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Uwagi zgłoszone przez mieszkańców w trakcie spaceru diagnostycznego 9.12.2017 ul.
Lipową (odc. Więckowskiego - Zielona):
 Usłyszana diagnoza stanu obecnego: ulica jest parkingiem, w większości dla samochodów nie
mieszkańców, lecz klientów instytucji i biznesów z Lipowej, Więckowskiego, Zielonej i okolic (np. Zielonego
Rynku). Potrzebne jest systemowe rozwiązanie parkowania: parkingi kubaturowe, rozszerzenie Strefy
Płatnego Parkowania z niskim abonamentem dla mieszkańców. Głos mieszkanki: jeszcze niedawno dzieci
grały w piłkę na tej ulicy, teraz jest to niemożliwe, bo ulica zastawiona samochodami.
 Diagnoza mieszkanki ul. Lipowej (odc. Zielona - 6 Sierpnia): Lipowa teraz to „smutny, ponury obrazek,
tylko miejsca parkingowe”, „smutna pustynia”, a powinno być coś, co „cieszy oko”. Potrzebne są
parkomaty.
 Prośba dwóch mieszkanek o nieumieszczanie ławek pod oknami mieszkań w niskich parterach od frontu,
lecz tam, gdzie jest parter wysoki lub lokale użytkowe, np. Lipowa 20 lub 23.
 Tak dla Strefy Zamieszkania na tym odcinku ulicy oraz postulat pilnowania przez Straż Miejską
 Współwłaścicielka kamienicy: odsunąć ruch samochodowy od ścian kamienic (inaczej niż na
Knychalskiego), ciągi piesze pod oknami.
 Problem psich kup: brak miejsc do wyprowadzania psów oraz brak kontroli Straży Miejskiej (czy właściciele
mają woreczki). Rozwiązaniem jest wygrodzony teren z wybiegiem dla psów.
 Dużo zieleni: lipy na Lipowej, najlepiej usytuowane pośrodku ulicy tak, aby nie zabierały światła
mieszkańcom niskich kondygnacji kamienic. Dobrze byłoby usytuować drzewa tak, aby korzystały z wody
opadowej (rynny spustowe). Głos współwłaścicielki kamienicy: klomby w podwyższeniu + część roślin w
gruncie
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 Głos współwłaścicielki kamienicy: - kamienice można byłoby, po uzgodnieniu z właścicielami, obsadzić
bluszczem. Jest ważne, aby uświadamiać właścicielom, że bluszcz nie niszczy budynku, tylko wzmacnia
strukturę muru i odsysa wilgoć
 Dbałość o czystość ulicy po oddaniu jej do użytku - sąsiedni fragment Lipowej jest brudny.
 Pyt: dlaczego miejsca dla niepełnosprawnych wyróżniają się tak bardzo jaskrawo niebieską nawierzchnią?
Odp.: Jest to wymóg prawny - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 3 lipca 2015 roku w
sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa
ruchu drogowego.
 Nawierzchnia ulicy: należy sugerować kierowcom toru jazdy samochodem poprzez wyróżnienie
nawierzchni - inny materiał, inny kolor.
 Postulat zbudowania zielonych miejsc parkingowych, porosłych trawą - powierzchnia biologicznie czynna,
wchłaniająca wodę deszczową.
 Dwoje mieszkańców Lipowej 20: parking rowerowy przed kamienicą, najchętniej zadaszony
 Lipowa 20 - rozważyć, czy nie da się połączyć przestrzeni prywatnej z publiczną poprzez likwidację lub
obniżenie istniejącego ogrodzenia
 Oświetlenie uliczne - ujednolicone z przebudowanym już fragmentem Lipowej.
 Oświetlenie punktowe nad przejściami dla pieszych.
 Ruch jednokierunkowy na północ (Lipowa, odc. Więckowskiego - Zielona)
 Głos mieszkanki: może parking Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska mógłby być otwierany w
weekendy (gdy stoi pusty)? Mogłyby tam się bawić dzieci, można by zainstalować kosze do gry, które nie
przeszkadzałyby w tygodniu w parkowaniu samochodów. Dzieci mogłyby tam jeździć na rowerze czy
hulajnodze. Brakuje placów do zabaw dla dzieci w bliskiej okolicy.

