
Przy stoliku nr 1
rozmawiamy o:
przedogródkach, skwerach, alejach,
parkach; zielonej sieci; zielonych ciągach 
pieszo-rowerowych; otwarciu na Łynę;
ogrodach społecznych; przestrzeni 
publicznej ulic;

celach PROGRAMU:
„Chronione i rozwijane obszary zieleni”,
„Przestrzeń publiczna ulic przyjazna 
dla pieszych”,
„Zatorze z dobrym klimatem”

i innych tematach 
związanych z: zielenią,
przestrzenią publiczną
ulic i możliwościach 
wpływu na poprawę 
klimatu Zatorza.

rozmawiamy o:
zabytkach, Koszarach Dragonów, ulicy 
Kolejowej, Przyczółku Dworcowym;
rewitalizacji podwórek Zatorza;

celach PROGRAMU:
„Chronione obiekty zabytkowe”,
„Na nowo zdefiniowane wskazane 
obszary (funkcja i przestrzeń)”,
„Ponadlokalne centrum obszaru 
– Koszary Dragonów”,
„Zatorze z dobrym klimatem”

i innych tematach 
związanych z: funkcją,
zabytkami, przestrzenią
publiczną i możliwoś-
ciach wpływu na popra-
wę klimatu Zatorza.
 

Przy stoliku nr 3 
rozmawiamy o:
ruchu pieszym; dostępności dla rowerów;
transporcie publicznym; połączeniach 
komunikacyjnych z pozostałymi obszarami 
miasta (pieszych,rowerowych i samocho-
dowych); parkowaniu i uspokojeniu ruchu 
samochodowego

celach PROGRAMU:
„Nowe połaczenia komunikacyjne 
ze Śródmiesciem i pozostałymi 
obszarami miasta”,
„Zatorze z dobrym klimatem”;

i innych tematach 
związanych z: komu-
nikacją, infrastrukturą
i możliwościach 
wpływu na poprawę 
klimatu Zatorza.
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Przy stoliku nr 2



Konsultacje
PROGRAMU 
ZATORZE

Spotkanie informacyjne
przy stolikach tematycznych
Olsztyn, ul. Jagiellońska, Park „Górka Jasia” 
27 czerwca 2022 r., godz. 17.00 – 19.00

Udostępnienie treści projektu
Programu Zatorze na stronie:
internetowej miasta i zbieranie 
uwag do PROGRAMU
20 czerwca – 30 września 2022r.

Spotkanie warsztatowe: „Zazielenianie 
przestrzeni publicznej ulic Zatorza”
Olsztyn, ul. J. Kasprowicza 4, Koszary Funka
3 września 2022 r., godz. 11.00 – 13.00 

Raport z konsultacji  
do 15 października 2022 r.

Mapa – synteza graficzna PROGRAMU, oznaczenia:

Zielona sieć Zatorza (przedogródki, skwery, aleje, parki, cmentarze, 
ogrody działkowe, stadiony, Las Miejski)

Obszary wskazane W PROGRAMIEdo przekształceń funkcjonalno
-przestrzennych: Koszary Dragonów, Nowa Kolejowa, Przyczółek Dworcowy

Koszary
Dragonów

Nowa
Kolejowa

Przyczółek
Dworcowy

Połączenia (istniejące i ) piesze, rowerowe i samochodowepostulowane
Zatorza ze Śródmieściem i Lasem Miejskim

Powyższa mapa jest jedynie schematem, bardziej szczegółowe informacje graficzne zawarte są na mapach tematycznych PROGRAMU.
Wydział urbanistyki i Architektury UM Olsztyna, proj. Ewa Gadomska 

Szczegółowe informacje na temat
konsultacji wraz z udostępnianymi
dokumentami będą zamieszczane 
na stronie:
konsultacje.olsztyn.eu/konsultacje-spoleczne 
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