Załącznik Nr 3
Lista korespondencji.
Szczegółowa lista korespondencji oraz podsumowanie uwag i sugestii
zawartych w pismach i poczcie elektronicznej nadsyłanych od
18.01.2016 do 01.03.2016.
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E-mail z dnia: 18.01.2016
Wniosek wyrażający dezaprobatę co do idei ogólnie, a lokalizacji nr 2 /ul. Sandomierska/ w szczególności.
Pani sugeruje zamiast parkingów – plac zabaw przy ul. Śląskiej, ogrodzenie bloku, nowe miejsca pracy w
Kielcach.
E-mail z dnia: 18.01.2016
Wniosek wyrażający sprzeciw dla budowy parkingu wielopoziomowego w lokalizacji nr 4 /ul. Grunwaldzka
– ul. Jagiellońska/, wskazując planowaną rozbudowę ul. Szkolnej oraz sugerując stworzenie zamiast
parkingu placu zabaw.
E-mail z dnia: 19.01.2016
Sugestia wybudowania parkingu wielopoziomowego przed blokiem Romualda 4.
E-mail z dnia: 20.01.2016
Sugestia wybudowania nowego parkingu pięciokondygnacyjnego o dwóch kondygnacjach podziemnych,
na os. Świętokrzyskim przy ul. Piłsudskiego w okolicy bloków nr 16, 18, 20, 22, 24.
E-mail z dnia: 21.01.2016
Wiadomość wyrażająca aprobatę dla parkingu w lokalizacji nr 6 /ul. Jesionowa – ul. Stanisława
Toporowskiego/
Sugestia: zmniejszenie opłat za miejsce postojowe do 80zł / miesiąc.
E-mail z dnia: 22.01.2016
Wiadomość wyrażająca aprobatę dla idei.
Sugestia: wprowadzenie większej ilości nasadzeń drzew iglastych np. jodeł.
E-mail z dnia: 22.01.2016
Wiadomość wyrażająca aprobatę dla idei.
Sugestia: rozważenie budowy większej ilości parkingów wielopoziomowych.
Pismo zbiorowe: mieszkańcy klatek 1, 2 i 3 bloku przy ul. Nowowiejskiej 15 – 52 osoby, 21.01.2016
Pismo wyrażające stanowczy sprzeciw dla budowy parkingu wielopoziomowego w lokalizacji nr 6 /ul.
Jesionowa – ul. Stanisława Toporowskiego/.
Argumentacja:

Wystarczająca ilość terenowych miejsc postojowych.

Pogorszenie komfortu mieszkańców.

Pogorszenie dostępności do usług i handlu.

Konieczność przebudowy sieci infrastruktury cieplnej.
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Niesłuszna lokalizacja pod względem systemu park&ride.
Sugestie:

Uwzględnienie lokalizacji: tereny po bazie PKS, tereny w pobliżu Targów Kielce.

Akceptowalne byłoby przesunięcie parkingu na teren zajęty przez parking strzeżony, bliżej ul.
Jesionowej, pod warunkiem zarezerwowania dla mieszkańców przynajmniej takiej samej ilości
miejsc postojowych jak na parkingu terenowym.
Pismo zbiorowe: mieszkańcy osiedla Wichrowe Wzgórze – 23 osoby, 28.01.2016
Pismo wyrażające sprzeciw dla budowy parkingu w lokalizacji nr 8 /ul. Jana Nowaka – Jeziorańskiego/.
Argumentacja:

Budynek jest za duży i pogorszy komfort mieszkańców pobliskich domów jednorodzinnych.

Wystarczająca ilość miejsc postojowych w okolicy.

Niewystarczające zapełnienie parkingu a co za tym idzie – obciążenie kosztem utrzymania (w tym
pośrednim, podatkami) mieszkańców.

System park&ride nie będzie zdaniem mieszkańców działał.

Mieszkańcy nie chcą cierpieć niewygód w imię obsługi osób mieszkających poza Kielcami.
Sugestie:

Przeniesienie proponowanej lokalizacji na północ, w pobliże sklepu „Biedronka” albo nieco dalej,
w rejon pętli autobusowej.

Budowa parkingów podziemnych w centrum miasta, w okolicy Targowiska Miejskiego, Urzędów
etc.
Pismo zbiorowe: mieszkańcy bloku przy ul. Śląskiej 6 w Kielcach – 147 osób, 08.02.2016
Pismo wyrażające sprzeciw dla budowy parkingu w lokalizacji nr 2 /ul. Sandomierska/.
Argumentacja:

Stworzenie zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców, w szczególności dzieci i osób
starszych.

Pozbawienie dzieci miejsca do zabaw.

Pogorszenie komfortu mieszkańców, widoku z okien, dostępu światła słonecznego i jakości
powietrza.

Niewłaściwa skala obiektu.

Sprzeciw dla zasad nadrzędności interesu ogólnego nad indywidualnym.

Konieczność wprowadzania parkingów w centrum miasta zamiast systemu park&ride.

Podtrzymanie stanowiska z 18.03.2014, sprzeciw dla lokalizacji parkingu przy ul. Sandomierskiej.
E-mail z dnia: 10.02.2016
Wiadomość wyrażająca sprzeciw dla budowy parkingu wielopoziomowego w lokalizacji nr 4
/ul. Grunwaldzka – ul. Jagiellońska/.
Argumentacja:

Pogorszenie komfortu, nadmierny hałas, spaliny.

Zwiększenie ilości samochodów w okolicy.

Brak oferty wypoczynkowej dla mieszkańców.

Ewentualne problemy z parkowaniem w okolicy występują sporadycznie.
E-mail z dnia: 10.02.2016
Wiadomość wyrażająca sprzeciw dla parking wielopoziomowego w lokalizacji nr 8 /ul. Jana Nowaka –
Jeziorańskiego/.
Argumentacja:

Zbyt blisko budynków jednorodzinnych.
Sugestie:

Przesunięcie lokalizacji na północ, w okolice sklepu „Biedronka”.
Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Armatury” 25-019 Kielce, ul. Karczówkowska 3, 09.02.2016.
Pismo sugerujące rozważenie alternatywnej lokalizacji jednego z parkingów wielopoziomowych – terenu
przy Hali Sportowej przy ul. Krakowskiej 72 w Kielcach.
E-mail z dnia: 10.02.2016
Wiadomość wyrażająca aprobatę dla idei budowy parkingu wielopoziomowego w lokalizacji 5 /al. J.
Szajnowicza – Iwanowa/.
Pismo indywidualne z dnia: 19.02.2016
Propozycja lokalizowania parkingów „okrakiem” na skrzyżowaniu ulic, z wyszczególnieniem plusów jakie
takie rozwiązanie by ze sobą, wg wnioskującego, niosło.
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Pismo zbiorowe: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Szkolna 30 w Kielcach – 73 osoby, 24.02.2016.
Pismo wyrażające stanowczy sprzeciw dla budowy parkingu w lokalizacji nr 4 /ul. Grunwaldzka – ul.
Jagiellońska/.
Argumentacja:

Zbyt blisko budynków mieszkalnych.

Zwiększenie hałasu i ilości spalin.

Pozbawienie mieszkańców terenów zielonych.

Planowana rozbudowa ul. Szkolnej (297 bezpłatnych miejsc postojowych)
Sugestie:

Utworzenie w miejscu planowanego parkingu strefy wypoczynku, alejek, nasadzeń, placu zabaw.
Pismo zbiorowe: Mieszkańcy Osiedla Świętokrzyskiego – 19 osób, 26.02.2016.
Pismo wyrażające sprzeciw dla budowy parkingu w lokalizacji nr 8 /ul. Jana Nowaka – Jeziorańskiego/.
Argumentacja:

Proponowany parking nie rozwiązuje problemu z parkowaniem w centrum osiedla, natomiast przy
ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego problem nie występuje.

Wyrażenie przekonania, że koszty utrzymania nierentownego parkingu zostaną scedowane na
mieszkańców.
Pismo zbiorowe: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Szkolna 34 w Kielcach – 49 osób, 26.02.2016.
Pismo wyrażające stanowczy sprzeciw dla budowy parkingu w lokalizacji nr 4 /ul. Grunwaldzka – ul.
Jagiellońska/.
Rada Osiedla „Sandomierskie” Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Administracja Osiedla
„Sandomierskie”, e-mail: sandomierskie@ksm.pl, 29.02.2016.
Wiadomość wyrażająca aprobatę dla idei budowy parkingów w lokalizacjach 1 i 2 /ul. Sandomierska –
al. IX Wieków Kielc oraz ul. Sandomierska/.
Sugestie:

Zmniejszenie pojemności parkingu w lokalizacji 1 ul. Sandomierska – al. IX W. Kielc do około 250300mp., co poskutkowałoby jego skróceniem, i tym samym poprawieniem obsługi komunikacyjnej
w okolicy ronda.
Pismo indywidualne z dnia: 01.03.2016 r.
Pismo wyrażające dezaprobatę dla idei budowy 8 wielopoziomowych parkingów na obrzeżach osiedli.
Podana argumentacja to konieczność tworzenia nowych miejsc pracy dla osób powyżej 50 roku życia i
ludzi młodych.
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