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DLA PRZYSZŁYCH WŁADZ SAMORZĄDOWYCH
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Propozycje tematów - zgłaszający Pan Paweł Kukla
• Budowa pasów jezdni dla pojazdów wolno poruszających się na odcinku
Brzesko-Nowy Sącz w miejscowości Gosprzydowa (podjazd) oraz Łososina –
Just, do czasu wybudowania nowej drogi Brzesko-Nowy Sącz.
• Doprowadzenie do realizacji projektu „7 Dolin”.
• Przebudowa skrzyżowania drogi 969 w Zabrzeży. Wykonanie pasa
lewoskrętu Krościenko, Zabrzeż, Mszana Dolna.
• Wyznaczenie i stworzenie stref aktywności gospodarczej oraz ich
uruchomienie.

• Budowa łącznika pomiędzy ul. Piramowicza – Most Na Dunajcu – połączenie
z nowobudowaną obwodnicą zachodnią.
• Budowa drogi rowerowej obejmującej Nowy Sącz – Zbyszyce – Gródek
n/Dunajcem- Tęgoborze – Nowy Sącz (dookoła Jeziora Rożnowskiego) –
promocja najbardziej malowniczej trasy rowerowej.

• Zainicjowanie „przezmiany” wizji rozwoju miasta zmierzającej do
transformacji miasta Nowego Sącza z kierunku „miasta geriatryków” na
miasto tętniące życiem z uwzględnieniem faktu, iż procesy te są niezwykle
długotrwałe.

Propozycje tematów - zgłaszający Pan Stanisław Śmierciak
• Stworzenie kompleksowego rozwiązania komunikacyjnego ,w tym szybkiego
połączenia z drogą Brzesko-Kraków, wybudowania drugiej części obwodnicy
zachodniej od ronda w Brzeznej do drogi Chełmiec Limanowa i połączenie jej
z nowo budowaną obwodnicą północną, zbudowaniu ronda pod zamkiem na
skrzyżowaniu Bulwaru Narwiku, Mosta Heleński, bądź innego rozwiązania
• Budowa obwodnicy miasta Piwniczna Zdrój oraz Obwodnicy Barcic w Starym
Sączu w związku z budową nowego mostu w Piwnicznej Zdrój do Słowacji i
zwiększeniem ruchu międzynarodowego.
• Budowa dużego, piętrowego parkingu (podziemnego lub naziemnego) celem
rozładowania „korków” w Nowym Sączu i lepszej drożności pojazdów na
ulicach.
• Przygotowanie uzbrojonych terenów inwestycyjnych wokół Nowego Sącza i
Starego Sącza celem zmniejszenia bezrobocia na Sądecczyźnie.
• Dodatkowe zabezpieczenie brzegów rzek wzdłuż dróg i mostów.
• Wyegzekwowanie na administracji samorządowej korzystania z
dotychczasowych uprawnień w celu likwidacji ugorów w postaci
niewykaszanych traw szczególnie jesienią oraz wiosną.

Propozycje tematów - zgłaszający Pani Magdalena Januszek-Gródek
• Zagospodarowanie terenu inwestycyjnego przy ul. Tarnowskiej w Nowym
Sączu (teren w specjalnej strefie ekonomicznej, przeznaczenie produkcja).
• Uruchomienie terenów inwestycyjnych (strefy aktywności gospodarczej) –
inwentaryzacja zasobów miejskich, realizacja Wigierskiej Bis.
• Wdrożenie efektywnej polityki gospodarowania nieruchomościami – tereny
inwestycyjne, lokale użytkowe.
• Wdrożenie pakietu działań mających na celu gospodarcze ożywienie
Starówki Nowego Sącza.
• Wdrożenie spójnej lokalnej polityki podatkowej – wspieramy określone
branże, tworzenie nowych miejsc pracy.
• Urząd miasta przyjazny dla klienta – wydłużenie godzin obsługi wzorem ZUS
i Urzędu Skarbowego.
• Opracowanie folderu promującego potencjał gospodarczy Nowego Sącza,
włączenie lokalnych przedsiębiorców we współpracę z miastami
partnerskimi.

