Urząd Miasta Chełmna

Miasta mają każdemu coś do zaoferowania,
pod warunkiem, że wszyscy je współtworzą.
Jane Jacobs

Podsumowanie
Konsultacji społecznych dot. studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
miasta Chełmna
Konsultacje społeczne zrealizowane w ramach projektu
„Przestrzeń dla partycypacji 2”, finansowane
z Europejskiego Funduszu Społecznego i dotacji celowej
budżetu państwa.

Materiał informacyjny Urzędu Miasta Chełmna
Kontakt: komunikacja.spoleczna@chelmno.pl
Tel. 512 218 106/56 677 17 10
facebook.com/chelmno.miasto.zakochanych
facebook.com/urzad.miasta

instagram.com/chelmno_miasto
instagram.com/um_chelmno

Czym jest studium?
Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego to ważny
dokument obejmujący obszar całego miasta.
Określa zasady gospodarowania przestrzenią
(zarówno publiczną, jak i prywatną) oraz
warunki rozwoju miasta w wieloletniej
perspektywie.

Zaglądając do studium, znajdziemy
odpowiedzi na wiele istotnych pytań m.in.:
Gdzie na terenie Chełmna mogą
rozwijać się przemysł i usługi?
Jak może zostać rozbudowana sieć
połączeń komunikacji miejskiej?
Gdzie może powstać nowy blok,
a gdzie dom jednorodzinny?

Pracy nad studium poświęciliśmy
cały 2020 rok

W czasie konsultacji zrealizowaliśmy:
9 spotkań otwartych i tematycznych
w czasie spotkań – warsztaty dla dzieci
3 badania ankietowe
rajd rowerowy ulicami miasta
Konsultacje podzieliliśmy na 2 etapy tematyczne –
dotyczący funkcjonalności starówki, komunikacji i
turystyki, oraz drugi – poświęcony mieszkalnictwu.

Zaprosiliśmy Was na:
Spotkanie dot. funkcjonalności starego miasta
Spotkanie ze słuchaczami UTW dot. komunikacji,
miejskiej i infrastruktury przystankowej
Spotkanie z mieszkańcami starego miasta
Spotkanie z przedsiębiorcami ze starego miasta
Spotkanie z cyklistami dot. układu ścieżek
rowerowych
Spotkanie dot. komunikacji, w tym transportu
miejskiego i regionalnego
Spotkanie z osobami zamieszkującymi teren
Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. 1 Maja
Spotkanie dot. mieszkalnictwa skierowane
do wszystkich mieszkańców miasta
Spotkanie dot. mieszkalnictwa skierowane
do mieszkańców starego miasta
Rajd rowerowy ulicami miasta

Przeprowadziliśmy:
Ankietę dot. funkcjonalności
starego miasta, komunikacji, układu
ścieżek rowerowych i rozwoju turystyki
Ankietę dot. mieszkalnictwa

Ankietę skierowaną do osób zamieszkujących
teren Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. 1 Maja

W kolejnej części broszury poznacie wybrane
wyniki badań i spotkań zrealizowanych podczas
konsultacji.

Szczegółowe podsumowanie znajdziecie na stronie
miasta (www.chelmno.pl), w zakładce „Zaplanujmy
nasze miasto”.
Nowy projekt studium poza wynikami konsultacji oparty
został m.in. na wszelkich dotychczasowych badaniach
zrealizowanych przez Urząd Miasta Chełmna.

Codzienna
komunikacja

Czy poruszamy się komunikacją miejską?

Częstsze godziny kursowania
Gęstsza sieć przystanków
Regularne kursy weekendowe
Wyższy standard komunikacji miejskiej

Jakie części miasta powinny zostać połączone
ścieżkami rowerowymi?
Stare miasto z innymi częściami miasta
Stare miasto z terenami nad Wisłą
Stare miasto z Jeziorem Starogrodzkim

Cel
Umożliwienie mieszkańcom realizacji preferowanych
form komunikacji przez m.in. poprawę bezpieczeństwa
pieszych, rozwój infrastruktury rowerowej, rozwój sieci
komunikacji miejskiej oraz poprawę stanu dróg.

Jak mieszkamy
i jak chcemy mieszkać?

TAK 50 proc. ankietowanych
NIE 50 proc. ankietowanych

Badanie skierowane
do mieszkańców ROD im. 1 Maja

Cel
Realizowanie polityki mieszkaniowej skupionej
na różnorodnych potrzebach mieszkańców poprzez
rozwój budownictwa jednorodzinnego, wielorodzinnego,
w tym z ofertą mieszkań na wynajem.

Funkcjonalność
starego miasta
Co zrobić, aby polepszyć jakość
życia i przebywania na starym mieście?
Przywrócić targowisko
(produkty lokalne, miejsce spotkań)
Zsieciować miasto połączeniami rowerowymi
oraz komunikacją miejską
Poprawić bezpieczeństwo i komfort mieszkańców
(m.in. przez częstsze patrole Straży Miejskiej)
Uporządkować szyldy i reklamy
Zadbać o zieleń, m.in. poprzez wspólne inicjatywy
z mieszkańcami (ogrody miejskie, wspólne ukwiecanie)

Turystyka
i kilka Waszych pomysłów
Wykorzystanie potencjału Wisły i J. Starogrodzkiego
(trasy tematyczne, komunikacja, infrastruktura)
Społeczna Informacja Turystyczna
(powstaje w Grudziądzkiej 36)
Weekendowe oferty promocyjne we współpracy
z lokalnymi przedsiębiorcami
Wydłużenie działalności ogródków gastronomicznych
w sezonie (ta możliwość została już zrealizowana)

Wyłożenie projektu
studium do publicznego wglądu
Do 9 kwietnia trwa wyłożenie w urzędzie projektu studium. Uwagi
i wnioski można składać na adres: Burmistrz Miasta Chełmna, Urząd
Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno lub drogą elektroniczną
bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem
elektronicznym na adres: biuro_informacji@chelmno.pl,
w terminie do dnia 7 maja 2021 r.

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej

