
ZESTAWIENIE UWAG ZGŁOSZONYCH W RAMACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

do koncepcji zagospodarowania terenu położonego u zbiegu ul. Świerkowej i Nowomiejskiej w Suwałkach 

 

I etap konsultacji społecznych, podczas którego mieszkańcy mogli zgłaszać swoje uwagi, trwał w dniach 6 – 19 lutego 2023 r. Dodatkowo, 

zgodnie z właściwym zarządzeniem Prezydenta Miasta Suwałk, w dniu 8 lutego odbyło się spotkanie konsultacyjne, którego uczestniczy wyrazili 

swoją opinię na temat przedstawionych koncepcji. 

 

Lp. 
Wnoszący 

uwagę 
Dzień/ forma 

Wariant, którego 

dotyczy uwaga 
Treść uwagi 

Stanowisko ZDiZ 

w Suwałkach 

1 
Stanisław 

Roziewski 

07.02.2023 

wiadomość  

e- mail/ 

09.02.2023 

spotkanie 

konsultacyjne 

uwaga ogólna 

Przedstawienie własnej koncepcji, zakładającej: 

 zlokalizowanie na omawianym terenie 

Biblioteki Publicznej; 

 przeniesienie funkcji parkowej na obszar przy 

Aquaparku; 

 przeznaczenie terenu u zbiegu ul. M. Reja 

i ul. gen K. Pułaskiego pod budowę obiektu 

handlowego. 

Zgłoszone uwagi nie 

dotyczą przedmiotu 

konsultacji. 

2 
Mieszkaniec 

Suwałk 

08.02.2023 

spotkanie 

konsultacyjne 

uwaga ogólna 

Pozostawienie myjni samochodowej w obecnym 

miejscu jest bezzasadne w każdym 

z przedstawionych wariantów. 

Uwzględniono. 

3 

Adam Ołowniuk, 

Radny Rady 

Miejskiej 

w Suwałkach 

08.02.2023 

spotkanie 

konsultacyjne 

uwaga ogólna 

Każdy z wariantów powinien uwzględniać 

dostosowanie nawierzchni ciągów 

komunikacyjnych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. 

Uwaga zostanie 

uwzględniona na etapie 

opracowywania 

dokumentacji technicznej. 

4 

Kamil Lauryn, 

Radny Rady 

Miejskiej 

w Suwałkach 

08.02.2023 

spotkanie 

konsultacyjne 

uwaga ogólna 
W każdej z koncepcji powinno uwzględnić się 

plac zabaw. 
Uwzględniono. 



5 

Kamil Klimek, 

Radny Rady 

Miejskiej 

w Suwałkach 

08.02.2023 

spotkanie 

konsultacyjne 

uwaga ogólna 

 Powinno się rozważyć możliwość 

zastosowania nawierzchni antysmogowych.  

 W koncepcjach należy uwzględnić plac zabaw 

o charakterze innym, niż te w okolicy oraz 

miejsce pod małą gastronomię. 

Uwzględniono. 

6 
Wojciech 

Popławski 

08.02.2023 

spotkanie 

konsultacyjne 

uwaga ogólna 

 Nie powinno wprowadzać się zieleni wysokiej 

w grupach, a w formie rozproszonej. 

 Na terenie parku można wygospodarować 

przestrzeń służącą wystawom, które będą 

przyciągać turystów – np. Skarby Jaćwingów. 

Nie uwzględniono. 

7 

Karol Korneluk, 

Radny Rady 

Miejskiej 

w Suwałkach 

08.02.2023 

spotkanie 

konsultacyjne 

uwaga ogólna 

W koncepcjach należy uwzględnić źródełka 

wody pitnej, plac zabaw, psie pakiety oraz 

monitoring. Infrastruktura powinna być 

dostosowana do potrzeb osób 

niepełnosprawnych oraz uwzględniać miejsce 

pod lokal gastronomiczny oraz toaletę. 

Uwaga zostanie 

uwzględniona na etapie 

opracowywania 

dokumentacji 

projektowej. 

8 

Zdzisław 

Przełomiec, 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej 

w Suwałkach 

08.02.2023 

spotkanie 

konsultacyjne 

uwaga ogólna 

Na terenie parku powinno znaleźć się miejsce 

przeznaczone na lokal gastronomiczny lub 

gastronomię mobilną, ale zlokalizowane poza 

głównym założeniem, tak aby nie ograniczać 

przestrzeni rekreacyjnej. 

Uwzględniono częściowo. 

9 
Mieszkaniec 

 ul. Klonowej 

08.02.2023 

spotkanie 

konsultacyjne 

uwaga ogólna 

 Park można zlokalizować na obszarze 

pomiędzy ul. Świerkową a ul. Pendereckiego. 

 W zagospodarowaniu można uwzględnić także 

pole do minigolfa. 

Tereny leżące poza 

omawianym obszarem są 

własnością prywatną, 

w związku z czym nie ma 

możliwości powiększenia 

obszaru inwestycji. 

10 
Mieszkaniec 

Suwałk 

08.02.2023 

spotkanie 

konsultacyjne 

uwaga ogólna 

Teren można urządzić jako ogród społeczny oraz 

sad, które będą skupiały grupy mieszkańców np. 

seniorów czy uczniów. 

Nie uwzględniono. 



11 
Mieszkanka  

ul. Świerkowej 

08.02.2023 

spotkanie 

konsultacyjne 

uwaga ogólna 

Teren powinien pełnić funkcje skupiające 

okolicznych mieszkańców, posiadać plac zabaw 

oraz utwardzone ciągi piesze, umożliwiające 

wygodne poruszanie się rodzicom z wózkami. 

Uwzględniono. 

12 

Emil Sieńko, 

Emil Zagórski 

Referat Promocji, 

Wydział Obsługi 

Prezydenta, 

Komunikacji 

Społecznej 

i Promocji 

Urzędu Miasta w 

Suwałkach 

09.02.2023 

formularz 

konsultacyjny 

I 

 W koncepcji należy uwzględnić większą ilość 

drzew, szczególnie wzdłuż głównych alei, oraz 

ławek objętych cieniem drzew. Mogą to być 

także inne formy, np. leżaki, huśtawki. 

 Układ ścieżek powinien zostać utrzymany, 

uwzględniając istniejące przedepty. 

 Należy wrysować źródełka wody pitnej, 

rozplanować stojaki rowerowe, można 

uwzględnić także wykorzystanie ławki 

interaktywnej. 

 Należy uwzględnić psie pakiety oraz rozważyć 

możliwość stworzenia części wygrodzonej 

z wybiegiem dla psów.  

 Należy zaplanować rabaty kwiatami i ziołami. 

 Przynajmniej przy jednej alejce należy 

przewidzieć oświetlenie, np. latarnie 

z panelami fotowoltaicznymi. 

 Ścieżki mogą zostać wykonane z materiałów 

naturalnych np.: kruszyw mineralnych lub 

innych wodoprzepuszczalnych. 

 Ewentualny plac zabaw powinien mieć formę 

naturalnego miejsca do zabawy. 

Uwzględniono częściowo. 

Elementy małej 

architektury, oświetlenie, 

forma placu zabaw oraz 

rodzaj nawierzchni 

zostaną dobrane na etapie 

opracowywania 

dokumentacji 

projektowej. 

13 
Szymon 

Orchowski 

13.02.2023 

formularz 

konsultacyjny 

I 
 Myjnia samochodowa powinna zostać 

zlikwidowana. 
Uwzględniono. 



  II-IV 

 Należy uwzględnić istniejące ścieżki. 

 W koncepcjach przewidziano zbyt dużo 

niezagospodarowanej przestrzeni – ewentualne 

imprezy są na tyle rzadkie, że nie uzasadniają 

pozostawienia większości terenu bez żadnego 

zagospodarowania. Można rozważyć punktowe 

nasadzenia możliwie dużych drzew o wysokich 

pniach, które będą stanowić dominanty, 

jednocześnie nie uniemożliwiając 

organizowania niewielkich imprez. 

Uwzględniono. 

  I-IV 

 Należy ograniczyć lub całkowicie 

wyeliminować nasadzenia niskich drzew na 

rzecz wysokich. 

 Brak zieleni niskiej w postaci kwiatów, 

krzewów o zróżnicowanej wysokości 

i kolorystyce. 

 Sugeruje się wprowadzenie elementów małej 

architektury, zwłaszcza na terenie strefy 

wystawienniczej – np. elementy ogrodów 

wertykalnych, pergole, siedziska, ławki, itp. 

Uwzględniono częściowo. 

Elementy małej 

architektury zostaną 

dobrane na etapie 

opracowywania 

dokumentacji 

projektowej. 

  IV 
 Należy zrezygnować z pawilonów, niosących 

ryzyko problemów z ich wynajęciem. 

Nie uwzględniono. 

Przeważająca część 

głosów opowiadała się za 

wygospodarowaniem 

miejsca przeznaczonego 

pod gastronomię. 



14 
Zbigniew 

Sawicki 

19.02.2023, 

wiadomość 

email 

uwaga ogólna 

Na terenie powinna znaleźć się: 

 górka do zjeżdżania na sankach, 

 ogrodzone, niewielkie boisko trawiaste 

 piłkarzyki, stół do ping-ponga, piaskownica, 

stół zręcznościowy dla dzieci. 

Uwzględniono częściowo. 

Elementy małej 

architektury zostaną 

dobrane na etapie 

opracowywania 

dokumentacji 

projektowej. 

 


