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Zestawienie wniosków z wyłożenia do publicznego wglądu projektu pn. „Przebudowa płyty Starego Rynku w Bydgoszczy” 

 
 
Termin składania wniosków: od 29.06.2016r. do 17.07.2016r. 

 

Numer 
kolejny 

wniosku 
Treść zgłoszenia/ wniosku 

Stanowisko 
(projektant, 
inwestor) 

Uzasadnienie/wyjaśnienia 

1 

1.1. Wniosek o ekspozycję podziemi 
wniosek 

częściowo 
zaakceptowany 

W ramach inwestycji zostaną wyeksponowane ruiny wieży średniowiecznego ratusza przy 
zastosowaniu przekrycia szklanego. Wyniki prac archeologicznych pokazane zostaną w wersji 
multimedialnej. 

1.2. Wniosek o przeniesienie pomnika 
Walki i Męczeństwa w inne miejsce 

wniosek 
odrzucony 

 
W trakcie konsultacji pojawiły się zarówno wnioski o pozostawienie pomnika Walki i 
Męczeństwa w dotychczasowej lokalizacji, jak i wnioski o dyslokowanie pomnika poza Stary 
Rynek. Zgodnie z projektem zostanie on jedynie nieznacznie przesunięty, by w sposób 
przemyślany zamykał  perspektywę północnej pierzei placu.  
 

1.3. Wniosek o budowę pierzei zachodniej 
wniosek 

odrzucony 

Budowa pierzei zachodniej nie jest przedmiotem konsultowanej inwestycji. Obecna inwestycja 
nie zamyka drogi dla odbudowy pierzei w przyszłości. Jednak nie jest to możliwe bez 
uzgodnienia ze stroną kościelną. 

1.4. Wniosek o uwzględnienie drzew wniosek przyjęty Projekt uwzględni donice, w których posadzone zostaną drzewa, krzewy lub kwiaty. 

1.5. Wniosek o powrót kwiaciarni na Stary 
Rynek 

wniosek 
częściowo 

przyjęty 

W projekcie przewidziane zostanie miejsce, w którym sezonowo będzie mógł się odbywać 
handel kwiatami, jednak nie zakłada się budowy trwałych obiektów w rodzaju straganów lub 
kiosków 

1.6. Wniosek o usunięcie ruchu kołowego 
ze Starego Rynku i budowę parkingów 
wokół Starówki 

wniosek przyjęty 
Planuje się znaczne ograniczenie ruchu kołowego w obszarze Starego Rynku. Pozostawiony 
zostanie ruch pojazdów zaopatrzenia (w określonych godzinach) i służ komunalnych. 

2 

Wniosek o przeniesienie Pomnika Walki i 
Męczeństwa na Wzgórze Wolności, 
nieopodal Cmentarza Bohaterów 
Bydgoszczy 

wniosek 
odrzucony 

 
W trakcie konsultacji pojawiły się zarówno wnioski o pozostawienie pomnika Walki i 
Męczeństwa w dotychczasowej lokalizacji, jak i wnioski o dyslokowanie pomnika poza Stary 
Rynek. Zgodnie z projektem zostanie on jedynie nieznacznie przesunięty, by w sposób 
przemyślany zamykał  perspektywę północnej pierzei placu.  
 

3 
 3.1. Wniosek o pozostawienie nawierzchni 
brukowej Starego Rynku po jej wyrównaniu 

wniosek 
odrzucony 

Rodzaj nawierzchni płyty rynku, zaproponowany jako nawierzchnia z kamiennych płyt 
wielkogabarytowych już w zwycięskiej pracy konkursowej firmy GM Architekci, nie była 
negowany na żadnym z etapów prac koncepcyjnych i projektowych. Wnoszono zastrzeżenia co 
do wymiarów płyt i te zastrzeżenia zostały uwzględnione. Nawierzchnia jezdni otaczającej płytę 
zostanie wykonana z kostki rzędowej. 
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3.2. Wniosek o zmianę „nowoczesnej” 
formy fontanny, na dostosowaną do 
otoczenia, np. barokową 

wniosek 
odrzucony 

W projekcie przewidziano fontannę o charakterze neutralnym w stosunku do otaczającej rynek 
zabudowy. 

4 Wniosek o uwzględnienie drzew, zieleni Wniosek przyjęty Projekt uwzględni donice, w których posadzone zostaną drzewa, krzewy lub kwiaty. 

 
 
5 

Wniosek o rezygnację z oznaczenia 18 
południka za pomocą świetlnego pasa LED 

Wniosek 
odrzucony 

W związku z licznymi wnioskami dotyczącymi oznaczenia przebiegu 18 południka na płycie 
Starego Rynku, ta idea była uwzględniana we wszystkich rozpatrywanych wariantach 
przebudowy płyty, począwszy od roku 2010. 

6 
Wniosek o budowę parkingu pod płytą 
Starego Rynku 

Wniosek 
odrzucony 

Budowa parkingów pod płytą Starego Rynku wykracza poza program inwestycji. Realizacja 
takiego obiektu wiązałaby się z koniecznością zniszczenia obiektów o dużej wartości 
archeologicznej.  

7 
Wniosek o ekspozycję podziemi starego 
ratusza 

Wniosek przyjęty 
W ramach inwestycji zostaną wyeksponowane ruiny wieży średniowiecznego ratusza przy 
zastosowaniu przekrycia szklanego. Wyniki prac archeologicznych pokazane zostaną w wersji 
multimedialnej. 

8. 

8.1. Wniosek o zmianę formy fontanny 
(dodatkowe elementy ozdobne - rzeźby lub 
płaskorzeźby) 

Wniosek 
odrzucony 

W projekcie przewidziano fontannę o charakterze neutralnym w stosunku do otaczającej rynek 
zabudowy. 

8.2. Wniosek o ograniczenie ruchu 
pojazdów na Starym Rynku 

Wniosek przyjęty 
Planuje się znaczne ograniczenie ruchu kołowego w obszarze Starego Rynku. Pozostawiony 
zostanie ruch pojazdów zaopatrzenia (w określonych godzinach) i służb komunalnych. 

8.3. Wniosek o uwzględnienie mozaiki na 
płycie Starego Rynku 

Wniosek 
odrzucony 

Wniosek interesujący ale sprzeczny z przyjętą w założeniach do prac projektowych i 
podtrzymana na każdym ich etapie koncepcją wykonania nawierzchni z płyt kamiennych o 
dużych (na początku) i zróżnicowanych (w aktualnej wersji) gabarytach. 

9. 
Wniosek o ekspozycję fundamentów 
starego ratusza 

Wniosek przyjęty 
W ramach inwestycji zostaną wyeksponowane ruiny wieży średniowiecznego ratusza przy 
zastosowaniu przekrycia szklanego. Wyniki prac archeologicznych pokazane zostaną w wersji 
multimedialnej. 

10. 

10.1. Wniosek o odbudowę pierzei 
zachodniej wraz z pojezuickim kościołem  

Wniosek 
odrzucony 

Budowa pierzei zachodniej nie jest przedmiotem konsultowanej inwestycji. Obecna inwestycja 
nie zamyka drogi dla odbudowy pierzei w przyszłości. Jednak nie jest to możliwe bez 
uzgodnienia ze stroną kościelną. 

10.2. Wniosek o udostępnienie 
zwiedzającym podziemi pod płytą Starego 
Rynku 

Wniosek 
odrzucony 

Wniosek nie może zostać przyjęty z uwagi na negatywną opinię komisji konserwatorskiej z dnia 
17.06.2010 r. co do koncepcji odkrycia i udostępnienia zwiedzającym reliktów znajdujących się 
pod obecną nawierzchnią Starego Rynku. Komisja ustaliła, że z uwagi na płytkie zaleganie 
zachowanych fragmentów dolnych partii sklepień, niemożliwe jest odtworzenie sklepień piwnic 
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bez wyniesienia bryły budynku ponad współczesny poziom płyty Starego Rynku i bez 
częściowego zniszczenia substancji zabytkowej..  
W ramach inwestycji zostaną wyeksponowane ruiny wieży średniowiecznego ratusza przy 
zastosowaniu przekrycia szklanego. Wyniki prac archeologicznych zostaną pokazane w wersji 
multimedialnej. 

10.3. Wniosek o wyprowadzenie ruchu 
samochodowego ze Starego Rynku 

Wniosek przyjęty  
Planuje się znaczne ograniczenie ruchu kołowego w obszarze Starego Rynku. Pozostawiony 
zostanie ruch pojazdów zaopatrzenia (w określonych godzinach) i służb komunalnych. 

11. 
Wniosek o wydobycie i udostępnienie 
zwiedzającym podziemi ratusza i kościoła 
pojezuickiego 

Wniosek 
odrzucony 

Wniosek nie może zostać przyjęty z uwagi na negatywną opinię komisji konserwatorskiej z dnia 
17.06.2010 r. co do koncepcji odkrycia i udostępnienia zwiedzającym reliktów znajdujących się 
pod obecną nawierzchnią Starego Rynku. Komisja ustaliła, że z uwagi na płytkie zaleganie 
zachowanych fragmentów dolnych partii sklepień, niemożliwe jest odtworzenie sklepień piwnic 
bez wyniesienia bryły budynku ponad współczesny poziom płyty Starego Rynku i bez 
częściowego zniszczenia substancji zabytkowej..  
W ramach inwestycji zostaną wyeksponowane ruiny wieży średniowiecznego ratusza przy 
zastosowaniu przekrycia szklanego. Wyniki prac archeologicznych zostaną pokazane w wersji 
multimedialnej. 

12. 
Wniosek o uwzględnienie w projekcie 
drzew 

Wniosek przyjęty Projekt uwzględni donice, w których posadzone zostaną drzewa, krzewy lub kwiaty. 

13. 

13.1. Wniosek o zamknięcie Starego 
Rynku dla ruchu samochodowego 

Wniosek przyjęty 
Planuje się znaczne ograniczenie ruchu kołowego w obszarze Starego Rynku. Pozostawiony 
zostanie ruch pojazdów zaopatrzenia (w określonych godzinach) i służb komunalnych. 

13.2 Wniosek o uwzględnienie terenów 
zielonych (trawników)  

Wniosek 
odrzucony 

Z uwagi na ograniczenia terenowe poza zastosowaniem kwietników i donic z drzewami, 
kolejnych elementów zagospodarowania zielenią (trawników) nie przewiduje się. 

13.3. Wniosek o obniżenie Pomnika Walki i 
Męczeństwa  

Wniosek przyjęty W efekcie dyslokacji pomnika ulegnie obniżeniu poziom jego posadowienia 

14. 
Wniosek o wyeksponowanie zabytkowych 
fundamentów znajdujących się pod płytą 
Starego Rynku  

Wniosek przyjęty 
W ramach inwestycji zostaną wyeksponowane ruiny wieży średniowiecznego ratusza przy 
zastosowaniu przekrycia szklanego. Wyniki prac archeologicznych pokazane zostaną w wersji 
multimedialnej. 

15.  
Wniosek o zaprojektowanie owalnej 
fontanny w centralnym miejscu Starego 
Rynku 

Wniosek 
odrzucony 

W projekcie przewidziano fontannę o charakterze neutralnym w stosunku do otaczającej rynek 
zabudowy. 
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16. 
Wniosek o uwzględnienie rzędów drzew 
wokół Starego Rynku 

Wniosek przyjęty Projekt uwzględni donice, w których posadzone zostaną drzewa, krzewy lub kwiaty. 

17.  

17.1. Wniosek o usunięcie pomnika Walki i 
Męczeństwa  

Wniosek 
odrzucony 

 
W trakcie konsultacji pojawiły się zarówno wnioski o pozostawienie pomnika Walki i 
Męczeństwa w dotychczasowej lokalizacji, jak i wnioski o dyslokowanie pomnika poza Stary 
Rynek. Zgodnie z projektem zostanie on jedynie nieznacznie przesunięty, by w sposób 
przemyślany zamykał  perspektywę północnej pierzei placu.  

17.2. Wniosek o wyeksponowanie 
podziemi ratusza i kościoła pojezuickiego 

Wniosek 
odrzucony 

Wniosek nie może zostać przyjęty z uwagi na negatywną opinię komisji konserwatorskiej z dnia 
17.06.2010 r. co do koncepcji odkrycia i udostępnienia zwiedzającym reliktów znajdujących się 
pod obecną nawierzchnią Starego Rynku. Komisja ustaliła, że z uwagi na płytkie zaleganie 
zachowanych fragmentów dolnych partii sklepień, niemożliwe jest odtworzenie sklepień piwnic 
bez wyniesienia bryły budynku ponad współczesny poziom płyty Starego Rynku i bez 
częściowego zniszczenia substancji zabytkowej..  
W ramach inwestycji zostaną wyeksponowane ruiny wieży średniowiecznego ratusza przy 
zastosowaniu przekrycia szklanego. Wyniki prac archeologicznych zostaną pokazane w wersji 
multimedialnej. 

18. 
Wniosek o uwzględnienie drzew na Starym 
Rynku 

Wniosek przyjęty Projekt uwzględni donice, w których posadzone zostaną drzewa, krzewy lub kwiaty. 

19. 
Wniosek o udostępnienie trasy podziemnej 
przez piwnice ratusza i kościoła 
pojezuickiego 

Wniosek 
odrzucony 

Wniosek nie może zostać przyjęty z uwagi na negatywną opinię komisji konserwatorskiej z dnia 
17.06.2010 r. co do koncepcji odkrycia i udostępnienia zwiedzającym reliktów znajdujących się 
pod obecną nawierzchnią Starego Rynku. Komisja ustaliła, że z uwagi na płytkie zaleganie 
zachowanych fragmentów dolnych partii sklepień, niemożliwe jest odtworzenie sklepień piwnic 
bez wyniesienia bryły budynku ponad współczesny poziom płyty Starego Rynku i bez 
częściowego zniszczenia substancji zabytkowej..  
W ramach inwestycji zostaną wyeksponowane ruiny wieży średniowiecznego ratusza przy 
zastosowaniu przekrycia szklanego. Wyniki prac archeologicznych zostaną pokazane w wersji 
multimedialnej. 

20.  

20.1. Wniosek o pozostawienie pomnika 
Walki i Męczeństwa w dotychczasowej 
lokalizacji 

Wniosek 
odrzucony 

 
W trakcie konsultacji pojawiły się zarówno wnioski o pozostawienie pomnika Walki i 
Męczeństwa w dotychczasowej lokalizacji, jak i wnioski o dyslokowanie pomnika poza Stary 
Rynek. Zgodnie z projektem zostanie on jedynie nieznacznie przesunięty, by w sposób 
przemyślany zamykał  perspektywę północnej pierzei placu.  

20.2. Wniosek o pozostawienie znicza przy 
pomniku Walki i Męczeństwa 

Wniosek przyjęty Znicz zostanie pozostawiony przy pomniku w nowej lokalizacji 
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20.3. Wniosek o odbudowę kościoła pw. 
Ignacego Loyoli lub Kaplicy 

Wniosek 
odrzucony 

Budowa pierzei zachodniej nie jest przedmiotem konsultowanej inwestycji. Obecna inwestycja 
nie zamyka drogi dla odbudowy pierzei w przyszłości. Jednak nie jest to możliwe bez 
uzgodnienia ze stroną kościelną. 

20.4. Wniosek o udostępnienie 
„podziemnych labiryntów” zwiedzającym 

Wniosek 
odrzucony 

Wniosek nie może zostać przyjęty z uwagi na negatywną opinię komisji konserwatorskiej z dnia 
17.06.2010 r. co do koncepcji odkrycia i udostępnienia zwiedzającym reliktów znajdujących się 
pod obecną nawierzchnią Starego Rynku. Komisja ustaliła, że z uwagi na płytkie zaleganie 
zachowanych fragmentów dolnych partii sklepień, niemożliwe jest odtworzenie sklepień piwnic 
bez wyniesienia bryły budynku ponad współczesny poziom płyty Starego Rynku i bez 
częściowego zniszczenia substancji zabytkowej..  
W ramach inwestycji zostaną wyeksponowane ruiny wieży średniowiecznego ratusza przy 
zastosowaniu przekrycia szklanego. Wyniki prac archeologicznych zostaną pokazane w wersji 
multimedialnej. 

20.5. Wniosek o nienadawanie świeckiego 
charakteru miejscu, w którym stał kościół 
pw. Ignacego Loyoli i niebudowanie w tym 
miejscu quasimuzeum 

Wniosek 
częściowo 

przyjęty 

Budowa pierzei zachodniej nie jest przedmiotem obecnej inwestycji. Sposób odtworzenia 
pierzei pozostaje kwestią otwartą i przebudowa płyty Starego Rynku nie wyklucza żadnych 
przyszłych rozwiązań. Jednak nie jest to możliwe bez uzgodnienia ze stroną kościelną. 

20.6. Wniosek o niebudowanie fontanny w 
miejscu, w którym stał szaniec 

Wniosek 
odrzucony 

Budowa fontanny była elementem niemal wszystkich rozpatrywanych wariantów realizacji 
inwestycji. Fontanna wpłynie na zwiększenie atrakcyjności Starego Rynku.  

20.7. Wniosek o nietworzenie miejsca na 
scenę koncertową na Starym Rynku 

Wniosek 
odrzucony 

Miejsce na „scenę koncertową” jest niezbędne z uwagi na ilość wydarzeń (nie tylko o 
charakterze rozrywkowym, lecz również oficjalnym), które odbywają się na Starym Rynku i które 
wymagają uporządkowania organizacyjnego a zwłaszcza technicznego 

21. 
Wniosek o uwzględnienie w projekcie 
zieleni 

Wniosek przyjęty Projekt uwzględni donice, w których posadzone zostaną drzewa, krzewy lub kwiaty. 

22. 

22.1. Wniosek o zamknięcie płyty Starego 
Rynku dla ruchu samochodów 

Wniosek przyjęty 
Planuje się znaczne ograniczenie ruchu kołowego w obszarze Starego Rynku. Pozostawiony 
zostanie ruch pojazdów zaopatrzenia (w określonych godzinach) i służ komunalnych. 

22.2. Wniosek o rezygnację z nawierzchni 
brukowej na jezdni i zastosowanie płyt 
zbliżonych do części centralnej 

Wniosek 
odrzucony 

Pomimo znacznych ograniczeń dla ruchu kołowego, jakie zaplanowano w odniesieniu do 
Starego Rynku, zostanie dopuszczony ruch samochodów dostawczych (w określonych 
godzinach) oraz pojazdów służb komunalnych. Jezdnia wydzielona wyłącznie poprzez inną 
(brukową) nawierzchnię ma służyć uporządkowaniu tego ruchu. Miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego przewiduje wydzielenie jezdni w obrębie Starego Rynku. 
Kostka rzędowa, która nadal będzie wyznaczać jezdnie ma charakter zabytkowy i również z 
tego powodu zostanie zachowana. 

22.3. Wniosek o podświetlenie fontanny 
przed biblioteką również we wnętrzu niecki 

Wniosek przyjęty Projekt uwzględni podświetlenie fontanny przy Bibliotece również wewnątrz niecki 
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23. 
Wniosek o całkowity zakaz ruchu 
samochodów wokół Starego Rynku 

Wniosek przyjęty 
Planuje się znaczne ograniczenie ruchu kołowego w obszarze Starego Rynku. Pozostawiony 
zostanie ruch pojazdów zaopatrzenia (w określonych godzinach) i służ komunalnych. 

24. 

24.1. Wniosek o zakaz wjazdu dla 
wszelkich pojazdów mechanicznych 

Wniosek przyjęty 
Planuje się znaczne ograniczenie ruchu kołowego w obszarze Starego Rynku. Pozostawiony 
zostanie ruch pojazdów zaopatrzenia (w określonych godzinach) i służ komunalnych. 

24.2. Wniosek o usunięcie pomnika Walki i 
Męczeństwa 

Wniosek 
odrzucony 

 
W trakcie konsultacji pojawiły się zarówno wnioski o pozostawienie pomnika Walki i 
Męczeństwa w dotychczasowej lokalizacji, jak i wnioski o dyslokowanie pomnika poza Stary 
Rynek. Zgodnie z projektem zostanie on jedynie nieznacznie przesunięty, by w sposób 
przemyślany zamykał  perspektywę północnej pierzei placu.  

25. 

25.1. Wniosek o likwidację jezdni oraz 
całkowity zakaz ruchu w obszarze rynku 

Wniosek 
częściowo 

przyjęty 

Planuje się znaczne ograniczenie ruchu kołowego w obszarze Starego Rynku. Pozostawiony 
zostanie ruch pojazdów zaopatrzenia (w określonych godzinach) i służ komunalnych. Jezdnie 
zostaną zachowane w celu uporządkowania ruchu tych pojazdów, których wjazd będzie 
dozwolony. 

25.2. Wniosek o przeniesienie pomnika 
Walki i Męczeństwa do Doliny Śmierci w 
Fordonie 

Wniosek 
odrzucony 

 
W trakcie konsultacji pojawiły się zarówno wnioski o pozostawienie pomnika Walki i 
Męczeństwa w dotychczasowej lokalizacji, jak i wnioski o dyslokowanie pomnika poza Stary 
Rynek. Zgodnie z projektem zostanie on jedynie nieznacznie przesunięty, by w sposób 
przemyślany zamykał  perspektywę północnej pierzei placu.  

26. 

26.1. Wniosek o wyłączenie z ruchu 
Starego Rynku 

Wniosek przyjęty 
Planuje się znaczne ograniczenie ruchu kołowego w obszarze Starego Rynku. Pozostawiony 
zostanie ruch pojazdów zaopatrzenia (w określonych godzinach) i służ komunalnych. 

26.2. Wniosek o odbudowę Zachodniej 
Pierzei 

Wniosek 
odrzucony 

Budowa pierzei zachodniej nie jest przedmiotem konsultowanej inwestycji. Obecna inwestycja 
nie zamyka drogi dla odbudowy pierzei w przyszłości. Jednak nie jest to możliwe bez 
uzgodnienia ze stroną kościelną. 

26.3. Wniosek o usunięcie pomnika Walki i 
Męczeństwa 

Wniosek 
odrzucony 

W trakcie konsultacji pojawiły się zarówno wnioski o pozostawienie pomnika Walki i 
Męczeństwa w dotychczasowej lokalizacji, jak i wnioski o dyslokowanie pomnika poza Stary 
Rynek. Zgodnie z projektem zostanie on jedynie nieznacznie przesunięty, by w sposób 
przemyślany zamykał  perspektywę północnej pierzei placu. 

27.  Wniosek o przeniesienie pomnika  
Wniosek 

odrzucony 

 
W trakcie konsultacji pojawiły się zarówno wnioski o pozostawienie pomnika Walki i 
Męczeństwa w dotychczasowej lokalizacji, jak i wnioski o dyslokowanie pomnika poza Stary 
Rynek. Zgodnie z projektem zostanie on jedynie nieznacznie przesunięty, by w sposób 
przemyślany zamykał  perspektywę północnej pierzei placu.  

28. Wniosek o przeniesienie pomnika 
Wniosek 

odrzucony 

 
W trakcie konsultacji pojawiły się zarówno wnioski o pozostawienie pomnika Walki i 
Męczeństwa w dotychczasowej lokalizacji, jak i wnioski o dyslokowanie pomnika poza Stary 
Rynek. Zgodnie z projektem zostanie on jedynie nieznacznie przesunięty, by w sposób 
przemyślany zamykał  perspektywę północnej pierzei placu.  

29.  
Wniosek o całkowite zamknięcie Starego 
Rynku dla ruchu samochodowego 

Wniosek przyjęty 
Planuje się znaczne ograniczenie ruchu kołowego w obszarze Starego Rynku. Pozostawiony 
zostanie ruch pojazdów zaopatrzenia (w określonych godzinach) i służ komunalnych. 
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30. 
Wniosek o całkowite zamknięcie Starego 
Rynku dla ruchu samochodowego 

Wniosek przyjęty 
Planuje się znaczne ograniczenie ruchu kołowego w obszarze Starego Rynku. Pozostawiony 
zostanie ruch pojazdów zaopatrzenia (w określonych godzinach) i służ komunalnych. 

31. 
Wniosek o udostępnienie zwiedzającym 
zabytkowych podziemi 

Wniosek 
odrzucony 

Wniosek nie może zostać przyjęty z uwagi na negatywną opinię komisji konserwatorskiej z dnia 
17.06.2010 r. co do koncepcji odkrycia i udostępnienia zwiedzającym reliktów znajdujących się 
pod obecną nawierzchnią Starego Rynku. Komisja ustaliła, że z uwagi na płytkie zaleganie 
zachowanych fragmentów dolnych partii sklepień, niemożliwe jest odtworzenie sklepień piwnic 
bez wyniesienia bryły budynku ponad współczesny poziom płyty Starego Rynku i bez 
częściowego zniszczenia substancji zabytkowej..  
W ramach inwestycji zostaną wyeksponowane ruiny wieży średniowiecznego ratusza przy 
zastosowaniu przekrycia szklanego. Wyniki prac archeologicznych zostaną pokazane w wersji 
multimedialnej. 

32. 
Wniosek o udostępnienie zwiedzającym 
zabytkowych podziemi 

Wniosek 
odrzucony 

Wniosek nie może zostać przyjęty z uwagi na negatywną opinię komisji konserwatorskiej z dnia 
17.06.2010 r. co do koncepcji odkrycia i udostępnienia zwiedzającym reliktów znajdujących się 
pod obecną nawierzchnią Starego Rynku. Komisja ustaliła, że z uwagi na płytkie zaleganie 
zachowanych fragmentów dolnych partii sklepień, niemożliwe jest odtworzenie sklepień piwnic 
bez wyniesienia bryły budynku ponad współczesny poziom płyty Starego Rynku i bez 
częściowego zniszczenia substancji zabytkowej..  
W ramach inwestycji zostaną wyeksponowane ruiny wieży średniowiecznego ratusza przy 
zastosowaniu przekrycia szklanego. Wyniki prac archeologicznych zostaną pokazane w wersji 
multimedialnej. 

33. 

33.1. Wytyczenie w obrębie Starego Rynku 
dróg rowerowych i zaprojektowanie 
parkingu wyposażonego w stojaki 

Wniosek 
częściowo 

przyjęty 

Stary Rynek będzie udostępniony rowerzystom na zasadach ogólnych. Wobec braku dróg 
rowerowych w całej strefie śródmiejskiej wytyczanie ich w obrębie Starego Rynku nie znajduje 
uzasadnienia. Stojaki dla rowerów zostały uwzględnione w projekcie. 

33.2. Poprowadzenie śladem 18 południka 
ścieżki rowerowej oraz ustawienie figury 
rowerzysty 

Wniosek 
odrzucony 

Wobec braku dróg rowerowych w strefie śródmiejskiej, nie ma uzasadnienia dla ich 
ustanawiania na Starym Rynku. Wybrano inny, neutralny i nie kierowany do jakiegokolwiek 
środowiska sposób upamiętnienia ciekawostki geograficznej związanej z 18 południkiem. Nie 
przewiduje się również w ramach projektu ustawiania dodatkowych figur i pomników. 

34.  

34.1. Wniosek o ograniczenie ruchu 
samochodowego i niewydzielanie jezdni 

Wniosek przyjęty 

Planuje się znaczne ograniczenie ruchu kołowego w obszarze Starego Rynku. Pozostawiony 
zostanie ruch pojazdów zaopatrzenia (w określonych godzinach) i służb komunalnych. Jezdnia 
wydzielona wyłącznie poprzez inną (brukową) nawierzchnię ma służyć uporządkowaniu tego 
ruchu 

34.2. Wniosek o uwzględnienie zieleni Wniosek przyjęty Projekt uwzględni donice, w których posadzone zostaną drzewa, krzewy lub kwiaty. 

34.3. Wniosek o wykorzystanie materiałów 
o najwyższej jakości 

Wniosek przyjęty 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót nałożą stosowne wymagania na wykonawcę 
robót, w celu wyeliminowania materiałów o złej lub wątpliwej jakości. 
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35. 

35.1. Wniosek o zastosowanie jednolitej 
nawierzchni Rynku, bez wyodrębniania 
jezdni 

Wniosek 
odrzucony 

Pomimo znacznych ograniczeń dla ruchu kołowego, jakie zaplanowano w odniesieniu do 
Starego Rynku, zostanie dopuszczony ruch samochodów dostawczych (w określonych 
godzinach) oraz pojazdów służb komunalnych. Jezdnia wydzielona wyłącznie poprzez inną 
(brukową) nawierzchnię ma służyć uporządkowaniu tego ruchu. Miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego przewiduje wydzielenie jezdni w obrębie Starego Rynku.  
Kostka rzędowa, która nadal będzie wyznaczać jezdnie ma charakter zabytkowy i również z 
tego powodu zostanie zachowana. 

35.2. Wniosek o inne zaprojektowanie 
jezdni w rejonie skrzyżowania z ul. 
Niedźwiedzia 

Wniosek przyjęty Sposób zagospodarowania (przebieg jezdni) w rejonie ul. Niedźwiedzia zostanie skorygowany 

35.3. Wniosek o zaprojektowanie 
szerszego chodnika w rejonie wlotu ul. 
Jana Kazimierza 

Wniosek 
odrzucony 

Z uwagi na wykonaną w latach ubiegłych nową nawierzchnię ul. Jana Kazimierza i konieczność 
jej zachowania, daleko idące korekty w geometrii w miejscu wskazanym przez Wnioskodawcę 
są niemożliwe. 

35.4. Wniosek o inne zaprojektowanie 
jezdni w rejonie wlotu ul. Farnej 

Wniosek zostanie 
przeanalizowany 

Wniosek dotyczący zmiany sposobu zagospodarowania w rejonie ul. Farnej, a tym samym w 
otoczeniu dyslokowanego pomnika Walki i Męczeństwa wymaga dodatkowych analiz  

35.5. Wniosek o uwzględnienie chodnika i 
ławek obok projektowanej fontanny 

Wniosek przyjęty Projekt przewiduje chodnik i ławki 

36. 

36.1. Wniosek o uwzględnienie donic z 
drzewami 

Wniosek przyjęty Projekt uwzględni donice, w których posadzone zostaną drzewa, krzewy lub kwiaty. 

36.2. Wniosek o ograniczenie ruchu 
samochodowego w obszarze Starego 
Rynku 

Wniosek przyjęty 
Planuje się znaczne ograniczenie ruchu kołowego w obszarze Starego Rynku. Pozostawiony 
zostanie ruch pojazdów zaopatrzenia (w określonych godzinach) i służ komunalnych. 

37. 
Wniosek o zaniechanie przebudowy 
Starego Rynku 

Wniosek 
odrzucony 

Inwestycja została zaplanowana w ramach rewitalizacji wszystkich ciągów komunikacyjnych w 
obrębie strefy staromiejskiej, dofinansowanej ze środków unijnych. Jej zaniechanie postawiłoby 
pod znakiem zapytania efekty wszystkich dotychczasowych działań związanych z rewitalizacją. 

38.  

38.1. Wniosek o niewydzielanie jezdni na 
Płycie Starego Rynku 

Wniosek 
odrzucony 

Pomimo znacznych ograniczeń dla ruchu kołowego, jakie zaplanowano w odniesieniu do 
Starego Rynku, zostanie dopuszczony ruch samochodów dostawczych (w określonych 
godzinach) oraz pojazdów służb komunalnych. Jezdnia wydzielona wyłącznie poprzez inną 
(brukową) nawierzchnię ma służyć uporządkowaniu tego ruchu. Miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego przewiduje wydzielenie jezdni w obrębie Starego Rynku.  
Kostka rzędowa, która nadal będzie wyznaczać jezdnie ma charakter zabytkowy i również z 
tego powodu zostanie zachowana. 

38.2. Wniosek o zamknięcie Starego 
Rynku  dla ruchu 

Wniosek 
odrzucony 

Planuje się znaczne ograniczenie ruchu kołowego w obszarze Starego Rynku. Pozostawiony 
zostanie ruch pojazdów zaopatrzenia (w określonych godzinach) i służ komunalnych. 
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38.3. Wniosek o uwzględnienie zieleni Wniosek przyjęty Projekt uwzględni donice, w których posadzone zostaną drzewa, krzewy lub kwiaty. 

39.  

39.1. Wniosek o uwzględnienie zieleni Wniosek przyjęty Projekt uwzględni donice, w których posadzone zostaną drzewa, krzewy lub kwiaty. 

39.2. Wniosek o wyeksponowanie 
wykopalisk archeologicznych 

Wniosek przyjęty 
W ramach inwestycji zostaną wyeksponowane ruiny wieży średniowiecznego ratusza przy 
zastosowaniu przekrycia szklanego 

40. 

40.1. Wniosek o całkowity zakaz ruchu na 
Starym Rynku 

Wniosek 
częściowo 

przyjety 

Planuje się znaczne ograniczenie ruchu kołowego w obszarze Starego Rynku. Pozostawiony 
zostanie ruch pojazdów zaopatrzenia (w określonych godzinach) i służ komunalnych. 

40.2. Wniosek o wyeksponowanie 
pozostałości po starym ratuszu 

Wniosek 
częściowo 

przyjęty 

Wniosek nie może zostać przyjęty z uwagi na negatywną opinię komisji konserwatorskiej z dnia 
17.06.2010 r. co do koncepcji odkrycia i udostępnienia zwiedzającym reliktów znajdujących się 
pod obecną nawierzchnią Starego Rynku. Komisja ustaliła, że z uwagi na płytkie zaleganie 
zachowanych fragmentów dolnych partii sklepień, niemożliwe jest odtworzenie sklepień piwnic 
bez wyniesienia bryły budynku ponad współczesny poziom płyty Starego Rynku i bez 
częściowego zniszczenia substancji zabytkowej..  
W ramach inwestycji zostaną wyeksponowane ruiny wieży średniowiecznego ratusza przy 
zastosowaniu przekrycia szklanego. Wyniki prac archeologicznych zostaną pokazane w wersji 
multimedialnej. 

40.3.  Wniosek o wykorzystanie materiałów 
o najwyższej jakości 

Wniosek przyjęty 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót nałożą stosowne wymagania na wykonawcę 
robót, w celu wyeliminowania materiałów o złej lub wątpliwej jakości. 

40.4. Wniosek o odpowiednie oświetlenie 
Starego Rynku 

Wniosek przyjęty 
Projekt uwzględnia pełne oświetlenie płyty Starego Rynku oraz dodatkowo iluminację 
wybranych elementów zagospodarowania. 

41. 

41.1. Wniosek o niewydzielanie jezdni na 
Starym Rynku 

Wniosek 
odrzucony 

Pomimo znacznych ograniczeń dla ruchu kołowego, jakie zaplanowano w odniesieniu do 
Starego Rynku, zostanie dopuszczony ruch samochodów dostawczych (w określonych 
godzinach) oraz pojazdów służb komunalnych. Jezdnia wydzielona wyłącznie poprzez inną 
(brukową) nawierzchnię ma służyć uporządkowaniu tego ruchu. Miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego przewiduje wydzielenie jezdni w obrębie Starego Rynku.  
Kostka rzędowa, która nadal będzie wyznaczać jezdnie ma charakter zabytkowy i również z 
tego powodu zostanie zachowana. 

41.2. Wniosek o zamknięcie Starego 
Rynku dla ruchu samochodowego 

Wniosek przyjęty 
Planuje się znaczne ograniczenie ruchu kołowego w obszarze Starego Rynku. Pozostawiony 
zostanie ruch pojazdów zaopatrzenia (w określonych godzinach) i służ komunalnych. 

41.3. Wniosek o uwzględnienie w projekcie 
zieleni 

Wniosek przyjęty Projekt uwzględni donice, w których posadzone zostaną drzewa, krzewy lub kwiaty. 
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42.  

42.1. Wniosek o niewydzielanie jezdni na 
Starym Rynku 

Wniosek 
odrzucony 

Pomimo znacznych ograniczeń dla ruchu kołowego, jakie zaplanowano w odniesieniu do 
Starego Rynku, zostanie dopuszczony ruch samochodów dostawczych (w określonych 
godzinach) oraz pojazdów służb komunalnych. Jezdnia wydzielona wyłącznie poprzez inną 
(brukową) nawierzchnię ma służyć uporządkowaniu tego ruchu. Miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego przewiduje wydzielenie jezdni w obrębie Starego Rynku.  
Kostka rzędowa, która nadal będzie wyznaczać jezdnie ma charakter zabytkowy i również z 
tego powodu zostanie zachowana. 

42.2. Wniosek o zamknięcie Starego 
Rynku dla ruchu samochodowego 

Wniosek przyjęty 
Planuje się znaczne ograniczenie ruchu kołowego w obszarze Starego Rynku. Pozostawiony 
zostanie ruch pojazdów zaopatrzenia (w określonych godzinach) i służ komunalnych. 

43. 

43.1. Wniosek o niewydzielanie jezdni na 
Starym Rynku 

Wniosek 
odrzucony 

Pomimo znacznych ograniczeń dla ruchu kołowego, jakie zaplanowano w odniesieniu do 
Starego Rynku, zostanie dopuszczony ruch samochodów dostawczych (w określonych 
godzinach) oraz pojazdów służb komunalnych. Jezdnia wydzielona wyłącznie poprzez inną 
(brukową) nawierzchnię ma służyć uporządkowaniu tego ruchu. Miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego przewiduje wydzielenie jezdni w obrębie Starego Rynku.  
Kostka rzędowa, która nadal będzie wyznaczać jezdnie ma charakter zabytkowy i również z 
tego powodu zostanie zachowana. 

43.2. Wniosek o zamknięcie Starego 
Rynku dla ruchu samochodowego 

Wniosek przyjęty 
Planuje się znaczne ograniczenie ruchu kołowego w obszarze Starego Rynku. Pozostawiony 
zostanie ruch pojazdów zaopatrzenia (w określonych godzinach) i służ komunalnych. 

43.3. Wniosek o uwzględnienie w projekcie 
zieleni 

Wniosek przyjęty Projekt uwzględni donice, w których posadzone zostaną drzewa, krzewy lub kwiaty. 

44. 
Wniosek o zastosowanie ściany z wodą w 
miejsce fontanny 

Wniosek 
częściowo 

przyjęty 

Projekt uwzględnia możliwość sterowania strumieniami wody z fontanny. Zakłada możliwość 
stworzenia ściany wodnej, na której będą wyświetlane prezentacje multimedialne 

45. 
45.1. Wniosek o przeniesienie pomnika 
Walki i Męczeństwa 

Wniosek 
odrzucony 

 
W trakcie konsultacji pojawiły się zarówno wnioski o pozostawienie pomnika Walki i 
Męczeństwa w dotychczasowej lokalizacji, jak i wnioski o dyslokowanie pomnika poza Stary 
Rynek. Zgodnie z projektem zostanie on jedynie nieznacznie przesunięty, by w sposób 
przemyślany zamykał  perspektywę północnej pierzei placu.  
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45.2. Wniosek o odstąpienie wyznaczania 
południka poprzez iluminację 

Wniosek 
odrzucony 

Propozycja wyznaczenia południka poprzez zastosowanie linii świetlnej został przyjęty na 
wstępnym etapie prac projektowych 

45.3. Wniosek o rezygnację z nawierzchni 
brukowej 

Wniosek 
częściowo 

przyjęty 

Nawierzchnię płyty Starego Rynku zaprojektowano z płyt kamiennych o zróżnicowanych 
wymiarach. Nawierzchnia okalającej płytę jezdni będzie wykonana z kostki rzędowej, w celu 
uporządkowania ruchu kołowego, dopuszczonego w obrębie Starego Rynku. 

46. 
Wniosek o pozostawienie pomnika Walki i 
Męczeństwa w dotychczasowej lokalizacji 

Wniosek 
odrzucony 

 
W trakcie konsultacji pojawiły się zarówno wnioski o pozostawienie pomnika Walki i 
Męczeństwa w dotychczasowej lokalizacji, jak i wnioski o dyslokowanie pomnika poza Stary 
Rynek. Zgodnie z projektem zostanie on jedynie nieznacznie przesunięty, by w sposób 
przemyślany zamykał  perspektywę północnej pierzei placu.  

47. 

47.1. Wniosek o niewydzielanie jezdni 
kostką brukową 

Wniosek 
odrzucony 

Pomimo znacznych ograniczeń dla ruchu kołowego, jakie zaplanowano w odniesieniu do 
Starego Rynku, zostanie dopuszczony ruch samochodów dostawczych (w określonych 
godzinach) oraz pojazdów służb komunalnych. Jezdnia wydzielona wyłącznie poprzez inną 
(brukową) nawierzchnię ma służyć uporządkowaniu tego ruchu. Miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego przewiduje wydzielenie jezdni w obrębie Starego Rynku.  
Kostka rzędowa, która nadal będzie wyznaczać jezdnie ma charakter zabytkowy i również z 
tego powodu zostanie zachowana. 

47.2. Wniosek o zamknięcie Starego 
Rynku dla ruchu kołowego 

Wniosek przyjęty 
Planuje się znaczne ograniczenie ruchu kołowego w obszarze Starego Rynku. Pozostawiony 
zostanie ruch pojazdów zaopatrzenia (w określonych godzinach) i służ komunalnych. 

47.3. Wniosek o przeniesienie postoju 
taksówek 

Wniosek 
częściowo 

przyjęty 
Zostanie przeprowadzona analiza możliwości dyslokacji postojów taksówek 

47.4. Wniosek o zaznaczenie lokalizacji 
budynku ratusza  poprzez ułożenie płyt 
granitowych w nawierzchni Starego Rynku 

Wniosek 
odrzucony 

Nie przewiduje się dalszego urozmaicania nawierzchni płyty. O reliktach średniowiecznego 
ratusza, poza ekspozycją pozostałości wieży informować będą tablice multimedialne, oraz 
ewentualnie dodatkowa tablica kamienna wkomponowana w nawierzchnię rynku. 

47.5. Wniosek o umożliwienie stworzenia 
kurtyny wodnej w celu wyświetlania 
prezentacji multimedialnych 

Wniosek przyjęty Projekt przewiduje wykorzystanie fontanny do prezentacji multimedialnych. 

48. 48.1. Wniosek o zmianę formy fontanny 
Wniosek 

odrzucony 
W projekcie przewidziano fontannę o charakterze neutralnym w stosunku do otaczającej rynek 
zabudowy. 
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48.2. Wniosek o udostępnienie 
zwiedzającym trasy podziemnej 

Wniosek 
odrzucony 

Wniosek nie może zostać przyjęty z uwagi na negatywną opinię komisji konserwatorskiej z dnia 
17.06.2010 r. co do koncepcji odkrycia i udostępnienia zwiedzającym reliktów znajdujących się 
pod obecną nawierzchnią Starego Rynku. Komisja ustaliła, że z uwagi na płytkie zaleganie 
zachowanych fragmentów dolnych partii sklepień, niemożliwe jest odtworzenie sklepień piwnic 
bez wyniesienia bryły budynku ponad współczesny poziom płyty Starego Rynku i bez 
częściowego zniszczenia substancji zabytkowej..  
W ramach inwestycji zostaną wyeksponowane ruiny wieży średniowiecznego ratusza przy 
zastosowaniu przekrycia szklanego. Wyniki prac archeologicznych zostaną pokazane w wersji 
multimedialnej. 

49. 
Wniosek o niewydzielanie jezdni kostką 
brukową 

Wniosek 
odrzucony 

Pomimo znacznych ograniczeń dla ruchu kołowego, jakie zaplanowano w odniesieniu do 
Starego Rynku, zostanie dopuszczony ruch samochodów dostawczych (w określonych 
godzinach) oraz pojazdów służb komunalnych. Jezdnia wydzielona wyłącznie poprzez inną 
(brukową) nawierzchnię ma służyć uporządkowaniu tego ruchu. Miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego przewiduje wydzielenie jezdni w obrębie Starego Rynku.  
Kostka rzędowa, która nadal będzie wyznaczać jezdnie ma charakter zabytkowy i również z 
tego powodu zostanie zachowana. 

50. 

50.1. Wniosek o niewydzielanie jezdni 
kostką brukową 

Wniosek 
odrzucony 

Pomimo znacznych ograniczeń dla ruchu kołowego, jakie zaplanowano w odniesieniu do 
Starego Rynku, zostanie dopuszczony ruch samochodów dostawczych (w określonych 
godzinach) oraz pojazdów służb komunalnych. Jezdnia wydzielona wyłącznie poprzez inną 
(brukową) nawierzchnię ma służyć uporządkowaniu tego ruchu. Miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego przewiduje wydzielenie jezdni w obrębie Starego Rynku.  
Kostka rzędowa, która nadal będzie wyznaczać jezdnie ma charakter zabytkowy i również z 
tego powodu zostanie zachowana. 

50.2. Wniosek o całkowity zakaz wjazdu 
pojazdów na Stary Rynek 

Wniosek 
częściowo 

przyjęty 

Planuje się znaczne ograniczenie ruchu kołowego w obszarze Starego Rynku. Pozostawiony 
zostanie ruch pojazdów zaopatrzenia (w określonych godzinach) i służ komunalnych. 

50.3. Wniosek o przeniesienie postoju 
taksówek 

Wniosek 
częściowo 

przyjęty 
Zostanie przeprowadzona analiza możliwości dyslokacji postojów taksówek 

50.4. Zaznaczenie lokalizacji budynku 
ratusza  poprzez ułożenie płyt granitowych 
w nawierzchni Starego Rynku 

Wniosek 
odrzucony 

Nie przewiduje się dalszego urozmaicania nawierzchni płyty. O reliktach średniowiecznego 
ratusza, poza ekspozycją pozostałości wieży informować będą tablice multimedialne, oraz 
ewentualnie dodatkowa tablica kamienna wkomponowana w nawierzchnię rynku. 

50.5. Wniosek o umożliwienie na 
strumieniu fontanny prezentacji 
multimedialnych 

Wniosek przyjęty Projekt przewiduje wykorzystanie fontanny do prezentacji multimedialnych. 

50.6. Wniosek o uzupełnienie 
projektowanej zieleni o nowe nasadzenia 

Wniosek przyjęty Projekt uwzględni donice, w których posadzone zostaną drzewa, krzewy lub kwiaty. 

50.7. Zastąpienie pomnika Walki i 
Męczeństwa nową rzeźbą 

Wniosek 
odrzucony 

Nie przewiduje się w ramach inwestycji budowy nowych lub wymiany starych pomników. 
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51. 
Wniosek o udostępnienie zwiedzającym 
trasy podziemnej 

Wniosek 
odrzucony 

Wniosek nie może zostać przyjęty z uwagi na negatywną opinię komisji konserwatorskiej z dnia 
17.06.2010 r. co do koncepcji odkrycia i udostępnienia zwiedzającym reliktów znajdujących się 
pod obecną nawierzchnią Starego Rynku. Komisja ustaliła, że z uwagi na płytkie zaleganie 
zachowanych fragmentów dolnych partii sklepień, niemożliwe jest odtworzenie sklepień piwnic 
bez wyniesienia bryły budynku ponad współczesny poziom płyty Starego Rynku i bez 
częściowego zniszczenia substancji zabytkowej..  
W ramach inwestycji zostaną wyeksponowane ruiny wieży średniowiecznego ratusza przy 
zastosowaniu przekrycia szklanego. Wyniki prac archeologicznych zostaną pokazane w wersji 
multimedialnej. 

52.  

52.1. Wniosek o pozostawienie miejsca na 
pomnik ku czci pomordowanych Polaków 
przez UPA i NKWD 

Wniosek 
odrzucony 

Nie przewiduje się w ramach inwestycji budowy nowych pomników. 

52.2. Wniosek o dodanie wielkiego orła 
przy pomniku Walki i Męczeństwa 

Wniosek 
odrzucony 

Inwestycja nie przewiduje rozbudowy pomnika. Rozbudowa pomnika o nowe elementy bez 
zgody autora jest naruszeniem jego praw autorskich. 

53. 

53.1. Wniosek o ekspozycję zabytków, 
znajdujących się pod płytą Starego Rynku 

Wniosek przyjęty 
W ramach inwestycji zostaną wyeksponowane ruiny wieży średniowiecznego ratusza przy 
zastosowaniu przekrycia szklanego. Wyniki prac archeologicznych pokazane zostaną w wersji 
multimedialnej. 

53.2. Wniosek o pozostawienie pomnika w 
dotychczasowej lokalizacji 

Wniosek 
odrzucony 

 
W trakcie konsultacji pojawiły się zarówno wnioski o pozostawienie pomnika Walki i 
Męczeństwa w dotychczasowej lokalizacji, jak i wnioski o dyslokowanie pomnika poza Stary 
Rynek. Zgodnie z projektem zostanie on jedynie nieznacznie przesunięty, by w sposób 
przemyślany zamykał  perspektywę północnej pierzei placu.  

53.3. Wniosek o zrezygnowanie z 
ogródków piwnych na płycie Starego 
Rynku 

Wniosek 
odrzucony 

Ogródki letnie będą wytyczone na poszerzonych chodnikach, a nie na płycie Starego Rynku. 
Wyznaczenie miejsca pod letnie ogródki jest zgodne z oczekiwaniami przedsiębiorców 
prowadzących lokale gastronomiczne w tej części Starego Miasta. Zachęcają one mieszkańców 
oraz turystów do spędzenia wolnego czasu na Starym Rynku. 
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54. 

Wniosek o pozostawienie pomnika Walki i 
Męczeństwa w dotychczasowej lokalizacji i 
uzupełnienie go o wmurowane płyty z 
nazwami, które widniały na szańcu  

Wniosek 
odrzucony 

W trakcie konsultacji pojawiły się zarówno wnioski o pozostawienie pomnika Walki i 
Męczeństwa w dotychczasowej lokalizacji, jak i wnioski o dyslokowanie pomnika poza Stary 
Rynek. Zgodnie z projektem zostanie on jedynie nieznacznie przesunięty, by w sposób 
przemyślany zamykał  perspektywę północnej pierzei placu.  

55.  

55.1. Wniosek o zamknięcie Starego 
Rynku dla ruchu kołowego 

Wniosek przyjęty 
Planuje się znaczne ograniczenie ruchu kołowego w obszarze Starego Rynku. Pozostawiony 
zostanie ruch pojazdów zaopatrzenia (w określonych godzinach) i służ komunalnych. 

55.2. Wniosek o podświetlenie wnętrza 
niecki fontanny przy bibliotece 

Wniosek przyjęty Projekt uwzględni podświetlenie fontanny przy Bibliotece również wewnątrz niecki 

56. 
Wniosek o odbudowę zachodniej pierzei w 
jej historycznym kształcie 

Wniosek 
odrzucony 

Budowa pierzei zachodniej nie jest przedmiotem konsultowanej inwestycji. Obecna inwestycja 
nie zamyka drogi dla odbudowy pierzei w przyszłości. Jednak nie jest to możliwe bez 
uzgodnienia ze stroną kościelną. 

57. 

57.1. Wniosek o pozostawienie pomnika 
Walki i Męczeństwa w dotychczasowym 
miejscu 

Wniosek 
odrzucony 

 
W trakcie konsultacji pojawiły się zarówno wnioski o pozostawienie pomnika Walki i 
Męczeństwa w dotychczasowej lokalizacji, jak i wnioski o dyslokowanie pomnika poza Stary 
Rynek. Zgodnie z projektem zostanie on jedynie nieznacznie przesunięty, by w sposób 
przemyślany zamykał  perspektywę północnej pierzei placu.  

57.2. Wniosek o ustawienie zegara z 
czasem lokalnym na linii 18 południka 

Wniosek przyjęty Zegar zostanie ustawiony na linii 18 południka 

57.3. Wniosek o rekonstrukcję pierzei 
zachodniej w jej historycznym kształcie 

Wniosek 
odrzucony 

Budowa pierzei zachodniej nie jest przedmiotem konsultowanej inwestycji. Obecna inwestycja 
nie zamyka drogi dla odbudowy pierzei w przyszłości. Jednak nie jest to możliwe bez 
uzgodnienia ze stroną kościelną. 
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58. 

Wniosek o udostępnienie zwiedzającym 
podziemnej trasy związanej z ekspozycją 
piwnic ratusza i podziemi kościoła 
pojezuickiego 

Wniosek 
odrzucony 

Wniosek nie może zostać przyjęty z uwagi na negatywną opinię komisji konserwatorskiej z dnia 
17.06.2010 r. co do koncepcji odkrycia i udostępnienia zwiedzającym reliktów znajdujących się 
pod obecną nawierzchnią Starego Rynku. Komisja ustaliła, że z uwagi na płytkie zaleganie 
zachowanych fragmentów dolnych partii sklepień, niemożliwe jest odtworzenie sklepień piwnic 
bez wyniesienia bryły budynku ponad współczesny poziom płyty Starego Rynku i bez 
częściowego zniszczenia substancji zabytkowej..  
W ramach inwestycji zostaną wyeksponowane ruiny wieży średniowiecznego ratusza przy 
zastosowaniu przekrycia szklanego. Wyniki prac archeologicznych zostaną pokazane w wersji 
multimedialnej. 

59.  Wniosek o zmianę formy fontanny 
Wniosek 

odrzucony 
W projekcie przewidziano fontannę o charakterze neutralnym w stosunku do otaczającej rynek 
zabudowy. 

60. 

Wniosek o udostępnienie zwiedzającym 
podziemnej trasy związanej z ekspozycją 
piwnic ratusza i podziemi kościoła 
pojezuickiego 

Wniosek 
odrzucony 

Wniosek nie może zostać przyjęty z uwagi na negatywną opinię komisji konserwatorskiej z dnia 
17.06.2010 r. co do koncepcji odkrycia i udostępnienia zwiedzającym reliktów znajdujących się 
pod obecną nawierzchnią Starego Rynku. Komisja ustaliła, że z uwagi na płytkie zaleganie 
zachowanych fragmentów dolnych partii sklepień, niemożliwe jest odtworzenie sklepień piwnic 
bez wyniesienia bryły budynku ponad współczesny poziom płyty Starego Rynku i bez 
częściowego zniszczenia substancji zabytkowej..  
W ramach inwestycji zostaną wyeksponowane ruiny wieży średniowiecznego ratusza przy 
zastosowaniu przekrycia szklanego. Wyniki prac archeologicznych zostaną pokazane w wersji 
multimedialnej. 

61. 

61.1. Wniosek o zamknięcie Starego 
Rynku dla ruchu kołowego 

Wniosek przyjęty 
Planuje się znaczne ograniczenie ruchu kołowego w obszarze Starego Rynku. Pozostawiony 
zostanie ruch pojazdów zaopatrzenia (w określonych godzinach) i służ komunalnych. 

61.2. Wniosek o rezygnację z zaznaczenia 
jezdni 

Wniosek 
odrzucony 

Pomimo znacznych ograniczeń dla ruchu kołowego, jakie zaplanowano w odniesieniu do 
Starego Rynku, zostanie dopuszczony ruch samochodów dostawczych (w określonych 
godzinach) oraz pojazdów służb komunalnych. Jezdnia wydzielona wyłącznie poprzez inną 
(brukową) nawierzchnię ma służyć uporządkowaniu tego ruchu. Miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego przewiduje wydzielenie jezdni w obrębie Starego Rynku.  
Kostka rzędowa, która nadal będzie wyznaczać jezdnie ma charakter zabytkowy i również z 
tego powodu zostanie zachowana. 

61.3. Wniosek o poszerzenie chodników na 
wlocie Jana Kazimierza, Krętej, Batorego i 
Niedźwiedzia wraz ze zwężeniem jezdni 

Wniosek 
częściowo 

przyjęty 

W projekcie zostanie uwzględniony wniosek o poszerzenie chodników w sytuacji, gdy będzie to 
możliwe bez daleko idących korekt w infrastrukturę przebudowaną w ramach inwestycji 
zrealizowanych w latach poprzednich i dofinansowywanych ze środków unijnych (tzw. 
nienaruszalność projektów dofinansowywanych) 
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61.4. Wniosek o rezygnację z obrysu z 
czarnej kostki wokół płyty na rzecz obrysu 
dawnego ratusza 

Wniosek 
odrzucony 

Nie przewiduje się dalszego urozmaicania nawierzchni płyty. O reliktach średniowiecznego 
ratusza, poza ekspozycją pozostałości wieży informować będą tablice multimedialne, oraz 
ewentualnie dodatkowa tablica kamienna wkomponowana w nawierzchnię rynku. 

62. 

62.1. Wniosek o pozostawienie pomnika 
Walki i Męczeństwa w dotychczasowej 
lokalizacji 

Wniosek 
odrzucony 

 
W trakcie konsultacji pojawiły się zarówno wnioski o pozostawienie pomnika Walki i 
Męczeństwa w dotychczasowej lokalizacji, jak i wnioski o dyslokowanie pomnika poza Stary 
Rynek. Zgodnie z projektem zostanie on jedynie nieznacznie przesunięty, by w sposób 
przemyślany zamykał  perspektywę północnej pierzei placu.  

62.2. Wniosek o niebudowanie nowej 
fontanny 

Wniosek 
odrzucony 

Budowa fontanny była elementem niemal wszystkich rozpatrywanych wariantów realizacji 
inwestycji. Fontanna wpłynie na zwiększenie atrakcyjności Starego Rynku. 

62.3.  Wniosek o pozostawienie parasoli 
nieujednoliconych 

Wniosek 
odrzucony 

Właścicielem parasoli po przebudowie Starego Rynku będzie miasto, co wyklucza możliwość 
stosowania parasoli zawierających reklamę. Ponadto w projekcie wprowadzono stałe gniazda 
fundamentowe do osadzenia parasoli z czego wynika potrzeba zunifikowania ich kształtu. 
Przyjęte rozwiązanie wprowadza ład przestrzenny i podniesie estetykę Starego Rynku. 

63. 

63.1. Wniosek o rezygnację z wydzielenia 
jezdni na płycie Starego Rynku 

Wniosek 
odrzucony 

Pomimo znacznych ograniczeń dla ruchu kołowego, jakie zaplanowano w odniesieniu do 
Starego Rynku, zostanie dopuszczony ruch samochodów dostawczych (w określonych 
godzinach) oraz pojazdów służb komunalnych. Jezdnia wydzielona wyłącznie poprzez inną 
(brukową) nawierzchnię ma służyć uporządkowaniu tego ruchu. Miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego przewiduje wydzielenie jezdni w obrębie Starego Rynku.  
Kostka rzędowa, która nadal będzie wyznaczać jezdnie ma charakter zabytkowy i również z 
tego powodu zostanie zachowana. 

63.2. Wniosek o wykonanie całej płyty 
przystosowanej do przejazdu ciężkich 
pojazdów  

Wniosek przyjęty Konstrukcja jezdni oraz nawierzchni płyty umożliwi incydentalny wjazd samochodów ciężkich. 

63.3. Wniosek o zamknięcie Starego 
Rynku dla ruchu samochodów 

Wniosek przyjęty 
Planuje się znaczne ograniczenie ruchu kołowego w obszarze Starego Rynku. Pozostawiony 
zostanie ruch pojazdów zaopatrzenia (w określonych godzinach) i służ komunalnych. 

63.4. Wniosek o oświetlenie fontanny przy 
Bibliotece Miejskiej 

Wniosek przyjęty 
Projekt uwzględni podświetlenie fontanny przy Bibliotece zarówno zewnątrz jak i  wewnątrz 
niecki 
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63.5. Wniosek o wykorzystanie czarnej 
kostki do obrysu dawnego ratusza 

Wniosek 
odrzucony 

Nie przewiduje się dalszego urozmaicania nawierzchni płyty. O reliktach średniowiecznego 
ratusza, poza ekspozycją pozostałości wieży informować będą tablice multimedialne, oraz 
ewentualnie dodatkowa tablica kamienna wkomponowana w nawierzchnię rynku. 

63.6. Przeniesienie postoju taksówek w 
okolicę Placu Kościeleckich 

Wniosek 
częściowo 

przyjęty 
Zostanie przeprowadzona analiza możliwości dyslokacji postojów taksówek 

63.7. Usunięcie pomnika Walki i 
Męczeństwa z płyty Starego Rynku 

Wniosek 
odrzucony 

 
W trakcie konsultacji pojawiły się zarówno wnioski o pozostawienie pomnika Walki i 
Męczeństwa w dotychczasowej lokalizacji, jak i wnioski o dyslokowanie pomnika poza Stary 
Rynek. Zgodnie z projektem zostanie on jedynie nieznacznie przesunięty, by w sposób 
przemyślany zamykał  perspektywę północnej pierzei placu.  

64 

64.1. Wniosek o przeprowadzenie 
kompleksowych badań archeologicznych  

Wniosek przyjęty 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych zostaną przeprowadzone archeologiczne badania 
wyprzedzające, obejmujące między innymi obszar pierzei zachodniej. W trakcie robót 
prowadzony będzie stały nadzór archeologiczny. 

64.2. Wniosek o wyeksponowanie piwnic 
kościoła pojezuickiego 
64.3.  

Wniosek 
częściowo 

przyjęty 

Nie ma udokumentowanych informacji archeologicznych na temat przyziemia kościoła 
pojezuickiego, w tym jego konstrukcji i stanu technicznego. Prace archeologiczne zostaną 
podjęte wyprzedzająco, przed rozpoczęciem robót budowlanych i będą kontynuowane w ich 
trakcie. 
W ramach inwestycji zostaną wyeksponowane ruiny wieży średniowiecznego ratusza przy 
zastosowaniu przekrycia szklanego 

65. 

65.1. Wniosek o zrezygnowanie z 
wydzielenia jezdni Starego Rynku 

Wniosek 
odrzucony 

Pomimo znacznych ograniczeń dla ruchu kołowego, jakie zaplanowano w odniesieniu do 
Starego Rynku, zostanie dopuszczony ruch samochodów dostawczych (w określonych 
godzinach) oraz pojazdów służb komunalnych. Jezdnia wydzielona wyłącznie poprzez inną 
(brukową) nawierzchnię ma służyć uporządkowaniu tego ruchu. Miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego przewiduje wydzielenie jezdni w obrębie Starego Rynku.  
Kostka rzędowa, która nadal będzie wyznaczać jezdnie ma charakter zabytkowy i również z 
tego powodu zostanie zachowana. 

65.2. Wniosek o zastosowanie świetlnego, 
zmiennokolorowego podświetlenia dla 
fontanny 

Wniosek przyjęty 
Projekt przewiduje pełnej iluminacji fontanny, jak również wykorzystanie fontanny do prezentacji 
multimedialnych. 
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65.3. Wniosek o ustawienie donic z małymi 
roślinami 

Wniosek przyjęty Projekt uwzględni donice, w których posadzone zostaną drzewa, krzewy lub kwiaty. 

65.4. Wniosek o wygospodarowanie miejsc 
na małe zielone skwery w narożnikach 
płyty 

Wniosek 
odrzucony 

Projekt z uwagi na ograniczenia terenowe nie przewiduje urządzenia małych zielonych 
skwerów. Jako dodatkowy element zagospodarowania Starego Rynku przewidziano drzewa 
posadzone w donicach. 

65.5. Wniosek o ułożenie mozaiki lub 
zainstalowanie grafiki przedstawiającej 
historyczną mapę miasta 

Wniosek 
odrzucony 

Wniosek interesujący ale sprzeczny z przyjętą w założeniach do prac projektowych i 
podtrzymana na każdym ich etapie koncepcją wykonania nawierzchni z płyt kamiennych o 
dużych (na początku) i zróżnicowanych (w aktualnej wersji) gabarytach.. 

66. 

66.1. Wniosek o niewydzielanie jezdni na 
płycie 

Wniosek 
odrzucony 

Pomimo znacznych ograniczeń dla ruchu kołowego, jakie zaplanowano w odniesieniu do 
Starego Rynku, zostanie dopuszczony ruch samochodów dostawczych (w określonych 
godzinach) oraz pojazdów służb komunalnych. Jezdnia wydzielona wyłącznie poprzez inną 
(brukową) nawierzchnię ma służyć uporządkowaniu tego ruchu. Miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego przewiduje wydzielenie jezdni w obrębie Starego Rynku.  
Kostka rzędowa, która nadal będzie wyznaczać jezdnie ma charakter zabytkowy i również z 
tego powodu zostanie zachowana. 

66.2. Wyłączenie Starego Rynku z ruchu 
pojazdów samochodowych 

Wniosek przyjęty 
Planuje się znaczne ograniczenie ruchu kołowego w obszarze Starego Rynku. Pozostawiony 
zostanie ruch pojazdów zaopatrzenia (w określonych godzinach) i służ komunalnych. 

66.3. Wniosek o zaznaczenie na płycie 
lokalizacji pierwotnego ratusza oraz 
wyeksponowanie fragmentu pozostałości 

Wniosek 
odrzucony 

Nie przewiduje się dalszego urozmaicania nawierzchni płyty. O reliktach średniowiecznego 
ratusza, poza ekspozycją pozostałości wieży informować będą tablice multimedialne, oraz 
ewentualnie dodatkowa tablica kamienna wkomponowana w nawierzchnię rynku. 

66.4. Wniosek o wydzielenie powierzchni 
na scenę po zachodniej stronie rynku, za 
fontanną 

Wniosek 
odrzucony 

Realizacja wniosku wiązałaby się z koniecznością likwidacji znacznej części terenów zielonych 
zlokalizowanych przed budynkiem ratusza. 
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66.5. Wniosek o wykorzystanie fontanny do 
prezentacji multimedialnych 

Wniosek przyjęty Projekt przewiduje wykorzystanie fontanny do prezentacji multimedialnych. 

67. 

67.1. Wniosek o pozostawienie pomnika 
Walki i Męczeństwa w dotychczasowej 
lokalizacji 

Wniosek 
odrzucony 

 
W trakcie konsultacji pojawiły się zarówno wnioski o pozostawienie pomnika Walki i 
Męczeństwa w dotychczasowej lokalizacji, jak i wnioski o dyslokowanie pomnika poza Stary 
Rynek. Zgodnie z projektem zostanie on jedynie nieznacznie przesunięty, by w sposób 
przemyślany zamykał  perspektywę północnej pierzei placu.  

67.2.  Wniosek o wykorzystanie fontanny 
do prezentacji multimedialnych 

Wniosek przyjęty Projekt przewiduje wykorzystanie fontanny do prezentacji multimedialnych. 

67.3. Wniosek o wybudowanie podziemnej 
trasy turystycznej 

Wniosek 
odrzucony 

Wniosek nie może zostać przyjęty z uwagi na negatywną opinię komisji konserwatorskiej z dnia 
17.06.2010 r. co do koncepcji odkrycia i udostępnienia zwiedzającym reliktów znajdujących się 
pod obecną nawierzchnią Starego Rynku. Komisja ustaliła, że z uwagi na płytkie zaleganie 
zachowanych fragmentów dolnych partii sklepień, niemożliwe jest odtworzenie sklepień piwnic 
bez wyniesienia bryły budynku ponad współczesny poziom płyty Starego Rynku i bez 
częściowego zniszczenia substancji zabytkowej..  
W ramach inwestycji zostaną wyeksponowane ruiny wieży średniowiecznego ratusza przy 
zastosowaniu przekrycia szklanego. Wyniki prac archeologicznych zostaną pokazane w wersji 
multimedialnej. 

68. 

68.1. Wniosek o zamknięcie Starego 
Rynku dla ruchu samochodowego 

Wniosek przyjęty 
Planuje się znaczne ograniczenie ruchu kołowego w obszarze Starego Rynku. Pozostawiony 
zostanie ruch pojazdów zaopatrzenia (w określonych godzinach) i służb komunalnych. 

68.2.  Wniosek o ułożenie bruku na jezdni 
w łuki rzymskie 

Wniosek 
odrzucony 

Nawierzchnia jezdni będzie wykonana z kostki rzędowej. Nie ma historycznego uzasadnienia 
dla układania jej w łuki rzymskie. 

68.3. Wniosek o zwężenie jezdni do 2,75 m  
nasadzenie drzew i montaż ławek 

Wniosek 
częściowo 

przyjęty 

Nie przewiduje się zwężenia jezdni do 2,75 m. Projekt uwzględni donice, w których posadzone 
zostaną drzewa. W ramach zagospodarowania Starego Rynku uwzględnione zostaną ławki. 

68.4. Wniosek o poszerzenie chodników na 
wlocie ul. Jana Kazimierza i ul. 
Magdzińskiego 

Wniosek 
odrzucony 

Z uwagi na wykonaną w latach ubiegłych nową nawierzchnię ul. Jana Kazimierza i 
Magdzińskiego,  daleko idące korekty w geometrii w miejscu wskazanym przez Wnioskodawcę 
są niemożliwe. Projektanci muszą „wpisać się” w geometrię wyżej wymienionych ulic. 
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68.5.Wniosek o poszerzenie chodników i 
zwężenie jezdni na wlocie ul. Krętej oraz ul. 
Batorego i Niedźwiedziej 

Wniosek 
odrzucony 

Z uwagi na wykonaną w latach ubiegłych nową nawierzchnię ul. Krętej Batorego i Niedźwiedziej 
i konieczność jej zachowania w związku między innymi z tzw. nienaruszalnością projektów 
dofinansowanych z funduszy unijnych, daleko idące korekty w geometrii w miejscu wskazanym 
przez Wnioskodawcę są niemożliwe. Projektanci muszą „wpisać się” w geometrię wyżej 
wymienionych ulic. 

68.6. Wniosek o rezygnację z narożników 
jezdni przy zachodniej stronie płyty 

Wniosek 
częściowo 

przyjęty 

Zostanie zlikwidowany „narożnik jezdni” w rejonie ul. Batorego. Możliwość likwidacji „narożnika” 
w rejonie ul, Farnej zostanie dodatkowo przeanalizowana. 

68.7. Wniosek o instalację oświetlenia 
liniowego wewnątrz niecki fontanny 

Wniosek przyjęty 
Nowoprojektowana fontanna będzie miała pełną iluminację, zarówno zewnątrz jaki i wewnątrz 
niecki.  

68.8. Wniosek o uwzględnienie chodnika i 
ławek obok fontanny 

Wniosek przyjęty Projekt przewiduje chodnik i ławki 

68.9. wniosek o likwidację postoju 
taksówek na rynku i ul. Jana Kazimierza 

Wniosek 
częściowo 

przyjęty 
Zostanie przeprowadzona analiza możliwości dyslokacji postojów taksówek 

68.10. Wniosek o podświetlenie niecki 
fontanny przy Bibliotece Miejskiej 

Wniosek przyjęty Projekt uwzględni podświetlenie fontanny przy Bibliotece również wewnątrz niecki 

68.11. Wniosek o ekspozycje fragmentu 
ratusza poprzez przeszklenie 

Wniosek przyjęty 
W ramach inwestycji zostaną wyeksponowane ruiny wieży średniowiecznego ratusza przy 
zastosowaniu przekrycia szklanego. Wyniki prac archeologicznych pokazane zostaną w wersji 
multimedialnej. 

69. 

69.1. Wniosek o posadzenie drzew i 
krzewów 

Wniosek przyjęty Projekt uwzględni donice, w których posadzone zostaną drzewa, krzewy lub kwiaty. 

69.2. Wniosek o postawienie ławek Wniosek przyjęty Projekt uwzględnia ławki 
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69.3. Wniosek o wyeliminowanie ruchu 
samochodowego 

Wniosek przyjęty 
Planuje się znaczne ograniczenie ruchu kołowego w obszarze Starego Rynku. Pozostawiony 
zostanie ruch pojazdów zaopatrzenia (w określonych godzinach) i służ komunalnych. 

69.4. Wniosek o przywrócenie kwiaciarek w 
obrębie płyty 

Wniosek 
częściowo 

przyjęty 

W projekcie przewidziane zostanie miejsce, w którym sezonowo będzie mógł się odbywać 
handel kwiatami, jednak nie zakłada się budowy trwałych obiektów w rodzaju straganów lub 
kiosków 

69.5. Wniosek o zmianę projektu i 
lokalizację fontanny na środku płyty 

Wniosek 
odrzucony 

W projekcie przewidziano fontannę o charakterze neutralnym w stosunku do otaczającej rynek 
zabudowy. 

69.6. Wniosek o pozostawienie pomnika 
Walki i Męczeństwa w dotychczasowej 
lokalizacji 

Wniosek 
odrzucony 

 
W trakcie konsultacji pojawiły się zarówno wnioski o pozostawienie pomnika Walki i 
Męczeństwa w dotychczasowej lokalizacji, jak i wnioski o dyslokowanie pomnika poza Stary 
Rynek. Zgodnie z projektem zostanie on jedynie nieznacznie przesunięty, by w sposób 
przemyślany zamykał  perspektywę północnej pierzei placu.  

69.7. Wniosek o nietraktowanie ogródków 
piwnych jako priorytetu 

Wniosek przyjęty 
Uporządkowanie ogródków piwnych nie stanowi i nie stanowiło priorytetu w programie 
inwestycji. Jako jeden z elementów sezonowego zagospodarowania Starego Rynku wymagał 
technicznego odniesienia się w ramach działań rewitalizacyjnych  

70. 

70.1. Wniosek o niewydzielanie jezdni z 
płyty Starego Rynku 

Wniosek 
odrzucony 

Pomimo znacznych ograniczeń dla ruchu kołowego, jakie zaplanowano w odniesieniu do 
Starego Rynku, zostanie dopuszczony ruch samochodów dostawczych (w określonych 
godzinach) oraz pojazdów służb komunalnych. Jezdnia wydzielona wyłącznie poprzez inną 
(brukową) nawierzchnię ma służyć uporządkowaniu tego ruchu. Miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego przewiduje wydzielenie jezdni w obrębie Starego Rynku.  
Kostka rzędowa, która nadal będzie wyznaczać jezdnie ma charakter zabytkowy i również z 
tego powodu zostanie zachowana. 

70.2. Wniosek o zamkniecie Starego 
Rynku dla ruchu samochodowego 

Wniosek przyjęty 
Planuje się znaczne ograniczenie ruchu kołowego w obszarze Starego Rynku. Pozostawiony 
zostanie ruch pojazdów zaopatrzenia (w określonych godzinach) i służ komunalnych. 
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70.3. Wniosek o podświetlenie  i 
programowanie fontanny 

Wniosek przyjęty 
Projekt przewiduje pełnej iluminacji fontanny, jak również wykorzystanie fontanny do prezentacji 
multimedialnych. 

70.4. Wniosek o udostępnienie 
mieszkańcom trawnika pomiędzy fontanna 
a ratuszem 

Wniosek 
odrzucony 

Terenem zlokalizowanym w staromiejskiej części Bydgoszczy, przeznaczonym na cele 
związane z rekreacją mieszkańców jest wyznaczony obszar Wyspy Młyńskiej 

70.5. Wniosek o wyeksponowanie 
fragmentów ratusza poprzez przeszklenie 

Wniosek przyjęty 
W ramach inwestycji zostaną wyeksponowane ruiny wieży średniowiecznego ratusza przy 
zastosowaniu przekrycia szklanego. Wyniki prac archeologicznych pokazane zostaną w wersji 
multimedialnej. 

70.6. Wniosek o zaprojektowanie większej 
liczby miejsc do siedzenia 

Wniosek 
częściowo 

przyjęty 
Zostanie przeanalizowana możliwość zwiększenia liczby ławek  

71. 

71.1. Wniosek o niewykładanie środkowej 
części rynku płytami granitowymi 

Wniosek 
odrzucony 

Rodzaj nawierzchni płyty rynku, zaproponowany jako nawierzchnia z kamiennych płyt 
wielkogabarytowych już w zwycięskiej pracy konkursowej firmy GM Architekci, nie był 
negowany na żadnym z etapów prac koncepcyjnych i projektowych. Wnoszono zastrzeżenia co 
do wymiarów płyt i te zastrzeżenia zostały uwzględnione.  
Nawierzchnia jezdni otaczającej płytę zostanie wykonana z kostki rzędowej. 

71.2. Wniosek o wybudowanie w miejscu 
pierzei zachodniej ratusza 

Wniosek 
odrzucony 

Budowa pierzei zachodniej nie jest przedmiotem konsultowanej inwestycji. Obecna inwestycja 
nie zamyka drogi dla odbudowy pierzei w przyszłości. Jednak nie jest to możliwe bez 
uzgodnienia ze stroną kościelną. 

71.3. Wniosek o usunięcie ze Starego 
Rynku pomnika Walki i Męczeństwa 

Wniosek 
odrzucony 

 
W trakcie konsultacji pojawiły się zarówno wnioski o pozostawienie pomnika Walki i 
Męczeństwa w dotychczasowej lokalizacji, jak i wnioski o dyslokowanie pomnika poza Stary 
Rynek. Zgodnie z projektem zostanie on jedynie nieznacznie przesunięty, by w sposób 
przemyślany zamykał  perspektywę północnej pierzei placu.   
 

71.4. Wniosek o przeniesienie na Stary 
Rynek pomnika Kazimierza Wielkiego 

Wniosek 
odrzucony 

Nie ma planów lokalizowania na Starym Rynku kolejnych pomników. 
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72. 
Wniosek o zachowanie dotychczasowej 
lokalizacji pomnika Walki i Męczeństwa 

Wniosek 
odrzucony 

 
W trakcie konsultacji pojawiły się zarówno wnioski o pozostawienie pomnika Walki i 
Męczeństwa w dotychczasowej lokalizacji, jak i wnioski o dyslokowanie pomnika poza Stary 
Rynek. Zgodnie z projektem zostanie on jedynie nieznacznie przesunięty, by w sposób 
przemyślany zamykał  perspektywę północnej pierzei placu.  

73. 
Wniosek o uwzględnienie zieleni na Starym 
Rynku 

Wniosek przyjęty Projekt uwzględni donice, w których posadzone zostaną drzewa 

74. 
Wniosek o odstąpienie od planów 
przebudowy Starego Rynku 

Wniosek 
odrzucony 

Inwestycja została zaplanowana w ramach rewitalizacji wszystkich ciągów komunikacyjnych w 
obrębie strefy staromiejskiej, dofinansowanej ze środków unijnych. Jej zaniechanie postawiłoby 
pod znakiem zapytania efekty wszystkich dotychczasowych działań związanych z rewitalizacją 


