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RAPORT Z KONSULTACJI
SPOŁECZNYCH INSTYTUCJI

Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim

Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Sportowej w Pruszczu Gdańskim
Raport przedstawia wyniki za okres

03.02.2023 - 17.02.2023

Raport utworzony w dniu: 07.03.2023
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1. Ankieta konsultacji społecznych

Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Sportowej w Pruszczu Gdańskim
Burmistrz Pruszcza Gdańskiego ogłasza konsultacje społeczne dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ciagu pieszo-rowerowego w
ul. Sportowej w Pruszczu Gdańskim na odcinku od ul.Spokojnej do granicy z Gminą Pruszcz Gdański. 

Zapraszamy do zapoznania się z propozycją planu zagospodarowania układu drogowego na przedmiotowym odcinku ul. Sportowej w
Pruszczu Gdańskim. 

Czas trwania konsultacji

Data rozpoczęcia 03.02.2023 18:00 Data zakończenia 17.02.2023 23:59

Liczba ankiet

W ramach prowadzonych konsultacji Ankietę konsultacyjną wypełniło 1 uczestników.

Do pobrania

SPORTOWA PLAN PIESZO ROWEROWEJ.pdf

https://konsultacjejst.blob.core.windows.net/consultations/pruszczgdanski/0186175c-b489-4f8e-a797-7a36b4efc3de/3b0042b9-d340-4fa4-8d39-d10840f5ef77/SPORTOWA%20PLAN%20PIESZO%20ROWEROWEJ.pdf
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2. Wyniki ze względu na poszczególne obszary i pytania

Proszę o wyrażenie swojej opinii, wniosków i sugesti
Udzielenie odpowiedzi nie było wymagane
Odpowiedź osoby głosującej

Odpowiedź

Nie udzielono odpowiedzi - 0

Korzystając z możliwości wzięcia udziału w konsultacjach chciałbym zadać kilka pytań : -czy projekt zawiera wymianę płotu cmentarza -czy istniejące chodniki
od stron południowej drogi będą przekładane, bo tak wynika z legendy do mapy -na zamieszczonej mapie w legendzie do niej brak wszystkich oznaczeń
kolorów (kolor przy rondzie) -czy istnieje możliwość, aby ścieżka rowerowa przebiegała przy rondzie od strony półdniowej przejścia a nie od strony północnej. -
czy nowe lampy będą poza ciągiem pieszo- rowerowym, chodnikiem -czy będą doświetlacze przejść dla pieszych -czy doświetlacze będą poza ciągiem pieszo-
rowerowym, chodnikiem -czy oznakowanie pionowe będzie poza ciągiem pieszo-rowerowym -czy istnieje możliwość dokonania nowych nasadzeń na odcinku
od ronda w stronę Gminy na terenie pomiędzy ciągiem pieszo-rowerowym a płotem cmentarza -czy jest możliwość, aby krawężniki na wysokości przejścia dla
pieszych oraz pieszo rowerowego był równo z jezdnią tak, aby nie było „uskoku” -jakie jest przewidziane rozwiązanie „zabezpieczenia” przed „wtargnięciem”
pieszego idącego ze schodów od cmentarza i wchodzącego na ciąg pieszo-rowerowy -proponuję zamontowanie „spowalniaczy” dla rowerzystów przed
przejściami dla pieszych np. poprzez: https://ibialoleka.pl/artykul/spowalniacze-na-sciezkach/256549 -czy okoliczni mieszkańcy zostali powiadomieni o
konsultacjach ul. Sportowa nr 37,39,41,43,45,47,49, ul. Wczasowa 25 Pozdrawiam
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3. Dane instytucji

Nazwa instytucji Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim

Adres email bo@pruszcz-gdanski.pl

Numer telefonu +48 58 775 99 21

Adres ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański


