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PROTOKÓŁ 

ze 

Spotkania konsultacyjnego dotyczącego kierunków 

zagospodarowania osiedla Górna Kolonia w Skarżysku Kamiennej 
 

Łączna liczba uczestników: ok. 80 osób 

Reprezentanci Miasta Skarżysko-Kamienna: 

 Andrzej Brzeziński (Zastępca Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej) 

 Iwona Chmielewska (Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej) 

 Sebastian Nega (Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej) 

Planista: mgr inż. arch. Karol Skuza (urbanista – Archiplaneo) 

Moderacja i protokołowanie: dr Krzysztof Mączka (firma Badamy/Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu) 

Data i godzina: 25 czerwca (piątek) 2021 r., 15:00- 17:00 

Miejsce: Restauracji Aramis, ul Szkolna 13, Skarżysko Kamienna 

Plan spotkania: 

15:00 - 15:10 
Powitanie uczestników i przedstawienie planu spotkania –  

dr Krzysztof Mączka (moderator spotkania) 

15:10 – 15:20 Projekcja filmu dotyczącego osiedla Górna Kolonia 

15:20 – 15:30 

Prezentacja wyników ankiety dotyczącej opinii mieszkańców na temat 

zagospodarowania osiedla Górna Kolonia –  

Iwona Chmielewska i Sebastian Nega (Urząd Miasta w Skarżysku Kamiennej) 

15:30 – 16:00 
Prezentacja propozycji zagospodarowania przestrzennego  

dla osiedla Górna Kolonia –  

mgr inż. arch. Karol Skuza (urbanista – Archiplaneo) 

16:00 – 16:45 
Otwarta dyskusja –  

moderuje dr Krzysztof Mączka  

16:45 – 17:00 Zakończenie spotkania i ewentualne rozmowy w kuluarach 
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Przebieg wystąpień 

 

1. P. K. Mączka powitał uczestników i poinformował o celach i planie spotkania. W dalszej 

kolejności nastąpiło przedstawienie uczestników spotkania oraz planu przebiegu 

spotkania. 

2. Następnie miała miejsce projekcja filmu dotyczącego osiedla Górna Kolonia autorstwa 

pasjonata lokalnej historii. 

3. Kolejnym punktem spotkania było przedstawienie wyników ankiety dotyczącej opinii 

mieszkańców na temat zagospodarowania osiedla Górna Kolonia, które omówiła p. Iwona 

Chmielewska. 

4. W dalszej kolejności p. Karol Skuza przedstawił propozycję koncepcji planu 

zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Górna Kolonia. 

5. Po zakończeniu sesji wystąpień spotkanie przybrało postać otwartej dyskusji, którą 

moderował p. K. Mączka. Kolejne punkty protokołu dotyczą poszczególnych pytań i 

komentarzy mieszkańców oraz ewentualnych odpowiedzi ze strony reprezentantów 

Urzędu Miasta Skarżysko-Kamienna. 

Przebieg dyskusji 

Uwaga 1: 

Jedna z mieszkanek zapytała, dlaczego propozycja planu dotyczy akurat osiedla Górna 

Kolonia, wyraziła też opinię, że sama idea planu jest dla niej niezrozumiała. 

Odpowiedź 1: 

Zastępca Prezydenta p. A. Brzeziński odpowiedział, że są to konsultacje i nic 

mieszkańcom nie jest przez Urząd Miasta narzucane. Wskazał też, że spotkanie jest 

właśnie po to by uciąć spekulacje, że Miasto już jakieś decyzje podjęło, by zaprezentować 

mieszkańcom propozycje rozwiązań, poddać je krytyce i wysłuchać propozycji 

mieszkańców. Ponadto wyjaśnił ideę planowania przestrzennego, które ma na celu 

zabezpieczenie ładu przestrzennego, zaakceptowanego przez mieszkańców aby w 

przyszłości np. potencjalni inwestorzy zewnętrzni nie mogli realizować inwestycji, które 

są z tym planem sprzeczne i mogą godzić w interesy mieszkańców. Podkreślił także, że 

nie wszystkie tereny na osiedlu i w jego sąsiedztwie należą do gminy, część działek 

należy do Skarbu Państwa a więc pozostaje pod władzą Starosty Powiatowego. 

  



    

Strona 3 z 11 

 

Odpowiedź 2: 

P. K. Mączka wskazał, że biorąc pod uwagę, emocje, które budzą także działki zarządzane 

przez Starostwo należałoby rozważyć zorganizowanie spotkania z przedstawicielami 

Starostwa. 

Uwaga 2: 

Kolejna uwaga dotyczyła, tego, że cały proces konsultacji jest długi i nie uwzględnia 

wcześniejszych uwag, ponieważ w ocenie pytającego ten plan był już prezentowany w 

październiku 2020 r., od tego czasu minęło 8 miesięcy, a mieszkańcy zgłosili wątpliwości 

na piśmie, otrzymując odpowiedź od Prezydenta Miasta. 

Odpowiedź: 

Zastępca Prezydenta p. A. Brzeziński zwrócił uwagę, że wpłynęło więcej opinii a 

przedstawione propozycje są ich wypadkową, ponieważ mieszkańcy nie są jednomyślni 

co do przyjętych rozwiązań. Zwrócił uwagę, że do planu jest daleka droga, a przedmiotem 

dyskusji jest zaledwie koncepcja planu. Podkreślił, też że spotkanie jest organizowane 

dodatkowo, poza obowiązkową procedurą, dzięki pozyskaniu zewnętrznych środków 

finansowych. Wyraził też nadzieję, że dzięki wspólnej dyskusji i pracy uda się 

wypracować rozwiązanie, które zadowoli może nie wszystkich, ale przeważającą 

większość mieszkańców. 

Uwaga 3: 

Kolejne pytanie dotyczyło tego gdzie miałyby być zlokalizowane garaże i jaka będzie ich 

cena.  

Odpowiedź: 

P. K. Skuza wyjaśnił, że to jest dopiero etap propozycji planu, która nie ma nic wspólnego 

z budową garaży oraz ich sprzedażą, a jedynie z przedstawieniem możliwości 

potencjalnej lokalizacji garaży, które mogą ale nie muszą się tam pojawić. 

Uwaga 4: 

Kolejne uwaga dotyczyła tego, aby przy ulicy Osterwy w okolicy szkoły zaplanować 

miejsce wypoczynku, którego brakuje. Obecnie ten teren jest bezużyteczny, a istnieje tam 

również plan zabudowy, więc może kiedyś zostanie zabudowany. Zgłaszający uwagę, 

zadał także pytanie o ewentualne podwyższenie budynków, które propozycja planu 

dopuszcza i o to jak będzie uwzględnione zdanie posiadaczy mieszkań własnościowych. 
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Odpowiedź: 

P. K. Skuza odpowiedział, że podwyższenie budynków jest również pewną możliwością, 

potencjałem ekonomicznym, który pozwoli podnieść wartość terenu, określonym na 

podstawie wstępnej analizy architektonicznej. Wskazał, że podwyższenie dotyczy tylko 

przekształcenia poddasza w lokale użytkowe poprzez podwyższenie o 0,5 m, a nie 

dobudowywania kolejnych pięter. W świetle pojawiających się na sali głosów sprzeciwu, 

wskazał, że to również jedynie propozycja i może zostać usunięta z kolejnej wersji planu. 

Wskazał też, że biorąc pod uwagę zabytkowy charakter osiedla nie jest jasne jaki wpływ 

na możliwość podwyższenia budynków miałoby stanowisko konserwatora zabytków. Co 

do terenów wypoczynkowych, wskazał, że wprowadzenie takich zapisów jest możliwe, 

ale z racji tego, że zarządcą terenu jest Starosta Powiatowy, może zgłosić uwagę, że nie 

życzy sobie, aby ten teren miał charakter rekreacyjny. 

Uwaga 5: 

Kolejna uwaga dotyczyła ogródków działkowych. Jedna z mieszkanek wskazała, żeby 

zostawić  działki mieszkańcom. Jest to miejsce ich codziennego odpoczynku, w które 

włożyli swoją pracę i środki finansowe. Zasugerowała także, aby teren pod garaże 

zlokalizować  na miejscu dawnego placu PKSu i wybudować nawet garaż 

wielopoziomowy (np. z 3 piętrami).  

Odpowiedź 1: 

P. K. Skuza odpowiedział, że budowa garażu wielopoziomowego na potrzeby osiedla traci 

sens, ponieważ nikt z mieszkańców nie będzie chodził po samochód lub rower kilkaset 

metrów. Zwrócił uwagę, że w zabudowie osiedlowej, stosunkowo niewielkiej (jak osiedla 

Górna Kolonia), w której jest stosunkowo dużo przestrzeni, bliskość obiektów takich jak 

garaże jest bardzo cenna. Z kolei parkingi wielopoziomowe mogą się sprawdzić na 

wielkich osiedlach, gdzie jest większa anonimowość mieszkańców. 

Odpowiedź 2: 

Zastępca Prezydenta p. A. Brzeziński dodał, że lokalizacja garaży jest propozycją 

wynikającą z opinii zawartych w ankiecie (brak miejsc parkingowych), ale może ona być 

dalej dyskutowana i poprawiana. Mieszkańcy mogą też sami wskazać, gdzie takie miejsca 

parkingowe by widzieli. 

Uwaga 6: 

Kolejna uwaga dotyczyła propozycji, aby ogródki działkowe zostawić, natomiast garaże i 

miejsca parkingowe ulokować po drugiej stronie ulicy Osterwy w stronę lasu, wzdłuż 

muru, gdzie obecnie jest niezagospodarowany teren. 
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Odpowiedź: 

P. K. Skuza odpowiedział, że jest to pomysł warty uwagi, ale znów trzeba liczyć się z 

możliwą odmową ze strony Starostwa, jako zarządcy terenu będącego własnością Skarbu 

Państwa. 

Uwaga 7: 

Kolejny głos dotyczył dwóch kwestii: 1) Skąd pochodzi wniosek dotyczący problemu z 

miejscami parkingowymi?; 2) Zaproponowana w planie lokalizacja garaży jest 

nieszczęśliwa także dlatego, że biorąc pod uwagę różne zagęszczenie mieszkańców w 

poszczególnych częściach osiedla i tak większość (3/4) musiałaby do tych garaży 

dochodzić właśnie po kilkaset metrów. 

Odpowiedź 1: 

P. K. Skuza, odpowiedział, że garaże w tym miejscu miały by być barierą oddzielającą od 

terenów przemysłowych, które znajdują się po sąsiedzku. Mogłyby one być 

skonstruowane np. z wykorzystaniem zielonych dachów. Ponadto ten teren był też 

możliwy pod względem prawnym/własnościowym. Wskazał także, że propozycja planu 

dopuszcza niezależnie, na pewnych warunkach lokalizowanie garaży na wolnych 

przestrzeniach wewnątrz osiedla. 

Odpowiedź 2:  

Zastępca Prezydenta p. A. Brzeziński, dodał, że wniosek dotyczący braku miejsc 

parkingowych pochodzi z ankiet i w planie zaproponowany został zespół miejsc 

garażowych, ale to rozwiązanie i lokalizacja mogą zostać zmienione. Podobnie w 

przypadku ogródków jordanowskich zlokalizowanych na terenach Skarbu Państwa, jak 

plan zostanie opracowany to Miasto przedłoży go Staroście, w celu akceptacji 

proponowanych rozwiązań i zebranie uwag.  

Uwaga 8: 

Kolejny głos w dyskusji dotyczył 3 kwestii: 1) Nowych elementów w naszym krajobrazie 

(tak jak te garaże) nie powinniśmy wrzucać w miejsca, które są już użytkowane przez 

mieszkańców. Należy je oddać mieszkańcom, którzy już poświęcili czas i środki na to by 

utrzymać dany teren. Nowe elementy natomiast powinny znaleźć się w miejscach, które 

są zapuszczone i nieużytkowane przez nikogo; 2) Nie ma sensu robić nowych garaży, 

tylko raczej należy uporządkować infrastrukturę do parkowania, ponieważ obecnie każdy 

staje gdzie chce  co w konsekwencji  ogranicza dostępność miejsc parkingowych; 3) Czy 

jest przewidziana jakaś liczba miejsc parkingowych dla nowej wyspy „cit”, dotyczy to 

głównie tych trzech bloków. 
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Odpowiedź 1: 

P. K. Skuza, odpowiedział, że przestrzenie wspólne mogą być organizowane w różnych 

lokalizacjach i nie ma konieczności ich dokładnego wskazywania, to są tylko pewne 

propozycje. Wskazał, że jak to będzie ostatecznie urządzone zależy od właścicieli. Plan 

po prostu dopuszcza takie rozwiązanie. 

Odpowiedź 2: 

P. S. Nega, odpowiedział, że odnośnie miejsc parkingowych przy wskazanych budynkach 

została wydana decyzja i na każdy lokal mieszkalny jest wymagane 1,2 lub 1,5 miejsca 

parkingowego. 

Uwaga 9: 

Pytający, dodał, że nie rozumie w jaki sposób zamierza się zmieścić na działce 40 m na 

50 m przy szacunkowej liczbie mieszkań ok. 100 wymaganą liczbę miejsc parkingowych 

aby inwestycja powstała. 

Odpowiedź: 

P. S. Nega dodał, że Prezydent Miasta wydając decyzję zawarł informację o liczbie miejsc 

parkingowych, a jeśli ta liczba nie zostanie utrzymana, to można to zgłosić do nadzoru 

budowlanego i taka inwestycja nie powinna powstać. 

Uwaga 10: 

Kolejne pytanie dotyczyło formy planowanych garaży: murowane czy blaszaki oraz ich 

wykupu. 

Odpowiedź: 

Zastępca Prezydenta p. A. Brzeziński, zwrócił uwagę, że tych garaży jeszcze nie ma i to 

jest jedynie wstępna koncepcja planu, która w obecnej formie dopuszcza możliwość 

powstania garaży. 

Uwaga 11: 

Pytający natomiast zwrócił uwagę, że jeśli jest koncepcja, to należałoby ją w jakiś sposób 

usystematyzować. 

Odpowiedź 1: 

Zastępca Prezydenta p. A. Brzeziński dodał, że koncepcja zakłada murowane garaże i 

miejsca parkingowe i tylko tyle bez zakładanej ceny. Do powstania garaży konieczne jest 

pozyskanie inwestora, a to nie jest sprawa, którą obejmuje plan zagospodarowania 

przestrzennego. 
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Odpowiedź 2: 

P. K. Mączka zwrócił uwagę, że ta koncepcja jest właśnie dyskutowana i może zostać 

zmieniona po uwzględnieniu głosów mieszkańców. Zakłada ona pewne możliwości, które 

mogą a nie muszą zostać zrealizowane. Dodał, że planowanie przestrzenne określa tylko 

co ewentualny inwestor może na danej działce wybudować, natomiast nie to kto będzie 

inwestorem. 

Odpowiedź 3: 

P. K. Skuza, dodał, że plan miejscowy zakłada propozycję maksymalnej zabudowy na 

danym obszarze. Finalnie można nic nie zrobić, można zrealizować część rzeczy lub to co 

zakłada maksymalna propozycja zawarta w planie. Co do nowej zabudowy plan 

miejscowy ustala minimalną liczbę miejsc parkingowych według określonych 

współczynników i nowa inwestycja nie może zakładać korzystania z miejsc 

parkingowych „gdzieś” tylko muszą te miejsca być zlokalizowane na terenie nowej 

inwestycji, podobnie np. z śmietnikami. 

Uwaga 12: 

Kolejne pytanie dotyczyło tego, w jaki sposób w koncepcji jest osiągnięta wartość 

historyczna osiedla Górna Kolonia. 

Odpowiedź: 

P. K. Skuza, wskazał, że koncepcja tego nie zawiera ponieważ wartość historyczna ma 

zostać utrzymana a nie zmieniona. Ustalenia planu mają na celu utrzymanie tej wartości 

poprzez np. określenie maksymalnej linii zabudowy. Dodał też, że w procesie 

przygotowywania planu będzie też prawdopodobnie brał udział konserwator zabytków, 

który może podpowiedzieć pewne rozwiązania. 

Uwaga 13: 

Kolejne pytanie dotyczyło tego, czy plan skupia się także na budynkach innych niż 

mające wartość historyczną „kamieniaki” oraz działek wokół „kamieniaków”, które 

również nie są zagospodarowane. Ponadto co z miejscem między ul. Szkolną 7 a 9. 

Odpowiedź: 

P. K. Skuza, wskazał, że w przypadku miejsca przy ul. Szkolnej to jest ciekawa 

lokalizacja do powstania np. skwerów czy innych miejsc wypoczynku. 

Uwaga 14: 

Pytająca uzupełniła wcześniejsze pytanie o to, co w tej sytuacji będzie z ogródkiem 

działkowym, w który włożyła dużo własnych środków, dostała z Miasta pozwolenia na 
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postawienie altanki i na którym wypoczywa jej dziecko z niepełnosprawnością, dla 

którego jest to jedno z niewielu zajęć. Zwróciła uwagę na to, czy ten ogródek może zostać 

zabrany oraz czy ma prawo pierwokupu oraz czy teren był analizowany także na miejscu, 

a nie tylko „na sucho” – z zewnątrz, bez wejścia w środowisko. Wyraziła też obawę 

związaną z tym, że słyszała pewne głosy, że budynki na osiedlu wytrzymają nadstawkę 10 

pięter a nie tylko jednego. 

Odpowiedź: 

P. K. Skuza, wskazał, że plan nie zakłada zabierania czegokolwiek, tylko określa pewne 

potencjały. Plan określa tylko co jest możliwe i co nie jest możliwe, a nie zmianę stanu 

istniejącego „na siłę”. Dodał też, że na obecnym etapie prac nie wchodzi się do mieszkań 

i nie robi ekspertyz konstrukcyjnych. Z kolei nadbudowa budynku nie jest obligatoryjna i 

zakłada jedynie możliwość nadbudowy poddasza do przekształcenia go w lokal 

użytkowy, a nie dobudowy większej liczby pięter. Tak jak zostało powiedziane wcześniej 

zapis o możliwości nadbudowy może zostać usunięty. Wątek 10 pięter jest natomiast 

pomysłem, który nie był w ogóle brany pod uwagę. 

Uwaga 15: 

Pytająca dodała też, ze należy słuchać głosu mieszkańców, ponieważ to osiedle ma różne 

wady, nie jest nowe i trudno je dobrze zagospodarować. 

Odpowiedź: 

P. K. Skuza dodał, że właśnie taki jest cel tego spotkania i nikt mieszkańców nie będzie 

do niczego zmuszał. 

Uwaga 16: 

Kolejna uwaga dotyczyła ankiet, w których wzięło udział bardzo mało osób, a na 

obecnym spotkaniu jest większa grupa osób, którzy są przeciwni. Na osiedlu brakuje dużo 

rzeczy, nie tylko garaży i parkingów. Poza tym gdyby mieszkańcy wiedzieli, że na 

potrzeby nowych miejsc parkingowych będą zabierane ogródki, to odpowiedzi w 

ankietach byłyby inne. 

Odpowiedź: 

Zastępca Prezydenta p. A. Brzeziński, odpowiedział, że ankiety były udostępnione 

mieszkańcom i on sam nie miał wpływu na to ile ankiet zostało wypełnionych. Natomiast 

dzisiejsze spotkanie ma umożliwić wysłuchanie oczekiwań mieszkańców i wspólne 

opracowanie koncepcji. 
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Uwaga 17: 

Kolejna uwaga dotyczyła tego, by nie uszczęśliwiać mieszkańców „na siłę” poprzez 

budowanie garaży, parkingów, zabieranie ogródków, dodawanie nadbudów. Jeśli Miasto 

chce pomóc mieszkańcom, to powinno dogadać się ze Starostą, aby pozwolił przesunąć 

garaże w inne miejsce i wyraził zgodę dotyczącą swojego terenu. Można też wyrównać 

chodniki, przyciąć żywopłoty, trawę, zapewnić odpowiednie kosze na śmieci, ponieważ 

jak obecnie mieszkaniec sam wszystkiego nie zrobi, to nie może się doprosić pomocy. 

Ponadto jeśli nawet planuje się jakieś nadbudowy itp. to trzeba wejść do budynku i 

sprawdzić czy będzie to możliwe, a nie planować przed sprawdzeniem na miejscu. 

Odpowiedź: 

P. K. Skuza podkreślił ponownie, że plan miejscowy ustala pewne możliwości i potencjał 

a nie jest związany z działalnością inwestycyjną czy działaniem służb porządkowych. 

Ekspertyzy konstrukcyjne nie są również do planu wymagane. Plan zagospodarowania 

przestrzennego bowiem tylko dopuszcza pewne rozwiązania, a dopiero w planie 

inwestycyjnym są kolejne procedury (np. ekspertyzy budowlane), które w zależności od 

potrzeb są realizowane. 

Uwaga 18: 

Kolejne pytanie dotyczyło, tego które działki są własnością Skarbu Państwa/Powiatu, aby 

uzyskać pełny obraz sytuacji własnościowej. 

Odpowiedź: 

P. K. Skuza odpowiedział, że na tym etapie nie można tego jednoznacznie powiedzieć, 

ponieważ nie ma wypisu z ewidencji gruntów. Takie szczegóły pojawią się na etapie 

wyłożenia planu do publicznego wglądu. 

Uwaga 19: 

Kolejny głos dotyczył trzech kwestii:1) czy protokół ze spotkania będzie dostępny na 

stronie internetowej i będzie publicznie dostępny bez konieczności składania wniosku o 

udostępnienie informacji publicznej?; 2) kiedy jest planowany kolejny etap, czyli 

wyłożenie planu do publicznego wglądu?; 3) czy są jakieś ogólne przemyślenia jak 

pomóc mieszkańcom w naszym obszarze? 

Odpowiedź 1: 

P. K. Skuza, odpowiedział, że dokładny termin wyłożenia planu jest trudny do 

oszacowania biorąc pod uwagę także kwestie pandemiczne. Natomiast dodał, że w 

momencie kiedy będzie gotowy projekt planu miejscowego, będzie opracowana prognoza 

oddziaływania na środowisko, prognoza skutków finansowych ustaleń planu np. czy ceny 
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terenów spadną, wzrosną, nie zmienią się. W sumie plan miejscowy jest opiniowany i 

uzgadniany z ok. 30 podmiotami. Okres opiniowania planu trwa ok. 1,5-2 miesiące i 

następnie informacja będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji PublicznejUrzędu 

Miasta Skarżyska-Kamiennej oraz ogłoszenie w prasie lokalnej o terminie i miejscu 

wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu. Będzie można, zapoznać się z nim i w 

okresie 21 dni składać uwagi do tego planu. Przewidziane jest także przeprowadzenie 

dyskusji publicznej. W okresie 21 dni będzie też dyskusja publiczna. Gdyby dziś był 

gotowy projekt planu to w granicach 3-4 miesięcy nastąpiłoby wyłożenie do publicznego 

wglądu. Dziś jednak jesteśmy jeszcze na etapie koncepcji, która będzie się zmieniać. 

Odpowiedź 2: 

P. radny z obszaru osiedla Górna Kolonia Bogusław Ciok zapowiedział, że w związku z 

wieloma uwagami mieszkańców, które pojawiły się podczas spotkania, po wakacjach 

zorganizuje spotkanie z mieszkańcami, radnym powiatowym, przedstawicielami 

starostwa, przedstawicielami gminy, zarządcami nieruchomości. Spotkanie to będzie 

rozpropagowane tak, aby każdy zainteresowany mógł wziąć w nim udział. 

Odpowiedź 3: 

P. K. Mączka dodał, że protokół ze spotkania zostanie przygotowany w perspektywie ok. 

2 tygodni od przeprowadzenia spotkania i będzie udostępniony na stronie internetowej 

Urzędu Miasta oraz na miejskim profilu portalu Facebook.  

Odpowiedź 4: 

Zastępca Prezydenta p. A. Brzeziński, potwierdził, że jeśli jest wola spotkania, to ono na 

pewno się odbędzie i zapowiedział swoją obecność wraz z odpowiednimi urzędnikami. 

Jednocześnie podziękował mieszkańcom za dyskusję oraz liczne przybycie. Zapewnił, że 

wszystkie uwagi krytyczne zostaną wzięte pod uwagę i wyraził nadzieję, że dzięki temu 

będzie możliwe opracowanie wzorcowego planu miejscowego. 

Uwaga 20: 

Jedna z mieszkanek wyraziła nadzieję, że spotkanie i dalsze działania pozwolą na 

utrzymanie większego porządku, ponieważ Górna Kolonia jest bardzo zanieczyszczona. 

Uwaga 21: 

Kolejny głos zawierał apel od mieszkańca, aby Miasto słuchało mieszkańców i czytało 

ich pisma, ponieważ np. chcąc postawić wiatę śmietnikową na własny koszt na terenie 

miejskim wszystko utknęło w urzędach, w nadzorze budowlanym i efekt jest taki, że 

trzeba remontować starą. Nie ma też sensu uszczęśliwiać mieszkańców na siłę, trzeba 

czasami przyjechać i ugiąć się, żebyśmy mogli zrobić coś dla siebie, dla osiedla. 
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Stwierdził, że mieszkańcy jako wspólnoty mieszkaniowe też muszą czasami coś 

pomyśleć. Wyraził też opinię, że np. ogródek jordanowski w miejscu, które było 

omawiane jest bardzo dobrym pomysłem. Zwrócił też uwagę, że w przypadku 

przedwojennych „kamieniaków” tam nie ma praktycznie nic i wymaga to 

zagospodarowania. 

Odpowiedź: 

P. K. Skuza, zwrócił uwagę, że jest to odmienny głos od wielu pozostałych, ponieważ 

zakład potrzebę jakiejś zmiany. Zachęcił też mieszkańców do przeczytania ustaleń planu 

opisujących dlaczego coś się w nim znalazło a co innego nie, ponieważ będą tam zawarte 

ustalenia na temat budynków wpisanych do ewidencji zabytków. Dzisiejsza koncepcja 

jest obrazem najważniejszych elementów, plan miejscowy będzie dużo bardziej 

szczegółowy, zakłada co powinno być lokalizowane a co nie. Na pewno nie powinny być 

lokalizowane duże obiekty, ze względu na zabytkowy charakter Górnej Kolonii. 

*** 

P. K. Mączka podziękował uczestnikom za liczne przybycie, zakończył spotkanie i zaprosił 

mieszkańców którzy chcieliby przyjrzeć się koncepcji planu na mapie do indywidualnych 

rozmów z planistą w kuluarach. 

Podsumowanie 

Przebieg dyskusji podczas spotkania konsultacyjnego dotyczącego kierunków zagospodarowania 

osiedla Górna Kolonia w Skarżysku Kamiennej pokazał: 

1) troskę mieszkańców Osiedla Górna Kolonia o otoczenie ich miejsca zamieszkania,  

2) niewystarczający zakres działań konsultacyjnych i dialogu z mieszkańcami dotyczący 

potrzeb związanych z ich miejscem zamieszkania,  

3) deficyt wiedzy i świadomości mieszkańców w zakresie planowania przestrzennego, co 

wskazuje na konieczność poszerzenia działań w tym zakresie przez Urząd Miasta. 

Duża frekwencja i zaangażowanie mieszkańców w dyskusję pozwalają postawić wniosek, że 

kolejne etapy prac nad przygotowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla Osiedla Górna Kolonia także będą cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców. 


