
 

 

II posiedzenie Komitetu Sterującego  

ds. Strategii Rozwoju  

Województwa Dolnośląskiego 

 

 

 

Wrocław, 31 maja 2012 r. 



 

 Powiat Milicki 

 Powiat Oleśnicki 

 Powiat Oławski 

 Powiat Strzeliński 

 Powiat Średzki 

 Powiat Trzebnicki  

 Powiat Wołowski 

 Powiat Wrocławski 

 Miasto Wrocław 



 9 lutego 2012 r. 

 

 

 

 21 lutego 2012 r. 

 

 

 

 28 marca 2012 r.  

 



 Zebranie informacji nt. priorytetowych 

potrzeb i oczekiwań gmin i powiatów 

reprezentujących Forum Subregionu I  

 

 Opracowanie stanowiska Forum Subregionu 

I w sprawie najważniejszych priorytetów                   

rozwojowych Subregionu na potrzeby   

opracowania aktualizacji Strategii Rozwoju 

Województwa Dolnośląskiego  



 Budowa, przebudowa i modernizacja dróg tworzących 
Obwodnicę Aglomeracji Wrocławskiej oraz modernizacja dróg 
wychodzących z Wrocławia i łączących się z tą obwodnicą 
(postulat gwieździstego układu drogowego w Aglomeracji 
Wrocławskiej) 

 

 Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji zbiorowej  
w aglomeracji wrocławskiej 

 

 Zagospodarowanie przestrzenne rzeki Odry 

 

 Konstrukcja sieci usług publicznych w aglomeracji wrocławskiej  

 

 Stworzenie wspólnej koncepcji rozwoju turystyki  

 i rekreacji 
 



Diagnoza:  

 

 Zwiększone natężenia ruchu samochodowego na lokalnych 

drogach 

 

 Wzrost liczby użytkowników dróg 

 

 Degradacja dróg przez ciężkie pojazdy  

 

 Ograniczona przepustowość dróg 

 

 Potrzeba kompleksowych rozwiązań w zakresie dostępności 

komunikacyjnej 

 

 



 

 

 

 

 
Diagnoza:  

 

 Potrzeba wprowadzenia jednolitego systemu taryfowego dla 

różnych środków transportu w obrębie aglomeracji 

 

 Konieczność zwiększenia roli komunikacji zbiorowej  

w stosunku do indywidualnej komunikacji samochodowej 

 

 

 

 

 



Diagnoza:  

 

 Niewykorzystany potencjał turystyczny, rekreacyjny 
i gospodarczy rzeki Odry 

 

 Potrzeba stworzenia wspólnej koncepcji 
zagospodarowania przestrzeni wokół pasma Odry 

 

 Zagrożenie powodziowe 

 

 Konieczność przyspieszenia prac hydrotechnicznych 
na rzece  



Diagnoza:  

 

 Konieczność dostosowanie oferty  

 edukacyjnej do specyfiki i potrzeb  

 rynku pracy  

 

 Potrzeba wypracowania wspólnego systemu opieki 

społecznej i wychowawczej w kontekście wzrostu 

patologii społecznych oraz postępującego procesu 

starzenia się społeczeństwa 

 



 Diagnoza:  
 

 Wzrost zainteresowania aktywnymi formami spędzania 
wolnego czasu  
 

 Konieczność opracowania przemyślanej koncepcji 
produktów turystycznych i oferty rekreacyjnej 
 

 Potrzeba stworzenia jednolitego systemu 
informacyjnego i promocyjnego z uwzględnieniem 
produktu charakterystycznego dla danego regionu 
 

 Potrzeba zapewnienia odpowiedniej  
  jakości bazy turystycznej 



 
 
 

Dziękuję za uwagę 
 

 
 
 
 
 

Andrzej Szawan, Starosta Powiatu Wrocławskiego 
Przewodniczący Forum Subregionu I  

 
 
 

 
 


