Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji
projektu „Strategii Rozwoju Miasta – Tarnów 2030”
Tarnów, 8 kwietnia 2022 r.

Podstawa prawna
Konsultacje zostały przeprowadzone na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583), art. 6 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 6
grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057), § 1 ust.1
uchwały Nr LXI/628/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Tarnowa (Dz. Urz.Woj. Małop. poz.
7316) oraz § 4 uchwały Nr LIX/579/2022 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27 stycznia 2022 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Strategii Rozwoju Miasta - Tarnów 2030".

Przedmiot konsultacji
Przedmiotem przeprowadzonych konsultacji był projekt „Strategii Rozwoju Miasta – Tarnów
2030”, stanowiący załącznik do uchwały Nr LIX/579/2022 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27
stycznia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Strategii Rozwoju Miasta Tarnów 2030".

Uczestnicy konsultacji
Projekt „Strategii Rozwoju Miasta – Tarnów 2030” podlegał konsultacjom z:
a) mieszkańcami miasta Tarnowa,
b) lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi,
c) sąsiednimi gminami i ich związkami - gminami wchodzącymi w skład Stowarzyszenia
Aglomeracja Tarnowskas,
d) Powiatem Tarnowskim,
e) Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Cel konsultacji
Celem konsultacji było zebranie poglądów uczestników konsultacji w sprawie projektu
„Strategii Rozwoju Miasta – Tarnów 2030”.
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Przebieg i formy konsultacji
Konsultacje projektu „Strategii Rozwoju Miasta – Tarnów 2030” zostały przeprowadzone w
terminie od 31 stycznia 2022 r. do 11 marca 2022 r..
Ogłoszenie o konsultacjach, wraz z zaproszeniem do aktywnego udziału w tym procesie
zostało zamieszczone w dniu 31 stycznia 2022 r. na stronie internetowej portalu miejskiego
tarnow.pl pod adresem https://tarnow.pl/Dla-mieszkancow/Aktualnosci/Miasto/Ruszylykonsultacje-Strategii-Rozwoju-Miasta-Tarnow-2030. Oprócz projektu strategii pod
powyższym adresem udostępniono również diagnozę sytuacji społecznej, gospodarczej i
przestrzennej Tarnowa z uwzględnieniem jego obszaru funkcjonalnego.
Ogłoszenie o konsultacjach zostało także zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej
Urzędu
Miasta
Tarnowa
pod
adresem
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2053771,strategia-rozwoju-miasta-tarnow-2030konsultacje.html
Uczestnicy konsultacji mieli możliwość przedstawić swój pogląd w sprawie projektu „Strategii
Rozwoju Miasta – Tarnów 2030”:
1) podczas spotkań konsultacyjnych organizowanych przez Urząd Miasta Tarnowa w wyżej
wymienionym okresie;
2) pocztą na adres: Urząd Miasta Tarnowa, Wydział Rozwoju Miasta, ul. Nowa 4, 33-100
Tarnów;
3) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres strategia@umt.tarnow.pl.
W ramach konsultacji, zorganizowano trzy otwarte spotkania konsultacyjne w formule online,
poświęcone odrębnie każdemu z wymiarów ujętych w strategii. Podczas spotkań
zaprezentowano w sposób szczegółowy główne założenia przygotowanego projektu „Strategii
Rozwoju Miasta – Tarnów 2030”, ze szczegółowym omówieniem celów, kierunków działań,
działań i głównych przedsięwzięć zawartych w danym wymiarze.
Spotkania konsultacyjne zostały zorganizowane w godzinach 15:00-17:00, w następujących
terminach:
•
•
•

17 lutego 2022 r. – Wymiar Społeczny
28 lutego 2022 r. – Wymiar Przestrzenny
3 marca 2022 r. – Wymiar Gospodarczy

Podsumowanie konsultacji
W wyniku przeprowadzonych konsultacji otrzymano 70 pisemnych poglądów. W terminie
konsultacji wpłynęło 69 poglądów.
Prezydent Miasta Tarnowa dokonał zebrania i analizy zgłoszonych w trakcie konsultacji
poglądów po zasięgnięciu opinii Komisji Strategii Rozwoju Miasta Rady Miejskiej w Tarnowie.
W tabeli poniżej przedstawiono ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem.
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Tabela: Zestawienie poglądów zgłoszonych do projektu „Strategii Rozwoju Miasta - Tarnów 2030" wraz ze stanowiskiem Prezydenta Miasta Tarnowa
L.p.

1.

Zgłaszający

Osoby fizyczne

Część dokumentu, do
której odnosi się
wniosek, opinia, uwaga,
itp. (rozdział/strona)
Uwaga ogólna

Ogólna treść
poglądu, wniosku, opinii, uwagi itp.

Wniosek o uzupełnienie planu Krzyż Północ w kwestii zmiany
zagospodarowania terenów w kontekście poszerzenia lokalizacji
zabudowy mieszkaniowej jako nowy obszar pod budownictwo –
zmiana zagospodarowania terenu w obszarze Tarnów -Północ w
obrębie 13, numery działek 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5, 15/6, 15/7
(oraz innych mieszkańców posiadających tam swoje nieruchomości)
z terenów objętych ZR-5 na tereny pod zabudowę mieszkaniową Mn.

Opinia
Komisji Strategii Rozwoju
Miasta
POZYTWNA
w części dotyczącej
nowych obszarów
mieszkaniowych w
dzielnicy Krzyż

Zwiększenie ilości dostępnych terenów pod budownictwo
mieszkaniowe w osiedlu Krzyż

2.

3.

Osoba fizyczna

Osoba fizyczna

WYMIAR PRZESTRZENNY
CEL STRATEGICZNY
Tarnów - miastem o
przyjaznym dla człowieka
środowisku
KIERUNEK DZIAŁAŃ
DZIAŁANIA I GŁÓWNE
PRZEDSIĘWZIĘCIA, s. 28
3.2.1. Rewitalizacja
wybranych obszarów
(podniesienie jakości
lokalnej infrastruktury)
Główne przedsięwzięcia:
MODEL STRUKTURY
FUNKCJONALNOPRZESTRZENNEJ GMINY,
s. 38

Uwaga częściowo uwzględniona
Celem zwiększenia ilości dostępnych terenów pod budownictwo
mieszkaniowe w osiedlu Krzyż, w działaniu „3.3.1 Wspieranie rozwoju
budownictwa społecznego (TTBS)” główne przedsięwzięcie pn.
„Stworzenie i wspieranie „Stref Aktywności Mieszkaniowych” Gumniska,
Strusina, Rzędzin, Piaskówka” zostanie poszerzone o osiedle „Krzyż”.
Uwaga nieuwzględniona w kwestii zmiany planu zagospodarowania proponowane zmiany są zbyt szczegółowe i są regulowane innymi niż
strategia dokumentami planistycznymi.

Dodać:
• Prace ratunkowe ruin zamku tarnowskiego i opracowanie w
uzgodnieniu z WUOZ koncepcji rewitalizacji zabytku.
• Rewitalizacja pl. Morawskiego i okolic dawnego kościoła
Bernardynów z pozostałościami fortyfikacji z XVI w.

POZYTYWNA

Zmiana i uzupełnienia treści:

POZYTYWNA

Kształtowanie struktury przestrzennej miasta ma miejsce
nieprzerwanie od czasu jego powstania, tj.
od 1330 r., przy czym wpływ na obecny wygląd Tarnowa zależał od
intensywności i czasu trwania procesów urbanizacyjnych. W sposób
szczególny o fizjonomii dzisiejszej struktury miejskiej
zdecydowały:
• lokacja miasta na prawie niemieckim w średniowieczu;
• odbudowa i rozbudowa miasta po pożarach pod koniec XV w.
trwająca do lat 70 XVI w.
• Akcja budowlana w zniszczonym i opustoszałym mieście trwająca
od lat 60 XVII w. do lat 20 XIX w.
• Budowa traktu śląskiego pod koniec XVIII w., którego częściami
stały się ulice Krakowska, Lwowska i Wałowa

Stanowisko Prezydenta Miasta Tarnowa wraz z uzasadnieniem

Uwaga częściowo uwzględniona
Mając na względzie liczbę obiektów zabytkowych na obszarze miasta
wymagających prac interwencyjnych, a tym samym konieczność ujęcia
tego zagadnienia w szerszym stopniu, w działaniu „2.2.6 Wykorzystanie
potencjału turystycznego miasta i jego otoczenia.” dodaje się główne
przedsięwzięcie pn. „Poprawa stanu tarnowskich zabytków”

Uwaga uwzględniona
Wprowadza się zaproponowane w uwadze zmiany jako uzupełninie
istniejących zapisów – informacje zawarte w uwadze poszerzają dane już
zawarte w tekście.
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L.p.

Zgłaszający

Część dokumentu, do
której odnosi się
wniosek, opinia, uwaga,
itp. (rozdział/strona)

Ogólna treść
poglądu, wniosku, opinii, uwagi itp.

Opinia
Komisji Strategii Rozwoju
Miasta

Stanowisko Prezydenta Miasta Tarnowa wraz z uzasadnieniem

• Ogromny rozwój zabudowy mieszkalnej na terenie dawnych
przedmieść oraz wsi podmiejskich na przełomie XIX i XX w.
• lokalizacja Państwowej Fabryki Zakładów Azotowych w Mościcach
• wzmożona powojenna urbanizacja związana z powstaniem nowych
zakładów przemysłowych, budową osiedli z wielkiej płyty we
wschodniej części miasta, rozrostem terytorialnym po przyłączeniu
przedmieść
• budowa rozległych osiedli jednorodzinnych na obrzeżach miasta
• wyhamowywanie tempa wzrostu liczby mieszkańców Tarnowa i
rozpoczęcie procesów suburbanizacji.
Pierwotnym czynnikiem miastotwórczym Tarnowa była sprawnie i z
rozmachem przeprowadzona lokacja miasta z dużymi zachętami dla
osadników oraz przywileje dla mieszczan uzyskiwane przez jego
właścicieli.
Następnym czynnikiem było usytuowanie przy głównym trakcie ze
Śląska na Ruś oraz drodze na Węgry. W związku owym z położeniem
podstawą rozwoju był handel.
Największy rozkwit miasta nastąpił w XVI w. i określił je jako istotny
ośrodek handlowy, ważny punkt obronny o dużych wartościach
kulturowych.
Na rozwój miasta o znaczeniu ponadlokalnym w okresie
rozbiorowym miało ulokowanie w Tarnowie stolicy diecezji, sądu z
więzieniem, gimnazjum, seminarium duchownego oraz garnizonu
wojskowego

4.

Osoba fizyczna

Waloryzacja struktury
przestrzennej, s. 48

Kolejnym przełomem w rozwoju miasta i nowym kluczowym
czynnikiem miastotwórczym była decyzja o lokalizacji w Tarnowie
Państwowych
Zakładów Azotowych, która na wiele lat wyznaczyła dalszy kierunek
rozwoju miasta w zakresie przestrzennym i funkcjonalnym. Obecnie
funkcja ta dalej pełni istotną rolę dla określenia tożsamości
miasta, dzieląc się jednak coraz bardziej z funkcją usługową, w tym
zwłaszcza oświatową i
administracyjną.
Waloryzacja struktury przestrzennej, s. 48
Zmiana i uzupełnienie treści:

POZYTYWNA

Uwaga uwzględniona
Wprowadza się zaproponowane w uwadze zmiany - informacje zawarte
w uwadze poszerzają dane już zawarte w tekście.

na elementy negatywne składają się:
• trudność gospodarowania na terenach o tradycyjnym rozkładzie
działek (przede
wszystkim Klikowa i Rzędzin)
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L.p.

Zgłaszający

Część dokumentu, do
której odnosi się
wniosek, opinia, uwaga,
itp. (rozdział/strona)

Ogólna treść
poglądu, wniosku, opinii, uwagi itp.

Opinia
Komisji Strategii Rozwoju
Miasta

Stanowisko Prezydenta Miasta Tarnowa wraz z uzasadnieniem

• brak powiązań pomiędzy poszczególnymi terenami zieleni
urządzonej, które
stanowiłyby przestrzeń rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców
miasta
• w większości osiedli mieszkaniowych (zwłaszcza jednorodzinnych)
brak
jednoznacznej strefy centrum lokalnego z pełnym programem usług
podstawowych
• obszary wymagające niezbędnej ingerencji (przy uwzględnieniu
potrzeb,
możliwości i interesu miasta), na które składają się:
• obszary niezainwestowane, a przewidziane do zagospodarowania
(rejon.
ul. Lotniczej)
• wzgórze z niszczejącymi ruinami zamku, których stan zagraża
bezpieczeństwu zwiedzających
• tereny zabudowy jednorodzinnej o utrudnionej obsłudze
komunikacyjnej
– m. in. Klikowa, Rzędzin
• tereny poprzemysłowe (m. in. budynek dawnego młyna przy ul.
Kołłątaja)
5.

Osoba fizyczna

Obszary planowanych
przekształceń i rozwoju,
s. 58

Uwaga szczegółowa i poprawka stylistyczna - zmiana i uzupełnienie
treści:
3. Rejon Góry Św. Marcina i ul. Lotniczej – południowa strefa
rekreacyjna
Obszar obejmujący tereny leśne na Górze św. Marcina, ruiny zamku
Tarnowskich oraz tereny sportu i
rekreacji wraz z rozległymi obszarami otwartymi u podnóża Góry
należy objąć szczególną uwagą ze
względu na wysokie walory kulturowe, kompozycyjne i przyrodnicze
w strukturze miasta oraz znaczenie dla tożsamości jego
mieszkańców.
Na obszarze tym wskazany jest rozwój funkcji przyrodniczej w
oparciu o wprowadzenie odpowiedniego zagospodarowania, z
ograniczoną lokalizacją zabudowy. Należy dążyć do podniesienia
rangi miejsca przez odpowiednią aranżację ruin zamku
tarnowskiego oraz jego otoczenia a także poprzez kreowanie tego
rejonu jako miejsca aktywnych form wypoczynku mieszkańców w
zakresie lokalnym oraz tematycznych imprez masowych również
związanych z historią miasta i zamku, mogących pełnić funkcje
edukacyjne. Promowanie podnóża Góry św. Marcina jako
miejsca spotkań mieszkańców, odznaczającego się wysokimi
walorami krajobrazu oraz starannym urządzeniem, zachęcać
powinno do spacerów lub jazdy na rowerze. Wzbogacenie
zagospodarowania

POZYTYWNA

Uwaga uwzględniona
Wprowadza się zaproponowane w uwadze zmiany - informacje zawarte
w uwadze poszerzają dane już zawarte w tekście.
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6.

7.

8.

9.

Zgłaszający

Osoby fizyczne

Osoba fizyczna

Osoba fizyczna

Osoba fizyczna

Część dokumentu, do
której odnosi się
wniosek, opinia, uwaga,
itp. (rozdział/strona)

Uwaga ogólna

Wymiar Społeczny
Potencjały

Wymiar Społeczny
Problemy

Problemy

Ogólna treść
poglądu, wniosku, opinii, uwagi itp.

umożliwiać powinno wykorzystanie polan jako miejsc piknikowych,
ośrodków jazdy konnej i
podobnych przy jednoczesnym zachowaniu kulturowego i
krajobrazowego charakteru.
Wniosek o zmianę zagospodarowania przestrzennego terenu na
działkach nr 14/1, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5, 15/6, 15/7 w obrębie
13 z terenów ZR-5 czyli rolnych, na tereny umożliwiające zabudowę
mieszkaniową, w celu zwiększenia ilości dostępnych terenów pod
budownictwo mieszkaniowe

nic o kulturze!
A przecież to ważny Potencjał w rozwoju Miasta. Każde miasto
powinno być dumne ze swoich artystów. Miast w Strategii stawia na
rozwój Szkolnictwa artystycznego. Warto Dodać POTENCJAŁ
TWÓRCZY MIESZKAŃCÓW
Relatywnie niskie wynagrodzenia w porównaniu do konkurujących
okolicznych dużych ośrodków (Kraków, Rzeszów)
To ważny temat. Kiedyś artyści wyjeżdżali do mniejszych miast by
mieć więcej możliwości pracy artystycznej, a co za tym idzie rozwój
artystyczny i lepsze zarobki. Obecnie praca w Tarnowie nie jest
konkurencyjna pod względem zarobków.. porównywalne miasta
„przegoniły” Tarnów. Ustawienie pensji na poziomie „najniższej
krajowej” to porażka Miejskiego Organizatora. Pandemia pokazała
jak spauperyzowało się środowisko artystyczne, gdy artyści zostali z
„gołą pensją” – bez spektakli, koncertów, wystaw – za które w
„normalnych” czasach dostają dodatkowe wynagrodzenie. Trzeba to
zmienić! Artyści Lokalni to ogromny Potencjał w rozwoju Miasta.
• Brak przestrzeni publicznych o charakterze twórczym i
nowoczesnych form przekazu wiedzy
Za mało wykorzystuje się miejsc na mapie Tarnowa, które są
związane z urodzeniem i pobytem sławnych Tarnowian. Aż prosi się
stworzenie szlaków „Śladami Zasłużonych Tarnowian” – w stylu „Gry
Ulicznej”. (dla uczniów, seniorów, wycieczek z pobliskich gmin).
Można wykorzystać do tego potencjał artystów teatru, muzyków,
plastyków – tablice informujące, fabularyzowane sceny z życia,
aranżacja muzyczna. (miejsca pamięci, tablice informujące
drogowskazy do miejsc pobytu przodków)

Opinia
Komisji Strategii Rozwoju
Miasta

POZYTWNA
w części dotyczącej
nowych obszarów
mieszkaniowych w
dzielnicy Krzyż

POZYTYWNA

Stanowisko Prezydenta Miasta Tarnowa wraz z uzasadnieniem

Uwaga częściowo uwzględniona
Celem zwiększenia ilości dostępnych terenów pod budownictwo
mieszkaniowe w osiedlu Krzyż, w działaniu „3.3.1 Wspieranie rozwoju
budownictwa społecznego (TTBS)” główne przedsięwzięcie pn.
„Stworzenie i wspieranie „Stref Aktywności Mieszkaniowych” Gumniska,
Strusina, Rzędzin, Piaskówka” zostanie poszerzone o osiedle „Krzyż”.

Uwaga nieuwzględniona w kwestii zmiany planu zagospodarowania proponowane zmiany są zbyt szczegółowe i są regulowane innymi niż
strategia dokumentami planistycznymi.
Uwaga uwzględniona
Zdiagnozowane potencjały zostaną poszerzone o zapisy dotyczące
lokalnych zasobów z obszarów kultury i środowisk artystycznych.

POZYTYWNA

Uwaga uwzględniona
Zdiagnozowane potencjały zostaną poszerzone o zapisy dotyczące
lokalnych zasobów z obszarów kultury i środowisk artystycznych.

POZYTYWNA

Uwaga częściowo już uwzględniona
W działaniu 1.5.2 Rozwój miejskiej oferty kulturalnej przewidziano m.in.
takie główne przedsięwzięcia, jak „Propagowanie kultury w przestrzeni
publicznej” oraz „Kultura pamięci – pamięć zbiorowa, jako czynnik
integracji”. Przedsięwzięcia te realizują założenia zawarte w uwadze.
Uwaga nieuwzględniona w zakresie propozycji konkretnych rozwiązań w
poruszanym temacie, z racji, że proponowane zmiany są zbyt
szczegółowe i są regulowane innymi niż strategia dokumentami.
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L.p.

Zgłaszający

10.

Osoba fizyczna

11.

12.

Osoba fizyczna

Osoba fizyczna

Część dokumentu, do
której odnosi się
wniosek, opinia, uwaga,
itp. (rozdział/strona)
MISJA ROZWOJU MIASTA

1.5 Wzmacnianie rangi
kultury w życiu Tarnowa
1.5.1.

1.5.3. Rozbudowa
mechanizmów
wspierających
ruch
niezinstytucjonalizowany
(NGO, twórcy
zawodowi i amatorzy)

Ogólna treść
poglądu, wniosku, opinii, uwagi itp.

Główna aspiracja rozwoju – wizja
Kreatywność jako koło zamachowego rozwoju w wymiarze
indywidualnym i miejskim
Potencjał artystyczny mieszkańców aż prosi się by wykorzystać.
Oddolne inicjatywy artystyczne, edukacyjne. Miasto powinno
udostępnić nowo remontowane budynki na działania kulturalne
Stowarzyszeń, grup twórczych, Dom Pracy Twórczej. Ale z planem
(wizją organizacyjną) ART STREET. Były takie inicjatywy ale upadły,
bo realizatorów nie było stać na czynsz i media.
piąty kierunek działań wpisujących się w wymiar społeczny strategii wzmacnianie rangi kultury w życiu Tarnowa.
1. rozbudowa systemu informowania o ofercie kulturalnej i
rozrywkowej miasta. To m.in. Wspólna, zintegrowana informacja
w internecie ale i na słupach (plakaty) i miejscach przy
instytucjach artystycznych Tarnowa. O wydarzeniach każdego
dnia odbywających się w poszczególnych miejscach (z podaniem
godziny).
2. Ujednolicenie i rozbudowa systemu dystrybucji e biletów na
wydarzenia.
Stworzenie oferty weekendowej dla mieszkańców spoza Miasta na
spędzenie czasu w Tarnowie. (oferta powiązana z PKP, PKS – bilet
pozwalający na zniżki w Galerii, Teatrze, Muzeum – a nawet w pubie
po spędzeniu popołudnia w Tarnowie
Kultura na START - fundusz
stypendialny dla twórców
profesjonalnych i amatorów
• Tarnów – miasto twórczych
rezydencji
• Promocja tarnowskich artystów i środowisk twórczych

Opinia
Komisji Strategii Rozwoju
Miasta
POZYTYWNA

14.

Osoba fizyczna

Osoba fizyczna

Uwaga już uwzględniona
W działaniu „1.5.3 Rozbudowa mechanizmów wspierających ruch
niezinstytucjonalizowany (NGO, twórcy zawodowi i amatorzy)”
przewidziano m.in. takie główne przedsięwzięcia, jak „Tarnów – miasto
twórczych rezydencji” oraz „Promocja tarnowskich artystów i środowisk
twórczych”. Przedsięwzięcia te realizują założenia zawarte w uwadze.

POZYTYWNA

Uwaga już uwzględniona
W działaniu „1.5.1 Rozbudowa systemu informowania o ofercie
kulturalnej i rozrywkowej miasta i innych podmiotów” przewidziano
m.in. takie główne przedsięwzięcia, jak „Spójna kampania wizerunkowa i
postrzeganie Tarnowa jako miasta kultury” oraz „Ujednolicenie i
rozbudowa systemu dystrybucji e-biletów na wydarzenia”.
Przedsięwzięcia te realizują główne założenia zawarte w uwadze.
Uwaga nieuwzględniona w zakresie zaproponowanych konkretnych
rozwiązań z racji na ich szczegółowość i operacyjny charakter.
Rozwiązania te powinny zostać przeanalizowane pod kątem realizacji w
zawartych już działaniu przedsięwzięć.

POZYTYWNA

Uwaga już uwzględniona
Jak zaznaczono w uwadze, została ona już uwzględniona.
Ujęcie tego zagadnienia w strategii potwierdza zaangażowanie
samorządu w danym temacie.
Uwaga nieuwzględniona w zakresie zaproponowanych konkretnych
rozwiązań (typu program, stypendia), z racji na ich szczegółowość i
operacyjny charakter. Rozwiązania te powinny zostać przeanalizowane
pod kątem realizacji w zawartych już działaniu 1.5.3 przedsięwzięć,
ujętych w uwadze.

To już działa. Ale potrzebne jest wsparcie UM i więcej Programów
rozpisanych na dwa, trzy lata (pewne przedsięwzięcia potrzebują
czasu i kontynuacji). Stypendia dla tarnowskich artystów. Nie tylko
początkujących. Tych, którzy przedstawią pomysł na ciekawą
artystyczną realizację.
13.

Stanowisko Prezydenta Miasta Tarnowa wraz z uzasadnieniem

Budowanie więzi z
miastem i relacji
dobrosąsiedzkich

wykształcenie dumy z korzystania w miejskich instytucji kultury.
Popieranie przez mieszkańców wydarzeń artystycznych
realizowanych przez lokalnych artystów.

POZYTYWNA

Uwaga już uwzględniona

2.2.4. Promocja Tarnowa
poprzez wybrane

Główne przedsięwzięcia:
• Kulturalne:

POZYTYWNA

W działaniu „1.5.3 Rozbudowa mechanizmów wspierających ruch
niezinstytucjonalizowany (NGO, twórcy zawodowi i amatorzy)”
przewidziano m.in. główne przedsięwzięcie pn. „Promocja tarnowskich
artystów i środowisk twórczych”. Przedsięwzięcie te realizuje założenie
zawarte w uwadze.
Uwaga częściowo już uwzględniona

str. 7
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Zgłaszający

Część dokumentu, do
której odnosi się
wniosek, opinia, uwaga,
itp. (rozdział/strona)
wydarzenia o
ogólnokrajowym i
międzynarodowym
oddziaływaniu

Ogólna treść
poglądu, wniosku, opinii, uwagi itp.

Opinia
Komisji Strategii Rozwoju
Miasta

Stanowisko Prezydenta Miasta Tarnowa wraz z uzasadnieniem

W działaniu „2.2.4 Promocja Tarnowa przez wybrane wydarzenia o
ogólnokrajowym i międzynarodowym oddziaływaniu” przewidziano m.in.
główne przedsięwzięcie pn. „Promocja Tarnowa przez wiodące festiwale
kultury”. Przedsięwzięcie te realizuje założenie zawarte w uwadze. Z racji
na możliwe zróżnicowanie lokalnej oferty w tym zakresie w przyszłości w
strategii nie wprowadza się zawężenia tego przedsięwzięcia wyłącznie do
istniejących konkretnych wydarzeń.

1. Utrzymanie wiodących festiwali kultury o zasięgu
ogólnopolskim (TALIA, Festiwal Filmowy, Tańca).
2. Wprowadzenie Przeglądów Międzynarodowych Miast
Partnerskich (w obie strony – u nas i prezentacje u nich)
3. PROMESY UM przy staraniu się o dofinansowanie Ministerialne
lub Unijne (czyli wkład własny Organizatora) ułatwi to
pozyskanie dodatkowych pieniędzy przez Instytucje Kultury bez
strachu, że pomysł „rozbije się” o finanse.

W działaniu 1.5.2 Rozwój miejskiej oferty kulturalnej przewidziano m.in.
takie główne przedsięwzięcie, jak „Współpraca zagraniczna”
Przedsięwzięcie te realizuje założenia zawarte w uwadze.
Uwaga nieuwzględniona w zakresie „imiennego” wskazania konkretnych
wydarzeń, jako rozwiązania zbyt szczegółowego w strategii - wydarzenia
te powinny zostać przeanalizowane pod kątem realizacji w zawartych już
działaniu przedsięwzięć.

15.

Osoba fizyczna

2.3.6. Wspieranie osób
uzdolnionych

16.

Osoba fizyczna

1.2 Rozwój współpracy i
wzmocnienie powiązań z
okolicznymi samorządami

17.

18.

19.

Osoba fizyczna

Osoba fizyczna

Osoba fizyczna

Kierunki zmian w
strukturze przestrzennej

Współpraca Samorządowych Instytucji Kultury z uczelniami na
różnych platformach: medialnej, rzemieślniczej (budowa dekoracji),
twórczej (scenografia, muzyka,), warsztaty dykcji, wymowy,
prezentacji, zachowania publicznego, Savoir-vivre w przestrzeni
publicznej.
Po powstaniu Metropolii - zaproponowanie gminom wchodzących w
skład - wspólnego dofinansowania jednostek kultury z których i tak
korzystają ich mieszkańcy.

POZYTYWNA

POZYTYWNA

Uwaga nieuwzględniona w zakresie „PROMESY UM”, jako rozwiązania
zbyt szczegółowego w dokumencie strategii i jego operacyjny charakter.
Możliwości wprowadzenia tego typu rozwiązania powinny zostać
przeanalizowane przy realizacji głównych przedsięwzięć ujętych w
działaniach 1.5.2 i 1.5.3.
Uwaga nieuwzględniona, jako rozwiązanie zbyt szczegółowe w
dokumencie typu strategia i jej operacyjny charakter. Możliwości
wprowadzenia tego typu aktywności powinny zostać natomiast
przeanalizowane w fazie operacyjnej realizacji działania 2.3.6
„Wspieranie osób uzdolnionych”
Uwaga uwzględniona

Efektywny system transportowy

POZYTYWNA

W działaniu 1.2.1 „Zawarcie lokalnych porozumień z okolicznymi JST w
sprawie realizacji kluczowych zamierzeń” wprowadza się główne
przedsięwzięcie pn.
„Wspólna realizacja przedsięwzięć kulturalnych”
Uwaga nieuwzględniona

Bezpłatne parkingi do instytucji kultury.
Brak parkingów dla uczestników wydarzeń artystycznych w okolicach
Instytucji Kultury to wielki problem miasta.
Utworzenie infrastruktury Stworzenie w Teatrze instalacji umożliwiającej profesjonalną
służącej obsłudze
rejestrację wydarzeń artystycznych (spektakli, koncertów,
konferencji, kongresów,
konferencji) i tworzenie od podstaw realizacji artystycznych na wzór
targów, wystaw,
Teatru Telewizji, Festiwali Muzycznych.
5. Obszary wskazane do
W związku z sugerowaną inwestycją w Szkolnictwo Artystyczne i w
lokalizacji nowych
Twórczy Kapitał Ludzki – lokalnych artystów – proponuję
zespołów zabudowy
wybudowanie (na wzór innych miast) Domu Artysty, który zapewni
mieszkaniowej
mieszkanie twórcom różnych dziedzin artystycznych chcącym
pozostać w Tarnowie i tu tworzyć.

Proponowane zmiany są zbyt szczegółowe i mają charakter operacyjny mogą być regulowane innymi niż strategia dokumentami.
POZYTYWNA

Uwaga nieuwzględniona
Proponowane zmiany są zbyt szczegółowe i mają charakter operacyjny.

POZYTYWNA

Uwaga częściowo już uwzględniona
W działaniu „1.5.3 Rozbudowa mechanizmów wspierających ruch
niezinstytucjonalizowany (NGO, twórcy zawodowi i amatorzy)”
przewidziano m.in. główne przedsięwzięcie pn. „Tarnów – miasto

str. 8
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Zgłaszający

Część dokumentu, do
której odnosi się
wniosek, opinia, uwaga,
itp. (rozdział/strona)

Ogólna treść
poglądu, wniosku, opinii, uwagi itp.

Opinia
Komisji Strategii Rozwoju
Miasta

Stanowisko Prezydenta Miasta Tarnowa wraz z uzasadnieniem

twórczych rezydencji”. Przedsięwzięcie te realizuje założenie zawarte w
uwadze.
Uwaga nieuwzględniona w zakresie konkretnego rozwiązania (typu Dom
Artysty), jako zbyt szczegółowego. Możliwość taka powinna jednak zostać
przeanalizowania przy realizacji przedsięwzięcia pn. „Tarnów – miasto
twórczych rezydencji”.
20.

21.

Osoba fizyczna

Grupa osób
fizycznych

współpraca na poziomie
Strategii Rozwoju
Województwa

Kierunek działania 3.1.
Poprawa zewnętrznej i
wewnętrznej dostępności
komunikacyjnej
3.1.1. Poprawa
dostępności drogowej

22.

23.

Tarnowska
Agencja
Rozwoju
Regionalnego
S.A.

Tarnowska
Agencja

CELE STRATEGICZNE
ROZWOJU W WYMIARZE
SPOŁECZNYM,
GOSPODARCZYM I
PRZESTRZENNYM ORAZ
KIERUNKI DZIAŁAŃ
WYMIAR GOSPODARCZY
Str. 23

CELE STRATEGICZNE
ROZWOJU W WYMIARZE

W nawiązaniu do współpracy na poziomie Rozwoju Województwa
proponuję strategię wielostronnej wymiany artystycznej pomiędzy
instytucjami w Województwie (koncerty, spektakle, wystawy itp.)
Pójdę dalej: wymiana Kulturalno - Artystyczna z Miastami
Partnerskimi (nie zauważyłem w strategii zbyt wiele na ten temat. W
czasach integracji Europejskiej bardzo ważny temat! To również
wielka szansa dla tarnowskich Instytucji Artystycznych (koncerty,
spektakle wystawy – Dni Miast Partnerskich – wymiana i współpraca
przy tworzeniu wspólnych wydarzeń artystycznych).
Wniosek o wykreślenie z projektu strategii przedsięwzięcia pn.
„Budowa łącznika w ciągu drogi krajowej nr 73 pomiędzy autostradą
A4 w węźle „Tarnów-Centrum” i drogą krajową nr DK9 w węźle
„Lwowska”

POZYTYWNA

W działaniu 1.5.2 Rozwój miejskiej oferty kulturalnej przewidziano m.in.
takie główne przedsięwzięcie, jak „Współpraca zagraniczna”
Przedsięwzięcie te realizuje założenia zawarte w uwadze.
W działaniu tym wprowadza się także główne przedsięwzięcie pn.
„Współpraca między instytucjami kultury na poziomie regionalnym”
BRAK POZYTYWNEJ OPINII Uwaga nieuwzględniona w zakresie wykreślenia przedsięwzięcia, o
którym mowa w uwadze. Zapis w strategii nie określa konkretnego
przebiegu obwodnicy.
Uwaga uwzględniona w zakresie wspierania idei budowy zjazdu z
autostrady A4 w Pilźnie, poprzez w wprowadzenie w działaniu 3.1.1
„Poprawa dostępności drogowej” głównego przedsięwzięcia pn.
„Wspieranie działań dążących do budowy zjazdu z autostrady A4 w
pobliżu Pilzna”

Sprzeciw mieszkańców osiedla Rzędzin na przebieg obwodnicy w
trasie przebiegającej przez tereny osiedla, w sposób naruszający
podstawowe prawa i interesy mieszkańców.
Należy poprzeć wybudowanie zjazdu w Pilźnie.
Wnioskujemy o dodanie w punkcie: 2.1 Rozwój centrów aktywności
gospodarczej podpunktu o treści „Umożliwienie inwestycji
przyczyniających się do rozwoju gospodarczego miasta na terenach
między ulicami Giełdową i Hodowlaną”.
Wśród celów dotyczących wymiaru gospodarczego strategii
wskazane zostały zadania związane z tworzeniem stref aktywności
gospodarczych i powierzchni biurowych. Naszym zdaniem zasadne
jest zwrócenie uwagi na tereny położone pomiędzy ulicami
Hodowlaną i Giełdową. Są to okolice, w których zlokalizowanych jest
wiele firm, place targowe, sklepy (detaliczne i hurtownie). Obszar
ten jest bardzo dobrze skomunikowany zarówno z drogami
krajowymi (w tym autostradą) jak i z centrum Tarnowa oraz jego
ważnymi obszarami (Mościce, dzielnice mieszkalne). Dzięki temu
obszar ten może stać się bardzo ważny z punktu widzenia rozwoju
gospodarczego. Aby to było możliwe konieczna jest zmiana
przeznaczenia tych terenów, w szczególności działek: 261/4, 261/5,
261/6.
Wnioskujemy o dodanie w punkcie: 3.1 Poprawa zewnętrznej i
wewnętrznej dostępności komunikacyjnej, w podpunkcie 3.1.1.

Uwaga uwzględniona

POZYTYWNA
w części dotyczącej
rozwoju gospodarczego
oraz mieszkaniowego
osiedla Chyszów

Uwaga częściowo już uwzględniona
W działaniu 2.1.1 „Tworzenie stref aktywności gospodarczej”
przewidziano główne przedsięwzięcie pn. „Budowa Stref Aktywności
Gospodarczej”. W przedsięwzięcie to wpisują się założenia zawarte w
uwadze.
Uwaga nieuwzględniona w części wskazania konkretnego obszaru, jako
rozwiązanie zbyt szczegółowe dla dokumentu typu strategia, a także na
przyjętą w strategii koncepcję nie zawężania tego działania do
konkretnych obszarów, ze względu na możliwe zróżnicowanie lokalnej
oferty w tym zakresie w przyszłości.

POZYTYWNA

Uwaga nieuwzględniona
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Zgłaszający

Rozwoju
Regionalnego
S.A.

Część dokumentu, do
której odnosi się
wniosek, opinia, uwaga,
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SPOŁECZNYM,
GOSPODARCZYM I
PRZESTRZENNYM ORAZ
KIERUNKI DZIAŁAŃ
WYMIAR PRZESTRZENNY
Str. 27

24.

25.

Tarnowska
Agencja
Rozwoju
Regionalnego
S.A.

Osoba fizyczna

CELE STRATEGICZNE
ROZWOJU W WYMIARZE
SPOŁECZNYM,
GOSPODARCZYM I
PRZESTRZENNYM ORAZ
KIERUNKI DZIAŁAŃ
WYMIAR PRZESTRZENNY
Str. 30

WNIOSKI Z DIAGNOZY: str. 7, 9,
10
MISJA ROZWOJU MIASTA: str.
14
CELE STRATEGICZNE: str. 15, 27
USTALENIA I REKOMENDACJE:
str. 49, 51

Ogólna treść
poglądu, wniosku, opinii, uwagi itp.

Poprawa dostępności drogowej przedsięwzięcia polegającego na
połączeniu ulic Giełdowej i Hodowlanej w dwóch miejscach
Naszym zdaniem zasadne jest zwrócenie uwagi na tereny położone
pomiędzy ulicami Hodowlaną i Giełdową. Obszar ten jest bardzo
dobrze skomunikowany zarówno z drogami krajowymi (w tym
autostradą) jak i z centrum Tarnowa oraz jego ważnymi obszarami
(Mościce, dzielnice mieszkalne). Dzięki temu obszar ten może stać
się bardzo ważny z punktu widzenia rozwoju gospodarczego oraz
społecznego (potencjalny rozwój budownictwa mieszkaniowego).
Aby to było możliwe konieczne jest połączenie wymienionych ulic
drogami mieszczącymi się na działkach: 1/298. 242/1 oraz 1/79,
239/1 i 239/3
Wnioskujemy o dodanie w punkcie: 3.3 Rozwój przystępnej cenowo
infrastruktury mieszkaniowej podpunktu o treści „Działania na rzecz
podaży mieszkań polegające na umożliwieniu inwestycji
mieszkaniowych na terenie między ulicami Giełdową i Hodowlaną”.

Opinia
Komisji Strategii Rozwoju
Miasta
w części dotyczącej
rozwoju gospodarczego
oraz mieszkaniowego
osiedla Chyszów

Proponowane w uwadze zmiany są zbyt szczegółowe i są regulowane
innymi niż strategia dokumentami planistycznymi.

POZYTYWNA
w części dotyczącej
rozwoju gospodarczego
oraz mieszkaniowego
osiedla Chyszów

Uwaga częściowo uwzględniona

Na ceny mieszkań wpływ ma także ich podaż. W związku z tym
zasadne są działania na rzecz umożliwienia budowy nowych
budynków mieszkalnych.
Naszym zdaniem zasadne jest zwrócenie uwagi na tereny położone
pomiędzy ulicami Hodowlaną i Giełdową. Obszar ten jest bardzo
dobrze skomunikowany zarówno z drogami krajowymi (w tym
autostradą) jak i z centrum Tarnowa oraz jego ważnymi obszarami
(Mościce, dzielnice mieszkalne). Dzięki temu obszar ten nadaje się
do inwestycji w budynki mieszkalne. Aby to było możliwe konieczna
jest zmiana przeznaczenia tych terenów, w szczególności działek:
261/4, 261/5, 261/6.
Wprowadzenie do strategii rozwoju miasta jednoznacznego rozwiązania
komunikacyjnego dla wschodu Tarnowa.

Stanowisko Prezydenta Miasta Tarnowa wraz z uzasadnieniem

Celem zwiększenia ilości dostępnych terenów pod budownictwo
mieszkaniowe w osiedlu Chyszów, w działaniu „3.3.1 Wspieranie rozwoju
budownictwa społecznego (TTBS)” główne przedsięwzięcie pn.
„Stworzenie i wspieranie „Stref Aktywności Mieszkaniowych” Gumniska,
Strusina, Rzędzin, Piaskówka” zostanie poszerzone o osiedle „Chyszów”.
Uwaga nieuwzględniona z zakresie proponowanego w uwadze wskazania
konkretnego obszaru, jako rozwiązania zbyt szczegółowego w
dokumencie strategicznym.

POZYTYWNA

Uwaga częściowo już uwzględniona
W działaniu 3.1.1 „Poprawa dostępności drogowej” ujęte jest m.in.
główne przedsięwzięcie, pn. „Budowa łącznika w ciągu drogi krajowej nr
73 pomiędzy autostradą A4 w węźle „Tarnów-Centrum” i drogą krajową
nr DK9 w węźle „Lwowska””, które realizuje założenia ujęte w uwadze.

Wyprowadzenie ruchu ciężkiego transportu od zjazdu z autostrady TARNÓW
CENTRUM przez ul. Jana Pawła II do węzła na drodze krajowej nr 94 w
kierunku Jasła, Krosna, Barwinka jest strategiczną potrzebą dla rozwoju
Tarnowa.

Uwaga zostanie uwzględniona w opisach problemów i potencjałów
miasta.
26.

27.

Osoba fizyczna

Osoba fizyczna

WNIOSKI Z DIAGNOZY: str. 9
USTALENIA I REKOMENDACJE:
str. 50

WNIOSKI Z DIAGNOZY: str. 9

Wprowadzenie do strategii rozwoju miasta dokończenia dwupasmowego
rozwiązania na odcinku: Rondo Żołnierzy Wyklętych – Rondo Solidarności –
granica miasta

Wprowadzenie do strategii rozwoju miasta konieczności wybudowania
trzeciego zjazdu z autostrady – węzła TARNÓW-KLIKOWA.

POZYTYWNA

Uwaga nieuwzględniona

POZYTYWNA

Możliwości wykonawcze zapisów zawartych w uwadze, zarówno pod
kątem wykonalności finansowej, jak i decyzyjnej (np. decyzja
konserwatora) mogą wykraczać poza ramy czasowe okresu strategii, jak i
przekraczać możliwości wykonawcze gminy
Uwaga uwzględniona
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Zgłaszający

Część dokumentu, do
której odnosi się
wniosek, opinia, uwaga,
itp. (rozdział/strona)
CELE STRATEGICZNE: str. 14,
15, 17, 28
USTALENIA I REKOMENDACJE:
str. 49, 51

28.

29.

Osoba fizyczna

Osoba fizyczna

WNIOSKI Z DIAGNOZY: str.7, 9,
10

CELE STRATEGICZNE: str. 17

Ogólna treść
poglądu, wniosku, opinii, uwagi itp.

Opinia
Komisji Strategii Rozwoju
Miasta

Rozwój terenów usługowo- przemysłowych przy trasie do Niedomic zależy
od dobrego skomunikowania z autostradą. Trzeci węzeł doprowadzi do
równomiernego rozłożenia ruchu samochodów w obszarze miasta oraz
zapewni lepszą dostępność autostrady dla terenów powiatu w północnej
jego części.
Wprowadzenie do strategii rozwoju miasta konieczności przebudowy i
modernizacji trasy wylotowej z Tarnowa do Warszawy, czyli drogi krajowej
nr 73, tak by stała się drogą dwupasmową.
Brak nowoczesnej drogi wylotowej w kierunku północnym jest barierą
rozwojową Tarnowa od wielu lat.
Droga krajowa nr 73 w mieście nie spełnia żadnych standardów - brak
poboczy, częste wloty uliczek osiedla Krzyż, droga jednojezdniowa jest
drogą przestarzałą i niebezpieczną.
Wsparcie budowy węzła „PILZNO”

W działaniu 3.1.1 „Poprawa dostępności drogowej” wprowadzone
zostanie główne przedsięwzięcie, pn. „Budowa zjazdu z autostrady A4 w
rejonie osiedla Klikowa”.

POZYTYWNA

31.

Osoba fizyczna

Osoba fizyczna

CELE STRATEGICZNE: str. 28
USTALENIA I REKOMENDACJE:
str. 55, 56

Budowa ronda „HODOWLANA”

WNIOSKI Z DIAGNOZY: str. 10

Budowa trasy komunikacyjnej wzdłuż torów na osiedlu „Zabłocie”

Uwaga częściowo uwzględniona
Uwaga zostanie ujęta we wnioskach z diagnozy w strategii. Z racji, że
zadanie nie dotyczy bezpośrednio obszaru miasta, nie przewiduje się
wskazania zagadnienia o którym mowa w uwadze, jako odrębnego
głównego przedsięwzięcia.

POZYTYWNA

Dodatkowy węzeł na autostradzie A4 przed Dębicą upłynniłby ruch
samochodowy w kierunku południowym - część samochodów – głównie TIRów, ominęłaby zjazd w Tarnowie CENTRUM.

30.

Stanowisko Prezydenta Miasta Tarnowa wraz z uzasadnieniem

Uwaga uwzględniona
Uwaga uwzględniona w zakresie wspierania idei budowy zjazdu z
autostrady A4 w Pilźnie, poprzez w wprowadzenie w działaniu 3.1.1
„Poprawa dostępności drogowej” głównego przedsięwzięcia pn.
„Wspieranie działań dążących do budowy zjazdu z autostrady A4 w
pobliżu Pilzna”.

POZYTYWNA

Uwaga nieuwzględniona

POZYTYWNA

Rozwiązanie szczegółowe dotyczy w dużym stopniu wewnętrznego
układu komunikacyjnego miasta. W strategii w działaniu 3.1.1 ujęte
zostały rozwiązania drogowe skupiające główny ruch tranzytowy miejski,
istotny z punktu widzenia aglomeracji tarnowskiej i północno-wschodniej
Małopolski.
Uwaga częściowo uwzględniona

Ulica Hodowlana jest taką z nazwy, a z racji funkcji powinna być nazwana
ulicą Handlową, gdyż skupia wiele sklepów, hurtowni i magazynów, przez
co wyjazd z niej na ul. Mościckiego do miasta (lewoskręt) jest bardzo trudny
i powoduje jej zakorkowanie. Wprowadzenie ronda upłynniłoby obsługę
komunikacyjną okolicy.

Wprowadzona w studium UiKZP Tarnowa ulica zbierająca ruch
samochodowy po południowej stronie torów kolejowych, czeka na
realizację.

Uwaga zostanie uwzględniona w części problemowej wniosków z
diagnozy, do której się odnosi.
Z racji na realność wykonawczą w okresie objętym strategią, nie
przewiduje się wskazania tego zagadnienia , jako głównego
przedsięwzięcia w strategii.

32.

Osoba fizyczna

WNIOSKI Z DIAGNOZY: str. 10

Bezkolizyjne połączenia z południową częścią miasta
Zabłocie - południowe osiedle miasta w dalszym ciągu jest trudno dostępne
dla pozostałych mieszkańców. Wykorzystanie jego potencjału wiąże się z
wygodnymi i bezkolizyjnymi połączeniami dla rowerzystów i kierowców aut
osobowych, nad torami magistrali kolejowej.

POZYTYWNA

Uwaga częściowo uwzględniona
Uwaga zostanie uwzględniona w części problemowej wniosków z
diagnozy, do której się odnosi.
Z racji na realność wykonawczą w okresie objętym strategią, nie
przewiduje się wskazania tego zagadnienia , jako głównego
przedsięwzięcia w strategii.
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Zgłaszający

Część dokumentu, do
której odnosi się
wniosek, opinia, uwaga,
itp. (rozdział/strona)

Ogólna treść
poglądu, wniosku, opinii, uwagi itp.

Opinia
Komisji Strategii Rozwoju
Miasta

Stanowisko Prezydenta Miasta Tarnowa wraz z uzasadnieniem

W działaniu 3.1.1 „Poprawa dostępności drogowej” ujęte jest główne
przedsięwzięcie pn. „Budowa połączenia drogowego komunikującego ul.
Warsztatową z ul. Tuchowską w Tarnowie”, które odnosi się w części do
zagadnień poruszonych w uwadze.
33.

34.

35.

Osoba fizyczna

Osoba fizyczna

Osoba fizyczna

CELE STRATEGICZNE: str. 29
USTALENIA I REKOMENDACJE:
str. 58

Rewitalizacja terenów Góry Św. Marcina

CELE STRATEGICZNE: str. 28

Remont dworca PKP „MOŚCICE”

Zieleń:
WNIOSKI Z DIAGNOZY: str. 10
MISJA ROZWOJU MIASTA: str.
13
CELE STRATEGICZNE: str. 14,
15, 18, 25, 28, 29, 32
USTALENIA I REKOMENDACJE:
str. 56
POWIĄZANIE Z PRAWEM
WODNYM : str. 74

Czystość w mieście
CELE STRATEGICZNE: str. 14,
20, 21, 25
USTALENIA I REKOMENDACJE:
str. 55, 56

36.

Osoba fizyczna

CELE STRATEGICZNE: str. 28

POZYTYWNA

Historycznie najstarsza część miasta i najładniejsza pod względem
ukształtowania terenu i zasobów przyrodniczych, nie może doczekać się
ochrony ruin zamku Tarnowskich oraz nowoczesnego zagospodarowania.
Należy doprowadzić do ugody z rodziną Sanguszków, zakończyć zbyt długie
spory i przywrócić blask stokom Góry św. Marcina.

Dworzec, którego ciekawa bryła architektoniczna z lat 70-ych XX w.
spowodowała wpis do rejestru 35.zabytków, możne uzyskać
dof36.inansowanie na remont z puli Województwa Małopolskiego. W chwili
obecnej obskurny i zdewastowany, po remoncie może służyć pasażerom
(dużo pociągów zatrzymuje się na stacji Tarnów-Mościce), oraz nowym
celom wprowadzonym do wnętrza.
Wprowadzenie do strategii rozwoju miasta konieczności większej dbałości o
jego wygląd.
Przeznaczenia większych środków na czyszczenie chodników, ulic i
zieleńców.
Zwiększenie liczby koszy na śmieci ( zastosowanie modeli koszy miejskich z
możliwością segregacji), częstsze opróżnianie śmieci, większa dbałość o
trawniki, które nie są pielęgnowane z dostateczną starannością.
Rozsławienie Tarnowa nie tylko w Polsce, ale też na świecie dzięki publikacji
w CNN wymaga przejścia na poziom europejski w dbaniu o jego wygląd. Nie
wystarczy sam sprzęt – trzeba więcej sprzątających, myjących, grabiących i
przycinających zieleń.
Rzeczywiście Tarnów zabudował się w sposób harmonijny, posiada zabytki z
wielu epok, jest miastem, którego skala jest przyjazna dla pieszego turysty.
Ale musi swoje walory wyeksponować, a w pierwszej kolejności wyczyścić.
Nie może być niechlujny, brudny i nieposprzątany. Należy większe środki
budżetu miasta przeznaczyć na jego sprzątanie i to nie tylko Rynku i Starego
Miasta, ale wszystkich osiedli.
Umiejscowienie nowych Stref Aktywności Gospodarczej
Należy wskazać przestrzennie strefy produkcyjno-magazynowe w mieście.

Uwaga uwzględniona
Mając na względzie liczbę obiektów zabytkowych na obszarze miasta
wymagających prac interwencyjnych, a tym samym konieczność ujęcia
tego zagadnienia w szerszym stopniu, w działaniu „2.2.6 Wykorzystanie
potencjału turystycznego miasta i jego otoczenia.” dodaje się główne
przedsięwzięcie pn. „Poprawa stanu tarnowskich zabytków”.

POZYTYWNA

Uwaga częściowo uwzględniona
Mając na względzie liczbę obiektów zabytkowych na obszarze miasta
wymagających prac interwencyjnych, a tym samym konieczność ujęcia
tego zagadnienia w szerszym stopniu, w działaniu „2.2.6 Wykorzystanie
potencjału turystycznego miasta i jego otoczenia.” dodaje się główne
przedsięwzięcie pn. „Poprawa stanu tarnowskich zabytków”.

POZYTYWNA

Uwaga częściowo uwzględniona
W działaniu „2.2.6 Wykorzystanie potencjału turystycznego miasta i jego
otoczenia.” dodaje się główne przedsięwzięcie pn. „Poprawa estetyki
miasta”.

POZYTYWNA

Uwaga nieuwzględniona
W działaniu 2.1.1 „Tworzenie stref aktywności gospodarczej”
przewidziano główne przedsięwzięcie pn. „Budowa Stref Aktywności
Gospodarczej”.
W strategii zrezygnowano z wskazywania konkretnych obszarów w tym
działaniu, jako rozwiązanie zbyt szczegółowe oraz na przyjętą w strategii
koncepcję nie zawężania tego działania do konkretnych obszarów, ze
względu na możliwe zróżnicowanie lokalnej oferty w tym zakresie w
przyszłości.
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Zgłaszający

37.

Osoba fizyczna

Część dokumentu, do
której odnosi się
wniosek, opinia, uwaga,
itp. (rozdział/strona)
CELE STRATEGICZNE: str. 26

Ogólna treść
poglądu, wniosku, opinii, uwagi itp.

Usunięcie zbędnych reklam.

Opinia
Komisji Strategii Rozwoju
Miasta
POZYTYWNA

Pomimo uchwały krajobrazowej nie znika nawał reklam zasłaniających
najlepsze widoki miasta, czy reklam obwieszających ściany szczytowe
budynków, ich balkony a nierzadko i dachy.

38.

Osoba fizyczna

MODEL STRUKTURY: str. 41, 44

Zabytki – pałac Sanguszków, ruiny zamku Tarnowskich powinny być częściej
wymieniane jako spuścizna historyczna miasta.

Osoba fizyczna

CELE STRATEGICZNE: str. 20

Wystawy przybliżające miasta Ukrainy

Uwaga częściowo uwzględniona
W działaniu „2.2.6 Wykorzystanie potencjału turystycznego miasta i jego
otoczenia.” dodaje się główne przedsięwzięcie pn. „Poprawa estetyki
miasta”.

POZYTYWNA

Realizacja przedsięwzięcia powinna uwzględniać aspekty poruszone w
uwadze.
Uwaga częściowo uwzględniona

POZYTYWNA

Mając na względzie liczbę obiektów zabytkowych na obszarze miasta
wymagających prac interwencyjnych, a tym samym konieczność ujęcia
tego zagadnienia w szerszym stopniu, w działaniu „2.2.6 Wykorzystanie
potencjału turystycznego miasta i jego otoczenia.” dodaje się główne
przedsięwzięcie pn. „Poprawa stanu tarnowskich zabytków”.
Uwaga częściowo już uwzględniona

Zbyt mało uwagi poświęcamy rycerskiej stronie miasta - historii zamku na
Górze św. Marcina oraz pałacowi rodziny jego dawnych właścicieli. Należy
rozszerzać wpisy dotyczące zabytków Tarnowa o te obiekty.

39.

Stanowisko Prezydenta Miasta Tarnowa wraz z uzasadnieniem

W Tarnowie działa towarzystwo Przyjaciół Lwowa, ale można by przybliżać
mieszkańcom również inne miasta Ukrainy, np. Kijowa, Białej Cerkwi,
Stanisławowa itd.

W działaniu 1.5.2 Rozwój miejskiej oferty kulturalnej przewidziano m.in.
takie główne przedsięwzięcie, jak „Współpraca zagraniczna”
Przedsięwzięcie te realizuje założenia zawarte w uwadze.
Uwaga nieuwzględniona w zakresie „imiennego” wskazania konkretnych
wydarzeń, jako rozwiązania zbyt szczegółowego w strategii - wydarzenia
te powinny zostać przeanalizowane pod kątem realizacji w zawartych już
działaniu przedsięwzięć.

40.

Osoba fizyczna

CELE STRATEGICZNE: str. 29

Odstąpienie od koncepcji budowy tramwaju.
Przy zmniejszającej się populacji miasta, wydaje się, że obecny system
transportu zbiorowego jest wystarczający. Kierunkiem jego rozwoju
powinna być ekologia.

41.

Osoba fizyczna

MONITORING STRATEGII: str.
77, 78

Coroczne przedstawianie stanu realizacji strategii.
Włączenie mieszkańców w proces śledzenia postępów strategii rozwoju
miasta.

BRAK POZYTYWNEJ
OPINII

POZYTYWNA

Uwaga nieuwzględniona
Strategia obejmuje m.in. działania zmierzające do optymalizacji systemu
miejskiego systemu transportu publicznego, jak i minimalizowania jego
wpływu na środowisko. Tym samym, gmina powinna posiadać dokładną
wiedzę o możliwościach wykonawczych różnych rozwiązań w tym
zakresie. Należy zwrócić uwagę, że w strategii przewidziano jako główne
przedsięwzięcie „Przygotowanie studium wykonalności dla tramwaju w
Tarnowie”, które powinno dać jednoznaczną odpowiedź w zakresie
wykonalności takiej inicjatywy, w kontekście na poruszonych w uwadze
zagadnień.
Uwaga już uwzględniona
Włączenie mieszkańców w proces śledzenia postępów strategii zawarte
zostało w rozdziale „System realizacji strategii”. W szczególności w części
„Aktualizacja strategii” przewidziano „zapewnienie szerokiej możliwości
partycypacji społecznej w procesie aktualizacji, w szczególności
zapewniającej zaangażowanie młodzieży w proces zarządzania
strategicznego, zgodnie z zapisami art. 5b ust 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym.” Natomiast informacja wynikająca z
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42.

43.

Zgłaszający

Osoba fizyczna

Osoba fizyczna

Część dokumentu, do
której odnosi się
wniosek, opinia, uwaga,
itp. (rozdział/strona)

3.2 Kształtowanie
przyjaznej przestrzeni
publicznej
3.2.3. „Tarnów dla
rodziny” - rozwój drobnej
infrastruktury miejskiej i
przestrzeni publicznych
* Budowa stoku
narciarskiego na Górze
św. Marcina

Uwaga ogólna

Ogólna treść
poglądu, wniosku, opinii, uwagi itp.

Na Górze św. Marcina nie powinien zostać wybudowany stok
narciarski.

Opinia
Komisji Strategii Rozwoju
Miasta

POZYTYWNA
w zakresie rewitalizacji
góry św. Marcina

Budowa stoku narciarskiego skazana jest na porażkę ze względu na
brak wystarczającej ilości opadów śniegu w „Polskim biegunie
ciepła”. Nawet w górach sztucznie naśnieżają obecnie stoki, co jest
bardzo drogie. Zatem inwestycja nie przyniesie żadnych korzyści.
Proponuję zaczerpnąć pomysł zagospodarowania stoku Marcinki,
jaki można zobaczyć w Muszynie. Powstały tam ogrody sensoryczne,
(a w zimie pełny świateł), licznie odwiedzane przez turystów. Jest
tam też strefa zdrowia – z różnorodnymi urządzeniami do ćwiczeń na
świeżym powietrzu.
Natomiast duże zyski może przynieść „ścieżka wśród drzew” z
platformą widokową, taka jak w Krynicy.
Uważam, że wystarczy tylko dodać nowe elementy do już
istniejących na stoku Marcinki i możemy mieć miejsce przyciągające
turystów.
Jako pracownik instytucji kultury z żalem przeczytałam Strategie
POZYTYWNA
Miasta Tarnowa. Niestety nie ma w niej mowy o tarnowskim teatrze.
O ważnym w całej Polsce Festiwalu Talia, Mała Talia oraz innych
działaniach podejmowanych przez teatr. Niewiele wspominają
Państwo na temat kultury ( kinie, galerii, muzeum), ważnej w
codziennym życiu każdego człowieka.
Liczę że mój, choc niewielki głos, zwróci Państwa uwagę na potrzebę
dbania o życie kulturalne w naszym mieście i roli jakie instytucje
kultury pełnią w kształtowaniu społeczeństwa.

Stanowisko Prezydenta Miasta Tarnowa wraz z uzasadnieniem

prowadzonego corocznie monitoringu będzie upubliczniana w „raportach
o stanie miasta”.
Uwaga częściowo uwzględniona

W działaniu „3.2.3. „Tarnów dla rodziny” - rozwój drobnej infrastruktury
miejskiej i przestrzeni publicznych” zmienia się brzmienie głównego
przedsięwzięcia pn. „Budowa stoku narciarskiego na Górze św. Marcina”
na „Rewitalizacja góry św. Marcina poprzez rozwój infrastruktury
rekreacyjnej” .
Powyższe podejście umożliwia różnorodne formy zagospodarowania tego
obszaru.

Uwaga już uwzględniona
Obszar kultury stanowi istotny element planowania strategicznego w
konsultowanym dokumencie.
Powyższe zostało podkreślone poprzez ujęcie w strategii kierunku działań
pn. „1.5 Wzmacnianie rangi kultury w życiu Tarnowa”, skupiającego w
sobie takie działania jak: „1.5.1. Rozbudowa systemu informowania o
ofercie kulturalnej i rozrywkowej miasta i innych podmiotów”, „1.5.2.
Rozwój miejskiej oferty kulturalnej”, „1.5.3. Rozbudowa mechanizmów
wspierających ruch niezinstytucjonalizowany (NGO, twórcy zawodowi i
amatorzy)”
Wspomniane w uwadze wydarzenia są natomiast ujęte w sposób ogólny
w działaniu 2.2.4 Promocja Tarnowa poprzez wybrane wydarzenia o
ogólnokrajowym i międzynarodowym oddziaływaniu”, gdzie
przewiedziano m.in. główne przedsięwzięcia z obszaru kultury pn.
• Promocja Tarnowa przez wiodące festiwale kultury
• Prezentacje sztuk pięknych
• Imprezy rekreacyjne i plenerowe
Przedsięwzięcia te realizują założenia zawarte w uwadze. Z racji na
możliwe zróżnicowanie lokalnej oferty w tym zakresie w przyszłości w
strategii nie wprowadza się w strategii zawężenia tego działania do
wyłącznie do istniejących konkretnych wydarzeń (poprzez wskazanie
konkretnych nazw).
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44.

45.

46.

47.

Zgłaszający

Komenda
Miejska
Państwowej
Straży Pożarnej
w Tarnowie

Komenda
Miejska
Państwowej
Straży Pożarnej
w Tarnowie
Osoba fizyczna

Osoba fizyczna

Część dokumentu, do
której odnosi się
wniosek, opinia, uwaga,
itp. (rozdział/strona)

Ogólna treść
poglądu, wniosku, opinii, uwagi itp.

a) Str. 10 - Wnioski z
diagnozy –
problemy w
wymiarze
przestrzennym:
„Niewystarczająca
w stosunku do
zapotrzebowania
dostępność miejsc
parkingowych
w centrum i na
osiedlach”
b) Kierunki działań w
wymiarze
społecznym str. 18
wspieranie
bezpieczeństwa i
wrażliwości pkt.
1.3.4 „Doposażenie
w sprzęt ratowniczy
służb
mundurowych
c) Kierunki działań w
wymiarze
przestrzennym: pkt.
3.1.1. „Poprawa
dostępności
drogowej” Str. 27

Proponuje się uwzględnić w „Strategii …” konieczność zapewnienia
odpowiednich dróg pożarowych, zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami. Obowiązujące w tym zakresie przepisy
umożliwiają zastosowanie różnych rozwiązań technicznych, m.in. z
możliwością przyjęcia rozwiązań zamiennych (np. w sytuacjach, gdy
istniejący układ komunikacyjny jest trudny lub niemożliwy do
zmiany), w których istotną rolę może odgrywać rodzaj posiadanego
przez straż pożarną specjalistycznego sprzętu (drabiny lub
podnośniki mechaniczne).

Str. 66/67, 71

W opisie potoku Wątok nie uwzględniono sztucznego zbiornika na
potoku Korzeń w miejscowości Skrzyszów.

Opinia
Komisji Strategii Rozwoju
Miasta
POZYTYWNA

Stanowisko Prezydenta Miasta Tarnowa wraz z uzasadnieniem

Uwaga uwzględniona
W działaniu „1.3.4 Wspieranie funkcjonowania służb ratowniczych
działających na obszarze miasta” w głównym przedsięwzięciu pn.
„Doposażenie w sprzęt ratowniczy służb mundurowych” dodaje się zapis
„w szczególności sprzęt specjalistyczny, umożliwiający jego zastosowanie
w istniejącym układzie komunikacyjnym miasta”

KM PSP w Tarnowie odnotowuje przypadki zgłoszeń dotyczących
nieodpowiedniego zapewnienia lub nieodpowiedniego stanu dróg
pożarowych do budynków. Wnioski tego dotyczące wysuwane są
również podczas prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych (np.
pożar mieszkania przy ul. Sowińskiego w bm.). Zdaniem tut.
Komendy zagadnienie dotyczące konieczności zapewnienia dróg
pożarowych do budynków (zarówno istniejących jak i planowanych
do wzniesienia) jest istotne dla strategii rozwoju miasta. Natomiast
obowiązujące przepisy w tej materii pozwalają na przyjmowanie
różnych rozwiązań technicznych, przy czym możliwe jest
przyjmowanie bardziej liberalnych wymagań w zależności np. od
sprzętu typu pojazd specjalny – drabina mechaniczna, którym
lokalna Komenda PSP dysponuje. Obecnie KM PSP w Tarnowie nie
dysponuje przedmiotowym sprzętem (model, parametry), który w
sposób maksymalny pozwalałby na przyjmowanie rozwiązań
technicznych dot. dróg pożarowych, które – będąc w zgodzie z
obowiązującymi przepisami – jednocześnie jak najmniej
zajmowałyby do tego celu dostępną przestrzeń.

POZYTYWNA

Uwaga uwzględniona
Wprowadza się zaproponowane w uwadze zmiany.

strona 27

str. 22

W rozdziale Wymiar Przestrzenny wnioskuję o wykreślenie w pkt.
3.1.1 zapisu ; Budowa łącznika w ciągu drogi krajowej nr 73
pomiędzy autostradą A4 w węźle „ Tarnów Centrum „, i drogą
krajową nr DK9 w węźle Lwowska .

BRAK POZYTYWNEJ
OPINII

W rozdziale 1.7.1. Upowszechnienie rozwiązań typu „smart” w
procesie zarządzania miastem wnioskuje o wykreślenie; Utworzenie
Centrum Usług Wspólnych .

BRAK POZYTYWNEJ
OPINII

Uwaga nieuwzględniona
Wyprowadzenie ruchu tranzytowego obecnie przebiegającego drogą
krajową 73 na obszarze miasta, poza jego obszar, jest istotnym
zagadnieniem dla życia miejskiego z punktu widzenia bezpieczeństwa i
ochrony środowiska, a także płynności ruchu.
Uwaga nieuwzględniona
Mając na uwadze konieczność podnoszenia efektywności zarządzania
zasobami miejskimi i uwzględniając krajowe i regionalne priorytety

str. 15

L.p.

48.

49.

Zgłaszający

Osoba fizyczna

Osoba fizyczna

Część dokumentu, do
której odnosi się
wniosek, opinia, uwaga,
itp. (rozdział/strona)

str. 26

str. 46

Ogólna treść
poglądu, wniosku, opinii, uwagi itp.

Opinia
Komisji Strategii Rozwoju
Miasta

W rozdziale 2.2.6 Wykorzystanie potencjału turystycznego miasta i
jego otoczenia wnioskuję o wprowadzenie zapisu ; Szlak Kultury
chrześcijańskiej po Tarnowie i regionie

POZYTYWNA

W rozdziale ; obszary krajobrazu otwartego wykreślić zapisy
dotyczące cmentarzy . str. 46 . oraz utworzyć odrębny rozdział w
strategii dla tych wszystkich nekropolii

BRAK POZYTYWNEJ
OPINII

Stanowisko Prezydenta Miasta Tarnowa wraz z uzasadnieniem

rozwojowe w zakresie wdrażania nowoczesnych rozwiązań w
administracji zasadnym jest utrzymanie przedsięwzięcia.
Uwaga uwzględniona
W działaniu 2.2.6 Wykorzystanie potencjału turystycznego miasta i jego
otoczenia dodaje się główne przedsięwzięcie w brzmieniu „Szlak Kultury
chrześcijańskiej po Tarnowie i regionie”
Uwaga nieuwzględniona
Fragment, którego dotyczy uwaga, zaliczający cmentarze do układu
zieleni urządzonej, jest zgodny z obowiązującym Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta Tarnowa.
Z racji, że w strategii nie przewiduje się szczególnego potraktowania
cmentarzy jako przedmiotu działań strategicznych, nie jest zasadne
utworzenie odrębnego rozdziału poświęconego tylko temu zagadnieniu.

50.

51.

Osoba fizyczna

Osoba fizyczna

str. 55-56

str. 58

W rozdziale uksztaltowanie systemu przyrodniczego miasta str. 5556 , na stronie 56 pkt 6 wykreślić ,,,. Zalesienie w Krzyżu w
sąsiedztwie autostrady A-4 . Oraz …, a także w Rzędzinie w
sąsiedztwie planowanego przełożenia drogi krajowej nr 73.

POZYTYWNA
z wpisaniem do
dokumentu
: „podniesienie lesistości
na terenie całego miasta
Tarnowa”.

Uwaga częściowo uwzględniona

W rozdziale 6 str. 58 , wykreślić …., rozbudowę składowiska
odpadów o nowoczesną spalarnię odpadów .

POZYTYWNA

Uwaga uwzględniona

Zmienia się na stronie 56 zapis punktu o treści „Dążenie do podniesienia
wskaźnika lesistości w mieście poprzez wprowadzanie nowych
zalesień na proponowanych terenach: w Krzyżu w sąsiedztwie autostrady
A-4 i rezerwatu Debrza, w rejonie Stawów Krzyskich oraz w pobliżu
składowiska odpadów, w Klikowej na terenach okalających osadniki
odpadów azotowych, a także w Rzędzinie w sąsiedztwie
planowanego przełożenia drogi krajowej nr 73.” na „Dążenie do
podniesienia wskaźnika lesistości na terenie całego miasta Tarnowa”.

Wprowadza się zaproponowane w uwadze zmiany – uwaga odpowiada
obecnym zamierzeniom lokalizacji spalarni.
52.

53.

Osoba fizyczna

Osoba fizyczna

Wpisać zmianę planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie
ulic; Wilcza – tzw. ścieżki – Komunalna – AL. Jana Pawła II / tzw.
przebicie /, na tereny budowlane pod budownictwo jednorodzinne ,
mieszkalnictwo i usługi nieuciążliwe .

BRAK POZYTYWNEJ
OPINII

Wpisać w pkt.3.1.1. Ogólny zapis o współpracy Gminy Miasta
Tarnowa z województwem podkarpackim, małopolskim , GDDKiA w
celu wybudowania dróg, które odciążą miasto Tarnów z ruchu
ciężkich pojazdów przemieszczającym się w kierunku wschodnim.
Poparcie zjazdu z A-4 na wysokości Pilzna

POZYTYWNA

Uwaga nieuwzględniona
Proponowane zmiany są zbyt szczegółowe i są regulowane innymi niż
strategia dokumentami planistycznymi.

Uwaga uwzględniona
W działaniu 3.1.1 „Poprawa dostępności drogowej” wprowadza się
główne przedsięwzięcie pn. „Wspieranie działań dążących do budowy
zjazdu z autostrady A4 w pobliżu Pilzna”

str. 16

L.p.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

Zgłaszający

Część dokumentu, do
której odnosi się
wniosek, opinia, uwaga,
itp. (rozdział/strona)

Ogólna treść
poglądu, wniosku, opinii, uwagi itp.

Opinia
Komisji Strategii Rozwoju
Miasta
POZYTYWNA

Stanowisko Prezydenta Miasta Tarnowa wraz z uzasadnieniem

Tarnowski
Komitet
Rewitalizacji

Wniosek o dodanie notatki o autorach strategii w przypisie lub
stopce.

Uwaga uwzględniona

Tarnowski
Komitet
Rewitalizacji

Wniosek o dokonanie korekty językowej materiału (np. używać
zapisu „osoby z niepełnosprawnościami” w miejscu: osoby
niepełnosprawne), itp..

POZYTYWNA

Tarnowski
Komitet
Rewitalizacji

Wniosek o ewentualną zmianę brzmienia tytułu jednego z
przedsięwzięć „Rewitalizacja Sali lustrzanej” na bardziej trafną (np.
remont, odnowienie, itp.)

POZYTYWNA

Uwaga uwzględniona

Tarnowski
Komitet
Rewitalizacji

Wniosek o uzupełnienie/rozbudowę opisu metodologii o schemat
misji ujętej w strategii na podstawie modelu Asridge na s. 11

POZYTYWNA

W działaniu 3.2.1 Rewitalizacja wybranych obszarów (podniesienie
jakości lokalnej infrastruktury) zmienia się brzmienie głównego
przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja Sali Lustrzanej wraz z zapleczem, jako
miejsca aktywizacji społecznej i kulturalnej” na „Odnowienie Sali
Lustrzanej wraz z zapleczem, jako miejsca aktywizacji społecznej i
kulturalnej”.
Uwaga uwzględniona

Tarnowski
Komitet
Rewitalizacji

Wniosek o umieszczenie takich przedsięwzięć jak budowa
kompleksu konferencyjno – hotelowego (w wymiarach 2 lub 3) na
terenie Mościć, ew. Góry Marcina, by Tarnów mógł się stać centrum
targów, miejsce gdzie odbywają się olimpiady, igrzyska, mistrzostwa;
ww. obiekty będą służyć więc zarówno celom sportowym jak i
naukowym

POZYTYWNA

Tarnowski
Komitet
Rewitalizacji

Podkreślić działania odpowiadające na problem depopulacji miasta
oraz starzejącej się struktury wiekowej.

POZYTYWNA

Wprowadza się zaproponowane w uwadze zmiany.
Uwaga uwzględniona
Wprowadza się zaproponowane w uwadze zmiany.

Wprowadza się zaproponowane w uwadze zmiany – uwaga zwiększa
czytelność przekazu.
Uwaga częściowo uwzględniona
W działaniu „2.2.6 Wykorzystanie potencjału turystycznego miasta i jego
otoczenia” wprowadza się główne przedsięwzięcie pn. „Zabezpieczenie w
planach zagospodarowania przestrzennego lokalizacji dla kompleksu
konferencyjno-hotelowego na obszarze miasta”.
Uwaga już uwzględniona w strategii
Z racji na swój charakter, problemy wskazane w uwadze powodowane są
różnorodnymi czynnikami i przeciwdziałanie tym zjawiskom wymaga
kompleksowych i równoległych działań ze strony miasta w wielu
obszarach życia. Uwzględniając powyższe, przewidziane w trzech
wymiarach strategii cele i kierunki działań są całościową odpowiedzią, na
poruszone w uwadze problemy.
W szczególności, bezpośrednią odpowiedzią na poruszone w uwadze
zagadnienia i podkreśleniem wagi tych zjawisk są następujące kierunki
działań ujęte w strategii:
• „1.3.1. Realizacja aktywnej polityki społecznej i przeciw
wykluczeniu dla starszych i dzieci”
• „1.3.2. Rozwój specjalistycznych usług wynikających z
wzrastającej długości życia i starzenia się społeczeństwa”
• „1.3.5. Rozwój oferty mieszkaniowej dostosowanej do potrzeb
osób z dysfunkcjami” zawierające główne przedsięwzięcie pn.

str. 17

L.p.

Zgłaszający

Część dokumentu, do
której odnosi się
wniosek, opinia, uwaga,
itp. (rozdział/strona)

Ogólna treść
poglądu, wniosku, opinii, uwagi itp.

Opinia
Komisji Strategii Rozwoju
Miasta

Stanowisko Prezydenta Miasta Tarnowa wraz z uzasadnieniem

„Poszerzenie oferty mieszkaniowej dla seniorów”
•
•

60.

61.

62.

63.

64.

„1.3.6. Rozwój przyjaznych rodzinie inicjatyw wspierających
aktywność na rynku pracy (w szczególności opieka nad dziećmi i
seniorami).”
„2.2.1. Kształtowanie postaw „proprzedsiębiorczych” zawierający
takie głowne przedsięwzięcia, jak m.in. „Tarnowski Junior Biznesu
–promocja przedsiębiorczości wśród młodzieży”, „Biznes Senior”
– wspieranie „srebrnej gospodarki””, „Edukacja młodzieży i
dorosłych w zakresie kompetencji miękkich -kluczowych na rynku
pracy”.

Tarnowski
Komitet
Rewitalizacji

Wniosek by w zapisach strategii powrócić/nawiązać do tradycji
targów zdrowej żywności, które odbywały się w Mościcach i ująć to
np. jako nowe przedsięwzięcie „Zdrowe targi Eco Life”s

POZYTYWNA

Uwaga uwzględniona

Tarnowski
Komitet
Rewitalizacji

Wniosek o podkreślenie w obszarze współpracy z gminami
ościennymi zagadnienia dot. wspólnej komunikacji publicznej na
obszarze aglomeracji tarnowskiej: proponowany w tym miejscu
strategii dopisek: na stronie 17 uzupełnić opis głównego
przedsięwzięcia pn. „Uzgodnienie metod wspólnej realizacji usług
ponadlokalnych na obszarze miast i jego obszaru funkcjonalnego” o
treść „w szczególności w zakresie komunikacji publicznej”

POZYTYWNA

W działaniu „2.2.3 Rozwój form współpracy lokalnej obejmującej sektory:
samorząd-biznes-nauka” w głównym przedsięwzięciu pn. „Organizacja
ponadlokalnych targów, konferencji i wydarzeń o charakterze
gospodarczym” dodaje się zapis „w tym przywrócenie tradycji targów
związanych ze zdrową żywnością”.
Uwaga uwzględniona

Tarnowski
Komitet
Rewitalizacji

Wniosek o podkreślenie adresowania oferty kulturalnej do osób
młodych, poprzez uzupełnienie opisu głównego przedsięwzięcia pn.
„Zwiększenie różnorodności oferty kulturalnej” o treść „w
szczególności dla osób młodych” (strona. 20)

POZYTYWNA

Wniosek o zmianę MPZP nr 29, której wynikiem byłoby
zlikwidowanie drogi 1KDD, a w zamian zaprojektowanie rozwiązań
wspierających ruch pieszo-rowerowy.

BRAK POZYTYWNEJ
OPINII

1. Zwiększenie dostępności terenów pod zabudowę jednorodzinną w
atrakcyjnych lokalizacjach

POZYTYWNA

Osoba fizyczna

Osoba fizyczna

Uwaga ogólna

Wymiar przestrzenny

Wprowadza się zaproponowane w uwadze zmiany.

Uwaga uwzględniona
Wprowadza się zaproponowane w uwadze zmiany.

Uwaga nieuwzględniona
Proponowane zmiany są zbyt szczegółowe i są regulowane innymi niż
strategia dokumentami planistycznymi.
Uwaga częściowo już uwzględniona
W zakresie uwagi nr 1. – uwaga już uwzględniona.

2. Usprawnienie pracy Wydziału Planowania Przestrzennego i
znaczące skrócenie terminów rozpatrywania wniosków o wydanie
decyzji o warunkach zabudowy
3. Stosowanie przejrzystych, racjonalnych i równych dla wszystkich
parametrów warunków zabudowy

W strategii ujęto kierunek działania „3.3.1. Wspieranie rozwoju
budownictwa społecznego (TTBS)” w którym przewidziano główne
przedsięwzięcie pn. „Stworzenie i wspieranie „Stref Aktywności
Mieszkaniowych” Gumniska, Strusina, Rzędzin, Piaskówka”. Analiza
uwarunkowań wprowadzenia poruszonych w uwadze zagadnień

str. 18

L.p.

Zgłaszający

Część dokumentu, do
której odnosi się
wniosek, opinia, uwaga,
itp. (rozdział/strona)

Ogólna treść
poglądu, wniosku, opinii, uwagi itp.

Opinia
Komisji Strategii Rozwoju
Miasta

4. Weryfikacja obsady personalnej i jakości zarządzania Wydziałem
Planowania Przestrzennego

Stanowisko Prezydenta Miasta Tarnowa wraz z uzasadnieniem

powinna być jednym z działań realizowanych w ramach ww.
przedsięwzięcia.
W zakresie uwagi nr 3. Uwaga już uwzględniona na poziomie dokumentu
strategii. W strategii na str. 13 w obszarze „Wartości” wskazano m.in. na
„Praworządność” oraz w zakresie „Standardów zachowań
organizacyjnych” wskazano m.in. „Transparentność i jasne
komunikowanie priorytetów i działań miasta”. Powyższe aspekty, którymi
miasto będzie się kierować przy formułowaniu i wdrażaniu zapisów
strategii, odpowiadają na poruszone w uwadze nr 3 zagadnienia.
Uwagi nieuwzględnione w zakresie uwag nr 2 i 4.
Proponowane w zmiany są zbyt szczegółowe i są regulowane innymi niż
strategia dokumentami organizacyjnymi.

65.

Osoba fizyczna

Edukacja

•
•
•
•
•

wzmocnienie pozycji kluczowych tarnowskich szkół średnich.
Połączenie budynków III LO z budynkiem Mickiewicza 11.
Stworzenie Międzypokoleniowej Fabryki Edukacji im Jana
Szczepanika jako płaszczyzny do rozwoju szczególnie
uzdolnionej młodzieży.
Darmowe korepetycje dla mnie zdolnych i wykluczonej
młodzieży - aktywizacja emerytowanych nauczycieli
Utworzenie w tym miejscu Muzeum Jana Szczepanika

POZYTYWNA

Uwaga częściowo już uwzględniona

Uwagi już uwzględnione:
W strategii przewidziano działanie zmierzające m.in. do wzmacniania
pozycji i oferty tarnowskich szkół - działanie „2.3.5. Podnoszenie
standardu miejskiej oferty
edukacyjnej oraz jej infrastruktury”. Prowadzenie aktywności w tym
działaniu odpowiada na pierwszy punkt uwagi.
W strategii przewidziano działanie pn. „2.3.4. Rozwój i popularyzacja
pozaszkolnych form przekazu i promocji wiedzy”. Prowadzenie
aktywności w tym działaniu nie wyklucza i może obejmować analizę
wykonawczą aktywności wskazanej w uwadze obejmującej zagadnienie
„darmowych korepetycji dla mnie zdolnych i wykluczonej młodzieży aktywizacja emerytowanych nauczycieli”.
W działaniu „2.2.1. Kształtowanie postaw „proprzedsiębiorczych” ujęte
zostało główne przedsięwzięcie pn. „Utworzenie „Instytutu Myśli
Twórczej im. Jana Szczepanika”. Prowadzone w ramach powyższego
przedsięwzięcia aktywności nie wykluczają funkcji muzealnej jak i funkcji
edukacyjnej, dla uzdolnionej młodzieży, a których mowa w uwagach.

Uwaga nieuwzględniona w zakresie „Połączenia budynków III LO z
budynkiem Mickiewicza 11” – uwaga zbyt szczegółowa, o charakterze
operacyjnym, wpisującym się działanie 2.3.5.

Uwzględniając powyższe, nie przewiduje się zmiany treści projektu
strategii w zakresie zgłoszonych w tym punkcie uwag.

str. 19

L.p.

Zgłaszający

66.

Osoba fizyczna

Część dokumentu, do
której odnosi się
wniosek, opinia, uwaga,
itp. (rozdział/strona)
Edukacja

Ogólna treść
poglądu, wniosku, opinii, uwagi itp.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ciąg pieszo rowerowy łączący wszystkie tarnowskie Parki
wraz z nadaniem im odpowiedniego charakteru.
Park Strzelecki -rekreacyjny
Planty Jakubowskiego -sportowy
Góra św Marcina – odbudowa zamku -historyczny
Park Sanguszków – owocowy
Park Lotnisko – miejskie arboretum
Park Sośnina (zakup) – seniora
Lasek Lipie – rekreacyjny
Połączenie Parku Piaskówka z terenami Kantorii jako Park
Centralny
Budowa nowoczesnego akademika dla ANS
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Uwaga częściowo uwzględniona
W działaniu „3.2.5. Rozwój i podnoszenie standardów
miejskich terenów zielonych” dodaje się główne przedsięwzięcia:
• Utworzenie ciągu pieszo-rowerowego łączącego wszystkie
tarnowskie parki wraz z nadaniem im odpowiedniego charakteru
• Połączenie Parku Piaskówka z terenami Kantorii
Nie przewiduje się wskazania charakteru poszczególnych parków w
strategii – jest to rozwiązanie zbyt szczegółowe i powinno być określone
w fazie operacyjnej, przy realizacji wprowadzonych przedsięwzięć.

Uwaga nieuwzględniona
Nie przewiduje się wprowadzenia na liście głównych przedsięwzięć,
przedsięwzięcia pn. „Budowa nowoczesnego akademika dla ANS - ujęte w
strategii propozycje w zakresie szkolnictwa wyższego, koncentrują się
wyłącznie na wsparciu infrastruktury związanej z bezpośrednim procesem
edukacyjnym.
67.

Osoba fizyczna

Infrastruktura

•
•
•

Zakup i zagospodarowanie terenu Owintaru
Rotunda Panorama Siedmiogrodzka, Centrum Konferencyjno
Szkoleniowe
Nowoczesne pasywne i ekologiczne osiedle mieszkaniowe
Błonie Nowe Lipie

POZYTYWNA
z wykreśleniem słowa
„zakup” ze zdania "zakup
i zagospodarowanie
terenu Owintaru”

Uwaga częściowo uwzględniona
W działaniu „2.2.6 Wykorzystanie potencjału turystycznego miasta i jego
otoczenia” wprowadza się główne przedsięwzięcie pn. „Zabezpieczenie w
planach zagospodarowania przestrzennego lokalizacji dla kompleksu
konferencyjno-hotelowego na obszarze miasta”.
Uwaga nieuwzględniona
Ze względu na kapitałochłonność i możliwości wykonawcze
poszczególnych zadań w okresie obowiązywania strategii nie uwzględnia
się stretgii zawartych w uwagach następujących propozycji: „Zakup i
zagospodarowanie terenu Owintaru”, „Rotunda Panorama
Siedmiogrodzka”, ”Nowoczesne pasywne i ekologiczne osiedle
mieszkaniowe Błonie Nowe Lipie”

68

Osoba fizyczna

Promocja

•
•
•

Tarnów miasto sportu dzieci i młodzieży
Tarnów miasto Kultury i Sztuki
Tarnów wspiera sport - utworzenie Miejskiego Klubu
Sportowego.

POZYTYWNA

Uwaga już uwzględniona
W strategii przewidziano kierunek działań pn. „1.4 Podniesienie
atrakcyjności miejskiej oferty
czasu wolnego w obszarze sportu i rekreacji” obejmujący m.in. działania:
• 1.4.2. Rozwój systemu rozgrywek międzyszkolnych wspieranie
sportowych talentów.
• 1.4.3. Upowszechnianie sportu wśród osób niepełnosprawnych
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•

1.4.4. Promocja sportu i aktywnego stylu życia wśród
mieszkańców
• 1.4.5. Zwiększenie dostępności mieszkańców do czynnego
uprawiania sportu
Realizowane w ramach powyższych działań aktywności odpowiadają na
uwagę „Tarnów miasto sportu dzieci i młodzieży”.
W strategii przewidziano kierunek działań pn. „1.5 Wzmacnianie rangi
kultury w życiu Tarnowa” zawierający takie działania, jak:
• 1.5.1. Rozbudowa systemu informowania o ofercie kulturalnej i
rozrywkowej miasta i innych podmiotów
• 1.5.2. Rozwój miejskiej oferty kulturalnej
• 1.5.3. Rozbudowa mechanizmów wspierających ruch
niezinstytucjonalizowany (NGO, twórcy zawodowi i amatorzy)
Realizowane w ramach powyższych działań aktywności odpowiadają na
uwagę „Tarnów miasto Kultury i Sztuki”.
Ponadto, znaczenie obu zagadnień (sportu i kultury) z punktu widzenia
strategii została podkreślona poprzez ujęcie w strategii działania „2.2.4.
Promocja Tarnowa poprzez wybrane wydarzenia o ogólnokrajowym i
międzynarodowym oddziaływaniu” zawierającego główne
przedsięwzięcia:
• Kulturalne:
o Promocja Tarnowa przez wiodące festiwale kultury
o Prezentacje sztuk pięknych
o Imprezy rekreacyjne i plenerowe
• Sportowe:
o Promocja Tarnowa przez wiodące dyscypliny sportowe
o Rozgrywki na poziomie ogólnopolskim i
międzynarodowym

Uwaga uwzględniona
W działaniu „ 1.4.1. Poprawa warunków uprawiania sportu w klubach i
ośrodkach sportowych działających na terenie miasta „ wprowadza się
główne przedsięwzięcie pn. „Utworzenie Miejskiego Klubu Sportowego”.
69.

70.

Regionalny
Zarząd
Gospodarki
Wodnej w
Krakowie
Izby
PrzemysłowoHandlowa w

Wskazanie niezbędnych korekt i uzupełnień – pismo z dnia 11 marca
2022 r., znak KR.RPP.610.70.2022.IT

POZYTYWNA

Uwaga uwzględniona
Wprowadza się korekty i uzupełnienia wskazane w piśmie zawierającym
uwagi.

Uwagi ogólne

Infrastruktura transportowa miasta
Ujęcie w działaniu 3.1.1. inwestycji jaką jest budowa węzła
autostradowego „Tarnów-Klikowa” (tzw. trzeci zjazd).

Uwaga wpłynęła po terminie
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Ujęcie działaniu 3.1.1. przedsięwzięcia związanego z budową nowych
węzłów w ciągu południowej obwodnicy Tarnowa.
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Na marginesie stwierdza się, że część podniesionych w uwadze kwestii
została już uwzględniona w strategii, bądź zostanie wprowadzona na
bazie uwag wniesionych przez inne podmioty.

Dworzec Autobusowy
Lokalizacja dworca autobusowego w rejonie dawnego dworca PKS.

Tereny Inwestycyjne
Dopisanie w działaniu 2.1.1 drugiego komplementarnego
przedsięwzięcia – „Przygotowanie w ramach SAG
wielkoobszarowych terenów pod inwestycje o dużej skali oraz
sukcesywne przeprowadzanie komasacji gruntów”. W tym miejscu
chcielibyśmy także odnieść się do niewykorzystanego potencjału
terenów przy ulicy Gliniańskiej
Powrót do koncepcji ponadregionalnego obszaru funkcjonalnego
Tarnów-Dębica-Mielec
Zapis „Identyfikacja możliwości współpracy samorządowej
wykraczającej poza granice województwa (Tarnów – Dębica –
Mielec-Gorlice-Jasło)” wydaje się przeniesieniem zapisu wprost z
poprzedniej strategii rozwoju Województwa Małopolskiego,
niemniej w naszym przekonaniu nie oddaje istoty którą chcieliśmy
zawrzeć w dokumencie. Dlatego proponujemy nazwę działania
„Identyfikacja możliwości oraz podjęcie współpracy samorządowej w
ramach międzywojewódzkiego obszaru funkcjonalnego TarnówDębica-Mielec”
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