgnięciu opinii Komisji Bezpieczeństwa, Sportu, Turystyki i Promocji Rady Miejskiej Trzcianki
celem wypracowania kompleksowej diagnozy potrzeb oraz społecznie optymalnego i
akceptowalnego rozwiązania projektowanej, docelowej organizacji ruchu w powyższym obszarze.

■ Konsultacje społeczne dotyczyły najbliższego otoczenia funkcjonalnego Szkoły Podstawowej Nr 2,
czyli ulic, którymi poruszają się dzieci i młodzież uczęszczające do szkoły oraz ich rodzice tj. w
obrębie ulic: Chopina, Grottgera, Orzeszkowej i Wita Stwosza w Trzciance. Przedmiotem
konsultacji była tymczasowa organizacja ruchu na powyższym obszarze, która obowiązuje od 1
listopada 2022r. do 30 czerwca 2023r.

■ Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach 14 listopada 2022r. - 13 stycznia 2023r., a
komunikacja o ich organizacji odbywała się poprzez stronę internetową www.trzcianka.pl



I etap konsultacji

■ Pierwszy etap konsultacji polegał na zamieszczeniu materiałów w postaci kwestionariusza

ankietowego stanowiącego diagnozę opinii mieszkańców wobec wprowadzonej tymczasowej

organizacji ruchu. W terminie od 14 do 27 listopada 2022 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 129 kwestionariuszy, a wyniki przeprowadzonej diagnozy przedstawiają

kolejne slajdy.



Ankieta: organizacja ruchu w 
rejonie ulic Chopina, Grottgera, 
Orzeszkowej i Wita Stwosza













































II etap konsultacji – I spotkanie 
konsultacyjne 29 listopada 2022
■ Wyniki diagnozy zostały przedstawione w ramach drugiego etapu

konsultacji w formie spotkania z mieszkańcami, co miało miejsce w
terminie 29 listopada w Centrum Integracji Społecznej na Placu
Pocztowym. W pierwszym spotkaniu konsultacyjnym udział wzięli
zainteresowani mieszkańcy obszaru przedstawiając swoje
oczekiwania.

■ Zwrócono uwagę na niewystarczającą ilość miejsc parkingowych w
obszarze ul. Grottgera oraz Chopina, w szczególności w północnej
części. Proponowano wykorzystanie istniejącej zieleni na rzecz
wytworzenia dodatkowych miejsc parkingowych

■ Przywołano niewdrożenie zmian w obrębie ul. Orzeszkowej
(zminimalizowanie ruchu między SP2 a targowiskiem)

■ Podniesiono kwestię bezpieczeństwa uczestników ruchu i ryzyka
kolizji z pieszymi w momencie wdrożenia strefy zamieszkania na
obszarze konsultacji







II etap konsultacji – II spotkanie 
konsultacyjne 11 stycznia 2023r.

■ Drugie spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami również odbyło się w

Centrum Integracji Społecznej na Placu Pocztowym w terminie 11

stycznia 2023r. w formie warsztatowej, celem wybrania rozwiązań

najbardziej optymalnych dla mieszkańców obszaru konsultacji.

■ Skupiono się na wskazaniu oczekiwanej przestrzeni na potencjalne

zwiększenie ilości miejsc parkingowych proponując przeniesienie i

rozszerzenie stref do parkowania

■ Uzgodniono zmianę obowiązującej tymczasowo strefy zamieszkania

na rzecz tzw. strefy 30 (co zminimalizuje ryzyko kolizji z pieszymi)

■ W zakresie pozostałych uwag oczekiwania winny zostać zrealizowane

w momencie wdrożenia w życie zaprojektowanych rozwiązań w

obrębie ul. Orzeszkowej









WNIOSKI



PLANOWANIE DO WDROŻENIA ROZWIĄZANIA

Obszar objęty strefą tempo 30



Wprowadzenie strefy tempo 30 w obrębie ul. Chopina oraz Grottgera
oraz strefy zamieszkania w obszarze ul. Orzeszkowej (targowisko, SP2)

PLANOWANIE DO WDROŻENIA ROZWIĄZANIA



Możliwa lokalizacja dodatkowych parkingów 
przy ul. Chopina

(gotowy projekt techniczny)

PLANOWANIE DO WDROŻENIA ROZWIĄZANIA

Pętla nawrotna
/ograniczenie przejazdu w kierunku SP2

Wyłącznie do mieszkańców obszaru

Obszar objęty strefą zamieszkania



Możliwa lokalizacja dodatkowych parkingów 
przy ul. Orzeszkowej

(gotowy projekt techniczny)

PLANOWANIE DO WDROŻENIA ROZWIĄZANIA

Pętla nawrotna
/organiczenie przejazdu w kierunku SP2

Wyłącznie do mieszkańców obszaru

Obszar objęty strefą zamieszkania



Ideą zmiany organizacji ruchu w przedmiotowym obszarze jest

zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród rodziców dzieci

uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 2 i ich samych. Podobnie

ważną i przez wiele lat dyskutowaną jest kwestia uporządkowania

parkowania na ul. Chopina, ul. Orzeszkowej i ul. Grottgera.



Tymczasowa organizacja ruchu zostanie zmieniona na stałą obejmującą:

- Wdrożenie strefy tempo 30 w miejsce strefy zamieszkania w obszarze

ul. Grottgera i Chopina

- Strefę zamieszkania na ul. Orzeszkowej oraz części ul. Wita Stwosza

- Zwiększenie ilości miejsc parkingowych w ul. Chopina oraz ul.

Grottgera przy jednoczesnym pozostawieniu ich w skrajni jezdni

Planowana jest inwestycyjna zmiana w ul. Orzeszkowej wprowadzająca

pętle nawrotne i zakaz poruszania się samochodów na wąskim łączniku

przy szkole podstawowej (nie będzie on dotyczyć mieszkańców obszaru)

Nowa organizacja będzie obowiązywała od 1 lipca 2023
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