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1. WPROWADZENIE
Podstawowym celem niniejszego Sprawozdania jest przedstawienie przebiegu oraz
podsumowanie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa
Dolnośląskiego 2020, przyjętego uchwałą nr 2969/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego
z dnia 5 października 2012 r.
Przedstawiony projekt Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego (dalej jako projekt
Strategii) został przygotowany z uwzględnieniem wniosków otwartej dyskusji publicznej. We
wstępnym pozyskaniu informacji i sprecyzowaniu kierunków rozwoju regionu szczególną rolę
odegrały trzy fora subregionalne powołane przez starostów powiatów dla Obszaru
Wrocławskiego, Obszaru Legnicko-Głogowskiego i Obszaru Sudeckiego. Inicjatywa utworzenia
forów wyszła od samorządu województwa, jednak zdecydowano się na pozostawienie
starostom, względnie prezydentom miast (np. w przypadku Legnicy), szerokiej autonomii
odnośnie składu i trybu pracy poszczególnych forów. Fora subregionalne w toku

wewnętrznej dyskusji oraz na podstawie identyfikacji swoich potencjałów i barier
rozwojowych zgłosiły 435 postulatów dotyczących proponowanych strategicznych
kierunków działań (Obszar Wrocławia – 208, Obszar Legnicko-Głogowski – 154, Obszar
Sudecki – 73). Niebagatelną rolę przy tworzeniu zapisów projektu Strategii odegrały również
liczne spotkania robocze z udziałem partnerów społecznych, naukowców i przedsiębiorców.
Proces konsultacyjny społecznych projektu Strategii rozpoczął się 8 października 2012 r. i został
zaplanowany w taki sposób, aby umożliwić jak najszerszą debatę publiczną nad dokumentem
przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii komunikacyjno-informacyjnych, w celu uzyskania
możliwie szerokiej aprobaty społeczeństwa, partnerów społeczno-gospodarczych oraz organów
wykonawczych odpowiedzialnych w przyszłości za wdrażanie postanowień Strategii. Proces
konsultacji zakończył się 18 grudnia 2012 r.
W tym miejscu należą się podziękowania wszystkim tym, którzy uczestnicząc w procesie debaty
publicznej pokazali, iż dobro regionu i jego mieszkańców nie jest im obojętne. Szczególne
podziękowania należą się zaś tym osobom, które poświęcając swój czas, zarówno zawodowy jak
i prywatny, zdecydowały się osobiście przybyć na organizowane spotkania i włączyć się
bezpośrednio w dyskusję nad proponowanymi kierunkami rozwoju Dolnego Śląska.
Niniejsze Sprawozdanie stanowi całościowe ujęcie zebranych w trakcie publicznej debaty uwag,
opinii i postulatów, które następnie posłużyły do uzupełnienia i korekty dokumentu.
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2. ORAGANIZACJA I PRZEBIEG KONSULTACJI
SPOŁECZNYCH
2.1. PODSTAWA PRAWNA
Przeprowadzone konsultacje społeczne spełniają wymogi formalne wynikające z zapisów
następujących aktów normatywnych:



Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r.,
Nr 142, poz. 1390 z późn. zm.)



Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U.
z 2009 r., Nr 84, poz. 712 z późn. zm.)

Zgodnie z art. 12 ustawy o samorządzie województwa, przy formułowaniu dokumentu strategii
władze województwa zobowiązane są do współpracy z jednostkami lokalnego samorządu
terytorialnego z obszaru województwa, z samorządem gospodarczym i zawodowym,
administracją rządową, innymi województwami, organizacjami pozarządowymi, szkołami
wyższymi i jednostkami naukowo-badawczymi (ust. 1), jak również mogą współpracować
z organizacjami międzynarodowymi i regionami innych państw, zwłaszcza sąsiednich (ust. 2).
Organizację oraz przebieg konsultacji społecznych reguluje art. 6 ustawy o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju, zgodnie z którym projekt strategii rozwoju podlega konsultacjom
z jednostkami samorządu terytorialnego, partnerami społecznymi i gospodarczymi oraz Komisją
Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego (ust. 1), a proces dyskusji publicznej rozpoczyna się
z dniem zamieszczenia ogłoszenia w dzienniku o zasięgu regionalnym oraz na stronie
internetowej w przedmiotowej sprawie (ust. 2 w zw. z ust. 2a). Wymienione podmioty mają
minimum 35 dni na wyrażenie swojej opinii odnośnie zaproponowanych zapisów
projektowanego dokumentu (ust. 3). Natomiast w ciągu 30 dni od dnia zakończenia konsultacji
społecznych podmiot je organizujący przygotowuje sprawozdanie z przebiegu i wyników
konsultacji, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do uwag zgłaszanych w trakcie
konsultacji wraz z uzasadnieniem oraz podaje je do publicznej wiadomości na swojej stronie
internetowej (ust. 4).

2.2. HARMONOGRAM ORAZ FORMA ORGANIZACJI KONSULTACJI
SPOŁECZNYCH
Konsultacje społeczne są koniecznym elementem procesu opracowywania wszelkich
dokumentów strategicznych czy planistycznych. Głównymi wyznacznikami mającymi wpływ na
sposób organizacji konsultacji społecznych projektu Strategii były zasada subsydiarności i zasada
partnerstwa.
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Konsultacje pozwalają zweryfikować społeczny odbiór danego dokumentu oraz jego społeczną
akceptację, umożliwiając dotarcie do szerokiego grona osób, których dany dokument
bezpośrednio dotyczy. Gwarantuje to wypracowanie możliwe najtrafniejszych, najbardziej
użytecznych oraz realistycznych i akceptowalnych społecznie zapisów.
Taki też cel przyświecał Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, kiedy dnia 5 października
2012 r. przyjął projekt Strategii i ogłosił rozpoczęcie z dniem 8 października 2012 r. konsultacji
społecznych tego dokumentu. Konsultacje te, będąc wydłużone ponad dwukrotnie w stosunku
do wymogu ustawowego, były jednymi z najszerszych, najbardziej intensywnych
i transparentnych konsultacji społecznych w kilkunastoletniej historii Samorządu Województwa
Dolnośląskiego.

 BEZPOŚREDNIE KONSULTACJE
Cały proces debaty publicznej rozpoczęła prezentacja projektu SRWD przez Marszałka
Województwa Dolnośląskiego Rafała Jurkowlańca na spotkaniu, w którym udział wziął Prezydent
RP Bronisław Komorowski oraz wielu zaproszonych gości.
Konsultacje społeczne projektu Strategii podzielono na 3 zasadnicze kategorie, tj. prowadzone
w sposób bezpośredni, pośredni i popularyzację w mediach o zasięgu regionalnym. Pierwsza
kategoria, czyli konsultacje prowadzone w sposób bezpośredni odbywały się podczas 62 spotkań
zaplanowanych w całym regionie. Napięty terminarz konsultacji przewidywał 4 tzw. „duże”
konferencje w największych miastach regionu (we Wrocławiu, Legnicy, Jeleniej Górze
i Wałbrzychu), 2 spotkania transgraniczne w Zgorzelcu i Kudowie Zdrój z udziałem odpowiednio
partnerów z Republiki Federalnej Niemiec i Republiki Czeskiej oraz spotkania we wszystkich
powiatach Dolnego Śląska. Organizatorem 4 „dużych” konferencji i spotkań transgranicznych był
samorząd województwa, natomiast o przygotowanie spotkań powiatowych zostali poproszeni
starostowie powiatów. Zaangażowanie starostów w organizacyjny aspekt konsultacji miało na
celu aktywizację lokalnych społeczności i zwiększenia partycypacji Dolnoślązaków w procesach
programowania rozwoju regionu.
Oprócz wyżej wymienionych spotkań odbywały się również tzw. spotkania branżowe m. in.
z rektorami wyższych uczelni, studentami, przedsiębiorcami, spółdzielcami, służbą zdrowia,
organizacjami pozarządowymi i turystycznymi czy społecznością romską. Na bieżąco o przebiegu
procesu aktualizacji byli informowani Radni Sejmiku Województwa Dolnośląskiego poprzez
posiedzenia komisji sejmikowych, w szczególności Komisji Polityki Rozwoju Regionalnego
i Gospodarki czy też Komisji Doraźnej ds. Młodzieży.
Projekt Strategii był również przedmiotem obrad Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego,
Dolnośląskiej Rady Gospodarczej, a także Rady Rozwoju Dolnego Śląska – ciał opiniodawczodoradczych skupiających przedstawicieli regionalnych środowisk naukowych, gospodarczych
i partnerów społecznych.
W wyżej wymienionych spotkaniach udział brało szerokie grono osób, wśród których byli
samorządowcy, radni województwa, przedstawiciele świata nauki, biznesu, służb, inspekcji
i straży, dolnośląscy parlamentarzyści, przedstawiciele instytucji wspierania biznesu, agencji
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rozwoju, izb gospodarczych oraz organizacji pozarządowych których działalność obejmuje cały
obszar regionu lub wykracza poza niego. Liczne grono dyskutantów stanowili także Dolnoślązacy
zainteresowani tematyką rozwoju naszego województwa.

 POŚREDNIE KONSULTACJE
Konsultacje w sposób pośredni prowadzone były poprzez stronę internetową Urzędu
Marszałkowskiego i odbywały się w dwojaki sposób. Po pierwsze, uwagi i opinie mogły być
zgłaszane poprzez specjalnie stworzony formularz on-line, który pozwalał na ich zapisanie
bezpośrednio na serwerach Urzędu Marszałkowskiego. Po drugie, dialog z mieszkańcami
prowadzony był poprzez formularz zgłaszania uwag możliwy do pobrania ze strony internetowej
Urzędu Marszałkowskiego, który następnie można było wypełnić i wysłać tradycyjną pocztą lub
na adres e-mail specjalnie stworzony na potrzeby konsultacji społecznych projektu Strategii.
Dodatkowo dla popularyzacji treści zawartych w projekcie Strategii oraz jako kolejny kanał
komunikacji ze społeczeństwem dolnośląskim w ramach procesu debaty publicznej
wykorzystano także internetowe portale społecznościowe.

 MEDIA W DEBACIE PUBLICZNEJ
W proces popularyzacji tematyki planowania strategicznego na Dolnym Śląsku i samego projektu
SRWD zaangażowano również regionalne i lokalne media. Osiągnięto to poprzez przekazywanie
ich przedstawicielom najważniejszych informacji związanych z tematyką programowania rozwoju
województwa przed każdym spotkaniem konsultacyjnym. Dodatkowo w jednej z gazet o zasięgu
regionalnym ukazywały się cotygodniowe artykułu przybliżające mieszkańcom Dolnego Śląska
treści zawarte w projekcie Strategii, których zestawienie zawiera poniższa tabela.
Tabela 1. Zestawienie publikacji prasowych.

LP.

1.

Data publikacji

31 października 2012 r.

Zakres tematyczny
Przedstawiamy projekt Strategii Rozwoju Województwa
Dolnośląskiego. Stawiamy na transport – rozmowa z dr Maciejem
Zatheyem, dyrektorem departamentu rozwoju regionalnego w
Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Jaki będzie nasz region? Odpowie na to strategia

6

Jak się będzie rozwijał Dolny Śląsk? Projekt jest już gotowy

2.

7 listopada 2012 r.

3.

19 listopada 2012 r.

Będziemy zarabiać na turystyce. Ale najpierw musimy… - rozmowa
z Wojciechem Bilińskim, dyrektorem wydziału turystyki w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego

4.

22 listopada 2012 r.

Przedstawiamy projekt Strategii Rozwoju Województwa
Dolnośląskiego. Współpraca nam się opłaci – rozmowa z dr Jerzym
Tutajem, członkiem zarządu województwa dolnośląskiego

5.

29 listopada 2012 r.

Przedstawiamy projekt Strategii Rozwoju Województwa
Dolnośląskiego. Bogactwa naszego regionu

Projekt strategii rozwoju województwa: zapomnijmy o granicach
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LP.



Data publikacji

Zakres tematyczny

6.

6 grudnia 2012 r.

Przedstawiamy projekt Strategii Rozwoju Województwa
Dolnośląskiego. Partnerstwo i to przyszłość – rozmowa z Rafałem
Jurkowlańcem, marszałkiem województwa dolnośląskiego

7.

13 grudnia 2012 r.

Przedstawiamy projekt Strategii Rozwoju Województwa
Dolnośląskiego. Szansa dla miast regionu? – relacja z debaty

HARMONOGRAM SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH

Schemat 1. Lokalizacja spotkań konsultacyjnych.
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Tabela 2. Harmonogram przeprowadzonych spotkań konsultacyjnych.

LP.
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TERMIN

MIEJSCE

1.

8 października 2012 r.

Prezentacja projektu Strategii przez Marszałka Rafała Jurkowlańca
w obecności Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

2.

11 października 2012 r.

Prezentacja Strategii podczas posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu
Społecznego (WKDS)

3.

17 października 2012 r.

Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny dla Województwa
Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 (KM RPO WD).

4.

17 października 2012 r.

III posiedzenie Komitetu Sterującego ds. SRWD

5.

18 października 2012 r.

Subregionalna konferencja konsultacyjna projektu Strategii we Wrocławiu

6.

18 października 2012 r.

Informacja o projekcie Strategii podczas posiedzenia Komisji Polityki Rozwoju
Regionalnego i Gospodarki Sejmiku WD

7.

22 października 2012 r.

Posiedzenie Dolnośląskiej Rady Gospodarczej poświęcone projektowi
Strategii

8.

23 października 2012 r.

Konwent powiatów dolnośląskich w Miękini

9.

23 października 2012 r.

Konsultacje powiatowe - Środa Śląska

10.

25 października 2012 r.

Posiedzenie Komisji Rozwoju Regionalnego i Gospodarki Sejmiku WD
poświęcone prezentacji SRWD

11.

26 października 2012 r.

II Forum Aglomeracji Wałbrzyskiej

12.

30 października 2012 r.

Konsultacje projektu z przedstawicielami spółdzielni mieszkaniowych

13.

30 października 2012 r.

Sesja Rady Gminy w Strzegomiu poświęcona projektowi Strategii

14.

31 października 2012 r.

Konsultacje powiatowe - Lwówek Śląski

15.

31 października 2012 r.

Konsultacje powiatowe - Lubań

16.

5 listopada 2012 r.

Subregionalna konferencja konsultacyjna projektu Strategii w Jeleniej Górze

17.

5 listopada 2012 r.

Posiedzenie komisji doraźnej ds. młodzieży Sejmiku WD poświęcone
projektowi Strategii

18.

7 listopada 2012 r.

Subregionalna konferencja konsultacyjna projektu Strategii w Legnicy

19.

8 listopada 2012 r.

Prezentacja projektu Strategii przez Członka Zarządu Jerzego Tutaja podczas
sesji Sejmiku WD

20.

9 listopada 2012 r.

Konsultacje powiatowe - Jawor

21.

9 listopada 2012 r.

Konsultacje powiatowe - Kamienna Góra

22.

12 listopada 2012 r.

Konsultacje powiatowe - Lubin

23.

12 listopada 2012 r.

Konsultacje powiatowe - Polkowice

24.

13 listopada 2012 r.

Transgraniczna konferencja konsultacyjna projektu Strategii w Zgorzelcu

25.

15 listopada 2012 r.

Konsultacje powiatowe - Powiat Wrocławski

26.

15 listopada 2012 r.

Debata o projekcie Strategii podczas XIV Forum w Krzyżowej

27.

16 listopada 2012 r.

Subregionalna konferencja konsultacyjna projektu Strategii w Wałbrzychu

28.

19 listopada 2012 r.

Konsultacje z rektorami dolnośląskich wyższych uczelni we Wrocławiu

29.

19 listopada 2012 r.

Prezentacja projektu SRWD podczas posiedzenia Komisji Uchwałodawczej,
Przestrzegania Prawa i Bezpieczeństwa
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LP.

TERMIN

MIEJSCE

30.

20 listopada 2012 r.

Konsultacje powiatowe - Ząbkowice Śląskie

31.

20 listopada 2012 r.

Konsultacje powiatowe - Kłodzko

32.

26 listopada 2012 r.

Konsultacje powiatowe - Trzebnica

33.

26 listopada 2012 r.

Konsultacje powiatowe - Wołów

34.

26 listopada 2012 r.

Spotkanie w Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej poświęcone projektowi
Strategii

35.

27 listopada 2012 r.

Transgraniczna konferencja konsultacyjna projektu Strategii w Kudowie Zdrój

36.

28 listopada 2012 r.

Konsultacje powiatowe - Oleśnica

37.

28 listopada 2012 r.

Konsultacje powiatowe - Milicz

38.

29 listopada 2012 r.

Konsultacje powiatowe - Góra

39.

29 listopada 2012 r.

Konsultacje powiatowe - Głogów

40.

30 listopada 2012 r.

Spotkanie z przedstawicielami Komisji Gospodarki Rady Miasta Zielona Góra

41.

3 grudnia 2012 r.

Konsultacje powiatowe - Oława

42.

3 grudnia 2012 r.

Konsultacje powiatowe - Strzelin

43.

3 grudnia 2012 r.

Sesja Rady Gminy w Szczawnie Zdroju poświęcona projektowi Strategii

44.

4 grudnia 2012 r.

Konferencja „Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa”
na lata 2012 – 2020 oraz rola obszarów wiejskich w „Strategii Rozwoju
Województwa Dolnośląskiego 2020” - Wrocław

45.

3 - 4 grudnia 2012 r.

Konferencja „Dolny Śląsk - Nowa Perspektywa 2014-2020 - Założenia Umowy
Partnerstwa” - Domasław

46.

5 grudnia 2012 r.

Debata nad projektem Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego,
w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego - Wrocław

47.

5 grudnia 2012 r.

Debata o Strategii Dolnego Śląska w redakcji Gazety Wyborczej - Wrocław

48.

6 grudnia 2012 r.

Spotkanie z organizacjami pozarządowymi - Wrocław

49.

7 grudnia 2012 r.

Debata nad projektem Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego
w PAN - (Komisja Nauk o Ziemi) - Wrocław

50.

7 grudnia 2012 r.

Panel dyskusyjny "Perspektywy zwiększenia potencjału kapitału społecznego
i miejsce przyszłych absolwentów uczelni wyższych w projekcie SRWD 2020
w ramach projektu "Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych - bezpieczne
państwo"

51.

10 grudnia 2012 r.

Konsultacje powiatowe - Świdnica

52.

10 grudnia 2012 r.

Konsultacje powiatowe - Dzierżoniów

53.

12 grudnia 2012 r.

Konsultacje z udziałem studentów dolnośląskich uczelni wyższych - Wyższa
Szkoła Bankowa

54.

13 grudnia 2012 r.

Konsultacje z udziałem srodowisk akademickich - Uniwersytet Przyrodniczy,
Wrocław

55.

13 grudnia 2012 r.

Konsultacje z udziałem dolnośląskich organizacji turystycznych - Jelenia Góra

56.

14 grudnia 2012 r.

Konferencja "Rozwój gospodarczy Subregionu Wrocławskiego - szanse
i moliwości" - Wrocław

57.

14 grudnia 2012 r.

Spotkanie z członkami Towarzystwa lotniczego w Świebodzicach
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LP.

TERMIN

MIEJSCE

58.

16-17 grudnia 2012 r.

Posiedzenie Rady Rozwoju Dolnego Śląska nt. projektu Strategii - Czeszów

59.

17 grudnia 2012 r.

Konsultacje powiatowe - Złotoryja

60.

17 grudnia 2012 r.

Konsultacje powiatowe - Bolesławiec

61.

18 grudnia 2012 r.

Konsultacje ze środowiskiem medycznym - Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny, Wrocław

62.

18 stycznia 2013 r.

Konferencja podsumowująca proces konsultacji Strategii – Wrocław
(zaplanowana)

 PRZEBIEG SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH
Spotkania konsultacyjne opierały się na schemacie, zgodnie z którym na początku spotkania
przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego omawiali najważniejsze założenia projektu Strategii,
po czym rozpoczynała się dyskusja z zebranymi.
Po każdym spotkaniu sporządzane było sprawozdanie, które następnie było podstawą do
agregacji konkretnych uwag zgłaszanych przez dyskutantów.
Spotkania konsultacyjne cieszyły się wyraźnym zainteresowaniem lokalnych społeczności,
a podczas większości z odbytych spotkań dało się odczuć pozytywny odbiór przedstawionego do
publicznego wglądu dokumentu. Dyskutanci podkreślali, iż poprzez tak szeroką i transparentną
dyskusję nad nową Strategią wreszcie czują się partnerami dla władz samorządowych
województwa dolnośląskiego i mają poczucie, że ich zdanie ma znaczenie. Uczestnicy spotkań
nie mieli wątpliwości, iż dyskutowany dokument został dobrze przygotowany, a zgłaszane przez
nich uwagi miały w większości konstruktywny charakter.
Zakres zgłaszanych uwag i postulatów w dużej mierze koncentruje się na kwestiach
infrastrukturalnych, chociaż nie brakuje też kwestii nazewnictwa i terytorialnego zasięgu
obszarów wyznaczonych w projekcie Strategii. Podnoszone również były postulaty odnoszące się
do szkolnictwa, w szczególności zawodowego, turystyki czy ochrony zdrowia. Część uwag
o nazbyt szczegółowym charakterze nie będzie mogła być uwzględniona w takim dokumencie
jakim jest strategia rozwoju województwa. Jednak jeśli dany postulat czy uwaga ma
ponadlokalny charakter i nie budzi wątpliwości co do swej słuszności lub jest wynikiem
konsensusu wszystkich zainteresowanych podmiotów, to znajdzie swoje odzwierciedlenie
w ostatecznym dokumencie strategicznym dla województwa dolnośląskiego. Jako przykład
można podać zgodny postulat zmiany nazewnictwa Obszaru Interwencji z obecnego (Kotlina
Kłodzka), o węższym zakresie terytorialnym, na Ziemia Kłodzka.
Ostatnim etapem prac nad projektem Strategii będzie uaktualnienie go zgodnie z wnioskami
wynikającymi z debaty publicznej oraz przedstawienie ostatecznej wersji Strategii Radnym
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.
W dalszej części Sprawozdania znajduje się szczegółowe zestawienie wszystkich zgłoszonych
uwag i postulatów wraz z merytorycznym odniesieniem się do nich władz samorządowych
województwa dolnośląskiego.
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3. WNIOSKI I NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA
3.1. STATYSTYCZNE PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
Przez okres trwania konsultacji społecznych zgłoszonych zostało 2095 wniosków i propozycji,
w formie ustnej, pisemnej i eletronicznej. Uwagi i propozycje nadsyłane były przez
przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, administracji państwowej, organizacji
i stowarzyszeń działających na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym oraz osoby prywatne.
Wykres 1. Procentowe zestawienie uwag według formy zgłoszenia.

26%

32%

elekronicznie
pisemnie
ustnie podczas konsultacji
42%

Uwagi ogólne do dokumentu Strategii odnosiły się najczęściej do jego konstrukcji, zakresu
tematycznego, stopnia szczegółowości, przyjętych założeń i rozwiązań oraz spójności
wewnętrznej oraz zewnętrznej dokumentu. Istotna część uwag do projektu Strategii dotyczyła
kierunków działań przyjętych celów w obszarach interwencji i terytorialnego odniesienia
obszarów interwencji (22%).
Uwagi szczegółowe miały charakter redakcyjny lub porządkujący. Wnioskowano
o doprecyzowanie zagadnień, aktualizację danych statystycznych (19%). Znaczną część uwag
szczegółowych stanowiły również postulaty w zakresie uzupełnienia listy wskazanych w projekcie
Strategii priorytetowych przedsięwzięć inwestycyjnych (51%).
Wykres 2. Procentowe zestawienie uwag dla poszczególnych rozdziałów projektu Strategii.
Diagnoza prospektywna

3%

19%

Cele Strategii
Zasady Realizacji

3%
51%

22%

Ramy Finsowe
System Wdrażania
Makrosfery

1%
1%

Monitoring SRWD i system
wskaźników
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Wykres 3. Procentowe zestawienie uwag dla poszczególnych Makrosfer.

11%
5%
4%

Infrastruktura
Zasoby
41%

Turystyka
Bezpieczeństwo

12%

Edukacja, Kultura i Informacja
Partnerstwo i Przedsiębiorczość
27%

Tabela 3. Statystyczne zestawienie zgłoszonych uwag i propozycji.

Orientacyjna ilość uwag w % ogółu
Forma zgłoszenia uwagi:
elektronicznie

26%

pisemnie

42%

ustnie podczas konsultacje

32%

Część SRWD:
Diagnoza
Cele Strategii

19%
3%

Zasady Realizacji

22%

Ramy Finansowe

1%

System Wdrażania

1%

System Monitoringu

3%

Makrosfery

51%

Makrosfery:
Infrastruktura

41%

Zasoby

27%

Turystyka

12%

Bezpieczeństwo

4%

Edukacja, Kultura i Informacja

5%

Partnerstwo i Przedsiębiorczość

12

11%
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3.2. WNIOSKI I NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA PORUSZONE W UWAGACH
Przeprowadzone konsultacje społeczne spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony
partnerów społeczno-gospodarczych, wynikającym z wciąż znacznych potrzeb w rozwoju
regionu. Zapewniły także szeroki udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji poprzez
zastosowanie zasady subsydiarności, czyli rozwiązywania problemów na możliwie najniższym
szczeblu oraz zasady partnerstwa, czyli jak najwcześniejszego podejmowania efektywnej
współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju przez wszystkie zainteresowane podmioty
(środowisk administracji publicznej, gospodarczych, naukowych i społecznych). Zgłoszone
sugestie mogą być wykorzystane w przyszłości, przy opracowaniu dokumentów operacyjnych
i drożeniowych.
Opinie i wnioski przekazane w ramach konsultacji społecznych zostały poddane analizie pod
kątem ich zasadności i możliwości uwzględnienia w tekście końcowym Strategii oraz
wykorzystane zgodnie ze szczegółowymi informacjami. Otrzymane wnioski, postulaty i uwagi
uzasadnione merytorycznie zostały uwzględnione w ostatecznej wersji dokumentu Strategii.
Znaczna część wniosków i uwag zgłaszanych zwłaszcza podczas spotkań konsultacyjnych oraz za
pośrednictwem formularzy internetowych, należała do grupy zagadnień szczegółowych, znacznie
wykraczających poza przyjęty w Strategii poziom szczegółowości planowania, możliwy do
uwzględnienia podczas opracowywania programów wdrożeniowych. Zostaną one rozpatrzone
podczas konsultacji dokumentów wykonawczych formułowanych dla potrzeb realizacji nowej
Strategii po jej przyjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego.
Uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji społecznych kierowane do treści projektu Strategii
zebrano w następujące grupy tematyczne:

 SPÓJNOŚĆ Z DOKUMENTAMI KRAJOWYMI I UNIJNYMI
Uwagi ogólne odnosiły się do spójności projektu Strategii z dokumentami krajowymi i unijnymi,
w szczególności z Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2010-2020, Strategią Rozwoju Kraju
2020 oraz strategią Europa 2020.
Podczas tworzenia projekt Strategii dokładnie przeanalizowano istniejące dokumenty
strategiczne szczebla krajowego oraz europejskiego i uwzględniono wszystkie zawarte w nich
zapisy o charakterze bezwzględnie obowiązującym.
"Ustawowy wymóg uwzględnienia celów krajowych dokumentów strategicznych przez SRW nie
oznacza ich tożsamości, lecz brak wzajemnej sprzeczności i wykluczania się”1. W związku z tym
należy stwierdzić, iż cele projektu Strategii nie są określone w tożsamy sposób jak w strategiach
krajowych, ale jak najbardziej wpisują się w nie.
Cele szczegółowe są również spójne z zapisami strategią Europa 2020 i dużym stopniu wpisują
się w założenia siedmiu projektów przewodnich służących realizacji strategii Europa 2020:

1

Aktualizacja Strategii Rozwoju Województw z Uwzględnieniem Uwarunkowań Krajowych i Unijnych –
Przewodnik, MRR 2011, s. 19.
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Tabela 4. Zgodność celów SRWD ze Strategią Europa 2020.

Cel 1. Rozwój gospodarki opartej na wiedzy oraz Makrosfera Partnerstwo i przedsiębiorczość
– „Unia innowacji”.
Cel 2. Zrównoważony transport i poprawa dostępności transportowej oraz Makrosfera
Infrastruktura - w sposób przekrojowy przyczynia się do realizacji strategii Europa 2020.
Cel 3. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP oraz Makrosfera
Partnerstwo i Przedsiębiorczość - „Polityka przemysłowa w erze globalizacji”.
Cel 4. Ochrona środowiska naturalnego, efektywne wykorzystanie zasobów oraz
dostosowanie do zmian klimatu i poprawa poziomu bezpieczeństwa, Makrosfera Zasoby,
Makrosfera Infrastruktura oraz Makrosfera Bezpieczeństwo - „Europa efektywnie korzystająca
z zasobów”.
Cel 5. Zwiększenie dostępności technologii komunikacyjno-informacyjnych” oraz Makrosfera
Edukacja, kultura i informacja - „Europejska agenda cyfrowa”.
Cel 6. Wzrost zatrudnienia i mobilności pracowników oraz Makrosfera Partnerstwo i
przedsiębiorczość - „Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia”.
Cel 7. Włączenie społeczne i podnoszenie poziomu życia - „Europejski program walki z
ubóstwem”.
Cel 8. Podniesienie poziomu edukacji, kształcenie ustawiczne oraz Makrosfera Edukacja,
kultura i informacja - „Młodzież w drodze”
Odmienną interpretację niektórych postanowień innych dokumentów zastosowano
w przypadkach pojawienia się nowych faktów i czynników udokumentowanych statystycznie lub
wprowadzonych w życie mocą obowiązujących aktów prawnych lub decyzji wykonawczych.
Projekt Strategii przyjmuje także zasady realizacji zawarte w SRK 2020 tj. koncentracja
tematyczna (wypracowywana macierz celów), zaakcentowanie znaczenia partnerstwa publicznoprywatnego, publiczno-publicznego i publiczno-społecznego (czyli elementu wieloszczeblowego
zarządzania rozwojem na poziomie regionalnym) czy też terytorializacja polityki rozwoju
(Obszary Integracji i Obszary Interwencji, które stanowić będą przyczynek do wyznaczenia
Obszarów Strategicznej Interwencji w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Dolnośląskiego).

 DIAGNOZA
Liczna grupa postulatów w zakresie aktualizacji informacji lub uzupełnienia danych
sformułowanych zostało w odniesieniu do Diagnozy Prospektywnej: ochrony
środowiska, zdrowia i zasobów. Zwracano również uwagę na konieczność aktualizacji map
obrazujących lokalizację istniejących podstref specjalnych stref ekonomicznych. Większość uwag
zebranych w tej grupie uznano za zasadne, końcowa wersja dokumentu Strategii zawiera
stosowne zmiany. Jednocześnie projekt Strategii został uzupełniony o dodatkowe mapy, zgodnie
z postulatami wyrażanymi w trakcie konsultacji społecznych projektu Strategii.
W odniesieniu do analizy SWOT rekomendowano przede wszystkim weryfikację pewnych
nieścisłości dotyczących jej elementów. W związku z licznymi sugestiami weryfikacji zapisów, jak
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również w
celu zachowania spójności z Przedsięwzięciami Analiza SWOT została
przeformułowana i doprecyzowana.

 CELE STRATEGII
W odniesieniu do niniejszej części dokumentu zwrócono przede wszystkim uwagę na
konieczność doprecyzowania opisu wizji. W odniesieniu do celów szczegółowych projektu
Strategii proponowano wyodrębnienie nowego celu 9 w brzmieniu Wzrost kapitału społecznego
i zwiększeniu udziału sektora społecznego w realizacji zadań publicznych na terenie
Województwa Dolnośląskiego. Zakres proponowanego celu objęty jest przez Cel 7. Włączenie
społeczne, podnoszenie poziomu i jakości życia oraz uzupełnione zapisy Makrosfery
Społeczeństwo i Partnerstwo.

 ZASADY REALIZACJI
W zgłoszonych wnioskach postulowano głownie o uzupełnienie realizacji poszczególnych celów
szczegółowych w obszarach interwencji. Dopasowanie ważności realizacji celów
w poszczególnych obszarach interwencji zostało wypracowane na podstawie ankiet rozesłanych
do wszystkich powiatów województwa. Należy zaznaczyć, że niższa ranga danego celu
szczegółowego w obszarze interwencji nie oznacza braku możliwości realizacji tych zadań - jest
rodzajem rekomendacji - które z celów powinny być realizowane w pierwszej kolejności, a które
w następnej w ramach posiadanych środków.
Wnioskowano również o zmiany dotyczące zasięgu poszczególnych obszarów interwencji.
Zakłada się, że zasięg obszarów interwencji będzie podlegać szczegółowej delimitacji w ramach
studiów i analiz planistycznych przygotowywanych w celu wykorzystania instrumentów wsparcia
ze środków unijnych na lata 2014-2020. Obszary te mają być podstawą wyznaczania Obszarów
Strategicznej Interwencji oraz podstawą dla zawiązywania koalicji sąsiadujących samorządów
gminnych i powiatowych, których celem ma być realizacja wspólnych zadań. Odpowiedzią na to
założenie są zaproponowane w projekcie Strategii tzw. Makrosfery.
Zgodnie ze złożonymi postulatami utworzone zostały 2 dodatkowe obszary interwencji: Ziemia
Dzierżoniowska i Obszar rolniczy.

 RAMY FINANSOWE
W zgłoszonych wnioskach pojawiły się uwagi na temat zbytniej ogólności zapisów dotyczących
źródeł finansowania realizacji postanowień projektu Strategii oraz przeszacowania możliwości
wykorzystania środków w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Mając na względzie
aktualne możliwości finansowe województwa oraz przewidywane przyszłe decyzje Komisji
Europejskiej w zakresie priorytetów kolejnej wieloletniej perspektywy finansowej Unii
Europejskiej, finansowanie realizacji działań rozwojowych, zapisanych w Strategii będzie
przedmiotem odrębnych studiów.
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Należy nadmienić również, iż planowanie i budowanie strategii zawsze jest obciążone ryzykiem.
Najbardziej realne są plany na okres najbliższych trzech lat, Strategia natomiast z definicji jest
dokumentem obejmującym działania w długim terminie.
W odniesieniu do partnerstwa publiczno-prywatnego należy mieć na względzie stanowisko
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, które wskazuje, że partnerstwo publiczno - prywatne jest
bardzo chętnie wykorzystywanym w Europie mechanizmem finansowania inwestycji
przeznaczonych do realizacja zadań publicznych, wymagającym zdecydowanie większego
upowszechnienia w Polsce. Jest to szczególnie ważne w aspekcie konstruowania kolejnej
perspektywy finansowej dla środków unijnych na lata 2014 – 2020, których pełna absorpcja nie
będzie możliwa bez zastosowania partnerstwa. Wskazać należy ponadto, że Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego gwarantuje daleko idące wsparcie dla zainteresowanych podmiotów,
w zakresie projektów realizowanych w formule PPP.

MAKROSFERY:
 INFRASTRUKTURA
Przedsięwzięcia ujęte w Makrosferze Infrastruktura w perspektywie najbliższych 20 lat były
przedmiotem największego zainteresowania uczestników konsultacji. Duża ilość wniosków
wnosiła o uwzględnienie większej ilości inwestycji. Zgłoszone zostały liczne sugestie dotyczące
wprowadzenia do i tak obszernego tekstu projektu Strategii uzupełnień, które są jednak zbyt
szczegółowe na tym poziomie programowania rozwoju.
Strategia jest pierwszym szczeblem programowania strategicznego i określa główne wyzwania
i kierunki działań tworząc docelowy obraz planowanej przyszłości regionu w określonym
horyzoncie czasowym. Postulaty odnoszące się do uwzględnienia w projekcie Strategii
konkretnych projektów inwestycyjnych były często trudne do spełnienia z uwagi na ogólny
charakter dokumentu. W większości przypadków ww. uwagi nie zostały uwzględnione
ze względu na charakter Strategii, która z założenia nie stanowi dokładnego planu
inwestycyjnego. Sugestie te mogą natomiast być wykorzystane w przyszłości, przy opracowaniu
dokumentów operacyjnych i wdrożeniowych. W szczególności nie zostały uwzględnione
propozycje uzupełnień projektu Strategii o dodatkowe postulaty motywowane wąskimi
interesami gałęziowymi lub terytorialnymi. Wiele z postulatów albo już znajduje
odzwierciedlenie w sektorowych programach wykonawczych, bądź będzie podlegała analizie co
do możliwości ich uwzględnienia na etapie ich aktualizacji. Wyrażano również postulaty
zwiększenia inwestycji w infrastrukturę łączącą poszczególne gałęzie transportu, w tym
szerszego uwzględnienia transportu kolejowego i żeglugi śródlądowej. Jednocześnie uwagi
odnoszące się do konieczności większego podkreślenia roli transportu kolejowego zostały
uwzględnione w ostatecznej wersji Strategii.

 ZASOBY
W uwagach odnoszących się do zagadnień ochrony środowiska zwracano uwagę na potrzebę
zdecydowanych działań ograniczających negatywny wpływ działań na środowisko, a także na
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ograniczenia rozwoju gospodarczego wynikające z zasad ochrony środowiska. W celu
podkreślenia znaczenia ochrony środowiska uzupełnione zostały zapisy Makrosfery Zasoby oraz
rozdziału Diagnozy, w tym dotyczące zasobów przyrodniczych na terenie Dolnego Śląska.
Istotna ilość uwag obejmowała konieczność zmiany sformułowania ‘strategiczne złoża węgla
brunatnego’ na ‘udokumentowane złoża węgla brunatnego’ zgodnie z decyzjami na poziomie
krajowym. Minister Gospodarki wraz z Ministrem Środowiska do końca 2013 r. mają dopiero
sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla państwa z określeniem przestrzennego
zasięgu ich zalegania. W związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym przedwczesne
było wskazywanie ich w projekcie Strategii.
Podniesiony został także wątek ochrony zabytków - zarówno w kontekście usprawnienia
regulacji prawnych i mechanizmów identyfikowania obiektów zabytkowych, jak i aktywnego
udziału obywateli w procesie ochrony i rewitalizacji zabytków oraz reinterpretacji zasobów
dziedzictwa.
Zdecydowanie pozytywnie zostało odebrane wprowadzenie, na poziomie kierunków działań,
zapisów o znaczeniu krajobrazu kulturowego i przyrodniczego. Komentarze dotyczyły również
relacji między ochroną obiektów zabytkowych, a procesami digitalizacji dziedzictwa.

 TURYSTYKA
W zakresie turystyki najczęściej podnoszony był głownie wątek zaakcentowania turystyki
aktywnej połączonej ze świadczeniem usług zdrowotnych oraz zwrócenie uwagi na problem
ograniczenia presji turystyki na obszary wrażliwe przyrodniczo i uwzględnienie w rozwoju
turystyki odporności środowiska przyrodniczego. Podniesiony został temat konieczności
rozbudowy jednolitego systemu informacji turystycznej dla całego regionu. Postulowano
o uwzględnienie aspektu niepełnosprawności w ramach modernizacji i rozbudowy infrastruktury
turystycznej, m.in. ze względu na postępujące zjawisko starzenia się społeczeństwa.
Zaproponowano również rozszerzenia w zakresie turystyki i związanej z nią edukacji.

 BEZPIECZEŃSTWO
W uwagach odnoszących się do bezpieczeństwa postulowano m.in. o doprecyzowanie zapisów
projektu Strategii, ich uzupełnienie o istotne systemy i działania zwiększające bezpieczeństwo.
Postulowano o uzupełnienie zapisów dotyczących ochrony zdrowia, potrzebę wyrównania
możliwości dostępu do usług medycznych w regionie, stworzenia efektywnej regionalnej sieci
szpitali, uzupełnienie przedsięwzięć usług opiekuńczych dla osób starszych, czy rozszerzenie
profilaktyki o działania w zakresie promocji zdrowia.

 EDUKACJA, KULTURA I INFORMACJA
Zagadnienia związane z edukacją, w tym edukacją kulturalną, sportową, medialną i cyfrową
zostały poruszone przez wszystkie kategorie podmiotów uczestniczących w konsultacjach
społecznych projektu Strategii. W ramach Makrosfery Edukacja, Kultura i Informacja
zaproponowano większe zaakcentowanie takich zagadnień, jak np. poprawa efektywności
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kształcenia na różnych poziomach edukacji, dostosowania oferty edukacyjnej do wymagań rynku
pracy, kształtowania kompetencji kulturalnych, promocję prozdrowotnych postaw oraz rozwój
społeczeństwa informacyjnego.
Wnioski dotyczące edukacji innej niż formalna dotyczyły przede wszystkim funkcjonowania
instytucji edukacyjnych. Przedstawiciele tych instytucji apelowali o dostrzeżenie ich funkcji
w zapisach projektu Strategii.
Uczestnicy konsultacji zgłaszali uwagi dotyczące zbyt małego wyeksponowania potencjału
kulturowego i jego znaczenia dla kształtowania tożsamości kulturowej, wspierania uczestnictwa
w kulturze i artystów. Pojawiły się również postulaty rozszerzenia zapisów projektu Strategii
dotyczących wspierania przedsięwzięć kulturalnych skierowanych na promocję regionu.
Zgłoszono także postulaty wpisania przedsięwzięć dotyczących kultury fizycznej i sportu.

 PARTNERSTWO I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
W ramach Makrosfery Partnerstwo i Przedsiębiorczość zaproponowano większe zaakcentowanie
takich zagadnień, jak np. rozwój społeczeństwa obywatelskiego, partycypacja społeczna przy
realizacji zadań publicznych, poprawa jakości życia, dostosowanie przestrzeni publicznej dla
potrzeb seniorów i osób z niepełnosprawnością, integracja przez Samorząd Województwa
programów rozwojowych realizowanych na terenie regionu, czy skuteczna i przejrzysta
administracja. Postulowano również konieczność wspierania MŚP oraz instytucji otoczenia
biznesu, jak również potrzebę budowania i wdrażania mechanizmów współpracy nauki i biznesu
oraz kreowania postaw innowacyjnych zarówno wśród przedsiębiorców jak i ogółu
mieszkańców.
W odpowiedzi na złożone wnioski oraz konieczność uporządkowania struktury Makrosfery
Partnerstwo i Przedsiębiorczość zostały utworzone dwie osobne Makrosfery: Społeczeństwo
i Partnerstwo oraz Przedsiębiorczość i Innowacyjność, uzupełnienia o postulowane zagadnienia.

 MONITORING SRWD I SYSTEM WSKAŹNIKÓW
Przedstawiono szereg uwag odnoszących się do monitoringu SRWD, jak również systemu
wskaźników realizacji projektu Strategii, wraz z propozycjami rozszerzenia przedmiotowych
zapisów oraz listy wskaźników. Zgodnie z postulatami zestaw wskaźników został uzupełniony
o łączną długość dróg wojewódzkich i powiatowych [km] - realizacja celu 2 oraz zużycie energii
elektrycznej w miastach na 1 mieszkańca [kWh] - realizacja celu 4.
Postulowano również uzupełnienie wskaźników o takie, których brakuje w statystyce publicznej,
a które precyzyjnie opisują niektóre zjawiska, w szczególności dla innowacji technologicznych
i organizacyjnych, gospodarki opartej na wiedzy czy kapitału społecznego. Dobór zmiennych
diagnostycznych zawsze jest kompromisem pomiędzy zasobnością danych a zamierzeniami
badawczymi. Wybór wskaźników w projekcie Strategii spełnia wymogi stawiane dokumentom
strategicznym - 64% zgodności ze Strategią Rozwoju Kraju. Funkcją wszelkich mierników jest
m.in. uchwycenie trendów zachodzących procesów, a zastosowane mierniki pełnią wskazaną
rolę.
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 UWAGI REDAKCYJNE:
Uwagi odnośnie poprawy redakcji i zapisów. Zgodnie z propozycjami przedstawionymi w ramach
konsultacji społecznych w większości przypadków uzupełniono dokument Strategii:
Terminologia: w odniesieniu postulatów w zakresie stosowanej w dokumencie terminologii
dokonano szeregu zmian redakcyjnych i uzupełnień. Dokonano doprecyzowania i uspójnienia
używanych w tekście pojęć.


Uzupełnienia: postulaty zwracające uwagę na konieczność uzupełnienia, dostosowania do
stanu faktycznego lub doprecyzowania opisów, map prezentowanych w dokumencie.
Prezentowane w projekcie Strategii dane statystyczne oraz mapy zostały zweryfikowane
i aktualizowane we wszystkich tych przypadkach, gdzie było możliwe ich pozyskanie.
 Uwagi stylistyczne i interpunkcyjne w większości uwzględnione.


 POZOSTAŁE:


uwagi sformułowane w nieprecyzyjny sposób, bez podania konkretnych propozycji rozwiązań
lub miały charakter dygresyjny i nieistotny dla realizacji Strategii;



sugestie, których uwzględnienie mogłoby wypaczyć sens Strategii ;



inne stanowiące propozycje nielogiczne lub motywowane interesem partykularnym;



autopoprawki i uzupełnienia.

 PRZYJĘTE POZIOMY KLASYFIKACJI UWAG:
Przyjęte zostały trzy poziomy klasyfikacji nadesłanych uwag:


uwaga uwzględniona (włączona do projektu Strategii lub zawierająca się już w istniejących
zapisach),



uwaga uwzględniona częściowo (część postulatu posiada cechy charakterystyczne dla uwagi
uwzględnionej natomiast część dla uwagi nieuwzględnionej. Zakres uwzględnienia
każdorazowo został określony w stosownym komentarzu),



uwaga nieuwzględniona (wniosek niezrozumiały, dla którego określenie istoty zgłaszanej
uwagi nie było możliwe lub uwaga zbyt szczegółowa do poziomu Strategii odnosząca się do
szczebla dokumentów programowych, wdrożeniowych).

Wykres 4. Procentowe zestawienie uwag uwzględnionych, uwzględnionych częściowo i nieuwzględnionych.

16%
uwzględnione
54%
30%

uwzględnione częściowo
nieuwzględnione
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Przyjęte zostały jednolite rozwiązania, w którym powyższe kwestie będą regulowane na
poziomie Systemu Wdrażania SRWD, a przede wszystkim w ramach szczegółowych zapisów
Programów Operacyjnych i Programów Rozwoju, za pośrednictwem których Strategia będzie
realizowana.

3.3. NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY WPROWADZONE W PROJEKCIE STRATEGII
 DIAGNOZA
Uzupełnienie i redakcja i zapisów dotyczących:
- ochrony środowiska, w tym form ochrony przyrody;
- zabytków;
- obszarów turystycznych;
- ochrony zdrowia.
Aktualizacja map obrazujących:
- walory środowiska kulturowego;
- lokalizację podstref specjalnych stref ekonomicznych oraz obiektów innowacji
i przedsiębiorczości.
Uzupełnienie i redakcja Analizy SWOT .

 CELE STRATEGII
Uzupełnienie:

-

opisu wizji rozwoju regionu oraz celu głównego;
celu szczegółowego 7 o jakość życia;
zasad realizacji o zasadę zrównoważonego rozwoju i zasadę równości szans.

 ZASADY REALIZACJI
Zmiany dotyczące zasięgu poszczególnych obszarów interwencji. Zakłada się, że zasięg obszarów
interwencji będzie podlegać szczegółowej delimitacji w ramach studiów i analiz planistycznych
przygotowywanych w celu wykorzystania instrumentów wsparcia ze środków unijnych na lata
2014-2020. Obszary te mają być podstawą wyznaczania Obszarów Strategicznej Interwencji oraz
podstawą dla zawiązywania koalicji sąsiadujących samorządów gminnych i powiatowych, których
celem ma być realizacja wspólnych zadań.
OBSZARY INTERWENCJI:
-

-

-

20

zmiana nazwy obszaru interwencji z Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowego na LegnickoGłogowski Okręg Przemysłowy;
zmiana nazwy obszaru interwencji z Kotlina Kłodzka na Ziemia Kłodzka i rozszerzenie tego
obszaru o gminy wchodzące w skład Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej i Ząbkowice
Śląskie;
rozszerzenie obszaru interwencji Aglomeracja Wałbrzyska o obszar Nowej Rudy;
uzupełnienie nazwy obszaru interwencji Kraina Baryczy o obszar Wzgórz Trzebnickich.
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Zgodnie ze złożonymi postulatami utworzone zostały 2 dodatkowe obszary interwencji: Ziemia
Dzierżoniowska i Obszar rolniczy.

 MAKROSFERY
Redakcja i uzupełnienie treści zgodnie ze zgłoszonymi postulatami. Wyodrębnienie osobnych
Makrosfer obejmujacych: Rozwój obszarów miejskich i wiejkich oraz Społeczeństwa
i Partnerstwa i Przedsiębiorczości i Innowacyjności.

 MONITORING SRWD I SYSTEM WSKAŹNIKÓW
Uzupełnienie zestawu wskaźników o:
- łączną długość dróg wojewódzkich i powiatowych [km] - realizacja celu 2;
- zużycie energii elektrycznej w miastach na 1 mieszkańca [kWh] - realizacja celu 4.
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4. ZESTAWIENIE WSZYSTKICH UWAG ZEBRANYCH
W TRAKCIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
Tabela 5. Zestawienie wszystkich uwag zebranych w trakcie konsultacji społecznych.
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1
UWAGI ZGŁOSZONE DO PROJEKTU SRWD 2020
Lp.

Rozdział

1

Wprowadzenie

2

Wprowadzenie

3

4

Wprowadzenie

Wprowadzenie

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Strategia zakłada, że wzrost siły regionu pochodzić będzie z dwóch
grup obszarów (Schemat 1str. 5): miejsca, gdzie rozwijane będą
najnowocześniejsze technologie i miejsca o wybitnych walorach
przyrodniczych i kulturowych. Gdyby ściśle trzymać się tych
priorytetów, można obawiać się, że spore obszary województwa,
które nie spełniają definicji zapisanych na str. 5 zostaną
zmarginalizowane w działaniach opisanych w strategii. Jest to
rodzaj nieuzasadnionego wykluczenia, które może wywołać
negatywne skutki.
Wadą takiego podejścia jest dosyć arbitralny podział na obszary,
którym przypisuje się znaczącą rolę do spełnienia ( a w rezultacie
będą uzyskiwały znaczące wsparcie) i pozostałe obszary regionu,
które właściwie będą pozostawione same sobie, niezależnie od
tego, czy będą miały do zaoferowania przedsięwzięcia obiektywnie
bardzo korzystne w skali lokalnej, a nawet dla całego Dolnego
Na dole strony 5 należy wpisać „Dla uzyskania efektu synergii w
Śląska. Ponadto, proponowana metoda postępowania nie jest do
rozwoju regionu dwa wskazane modele wzrostu będą
pogodzenia z zasadą endogenicznego rozwoju, którą bardzo
realizowane jednocześnie z inicjatywami wykorzystującymi
akcentuje się w strategii. Przynajmniej niektóre obszary wskazane
aktywność lokalnych ośrodków w kreowaniu innych
w strategii, jako najbardziej perspektywiczne, nie są raczej w stanie
gwarantujących dobre efekty modeli wzrostu. Wśród nich
spełnić pokładanych w nich nadziei, wykorzystując głównie własne
szczególne znaczenie mieć będą działania o największej
zasoby. Dlatego raczej spodziewać się można jakiegoś rodzaju
efektywności wykorzystania angażowanych nakładów i
„janosikowania”, które pozostawi bez wsparcia pewne obszary, aby
podejmowane w szerszej, niż lokalna, perspektywie”
skumulować środki w innych, arbitralnie wyznaczonych, jako
najlepiej służących rozwojowi. Takie rozwiązanie będzie
zdecydowanie rozczarowujące dla ośrodków, które bazując na
własnych zasobach, kreatywności i chęci działania uzyskiwały dużą
wartość dodaną, mimo umiarkowanego wsparcia zewnętrznego. W
tym kontekście za duże uproszczenie należy uznać stwierdzenie, że
w pewnych obszarach kumulacja zjawisk negatywnych wynika z
peryferyjnego położenia i procesów transformacji gospodarczej.
Przyczyny kłopotów są bardziej złożone, a przykłady
nieoptymalnych działań lokalnych społeczności dosyć liczne. Z tego
względu uzasadniona staje się obawa transferu środków zamiast do
miejsc, które wykazały umiejętności racjonalnego działania w te
obszary, których zwiększoną skuteczność mamy nadzieję dopiero
potwierdzić. W takiej sytuacji bardzo trudno będzie zrealizować
zadanie samorządu wojewódzkiego przedstawione, jako

„Gospodarka światowa i rozwój regionów
Gospodarka światowa i rozwój regionów opierają się obecnie
opierają się obecnie na dwóch
na trzech zasadniczych filarach: zasobach ludzkich i
zasadniczych filarach: zasobach oraz
przyrodniczych, produkcji oraz edukacji.
produkcji”.
„Te dwie grupy obszarów, tworzące
podstawy modelu gospodarczego
województwa, wymagają powiązania i
skomunikowania infrastrukturalnego.”

„Strategia określa pryncypia rozwoju
regionu. Doprecyzowuje też zasady
zrównoważonego rozwoju - w postaci
harmonii społecznej, przestrzennej i
gospodarczej”.

W świetle celów Strategii, tj. gospodarki opartej na wiedzy
wskazanie edukacji jako trzeciego filaru wydaje się oczywiste,
niezbędne.

Te dwie grupy obszarów, tworzące podstawy modelu
gospodarczego województwa, wymagają powiązania i
skomunikowania infrastrukturalnego i edukacyjnego na
wszystkich poziomach kształcenia.

Strategia określa pryncypia rozwoju regionu. Doprecyzowuje
też zasady zrównoważonego rozwoju - w postaci harmonii
społecznej, gospodarczej (przestrzennej) oraz przyrodniczej
(ekologicznej).

We wszystkich (kilkudziesięciu) definicjach zrównoważonego
rozwoju podkreśla się trzy jego komponenty: ekonomiczny
(gospodarczy), społeczny i przyrodniczy (ekologiczny), którego brak
w Strategii. Zdaniem Fiedora, 2007 [w:] Zrównoważony rozwój w
teorii ekonomii i w praktyce, red. A. Graczyk, s. 58 „aby rozwój
społeczno-ekonomiczny był trwały, niezbędna jest harmonizacja
(integracja) trzech głównych porządków (dziedzin), w ramach
których ma miejsce ludzkie życie i aktywność. Są to: porządek
ekologiczny, porządek społeczno-instytucjonalny, porządek
ekonomiczny i porządek przestrzenny”.

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona częściowo

Uwaga uwzględniona w istniejących zapisach Strategii.

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zapis skorygowano.

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zapis skorygowano.

Nieuwzględniona

Uwaga nieuzwględniona. Aspekty ekologiczne i środowiskowe zostały
uwzględnione w ramach harmonii przestrzennej projektu SRWD: "wypracowanie
kompromisu ekologicznego, w celu właściwego wykorzystywania i ochrony
najcenniejszych walorów środowiska przyrodniczego i krajobrazu; kontynuacja
działań w celu dalszej poprawy stanu środowiska i warunków życia" .

2
UWAGI ZGŁOSZONE DO PROJEKTU SRWD 2020
Lp.

5

Rozdział

Wprowadzenie

Obecny zapis

Dolina Baryczy, gdzie nowoczesna
gospodarka

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Treść uwagi/propozycja zmiany

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Dolina Baryczy ze szczególnym, uwzględnieniem Stawów
Milickich, gdzie nowoczesna gospodarka….

Teren Stawów Milickich objęty jest ścisłą ochroną przyrodniczą
(rezerwat ornitologiczny, obszar Natura 2000, konwencja
ramsarska), dlatego rozwijająca się na nim gospodarka rybacka
opiera się na wykorzystywaniu unikatowych zasobów, powinna być
wspierana działaniami przyczyniającymi się do wzrostu
przedsiębiorczości w zakresie turystyki przyjaznej przyrodzie.

Nieuwzględniona

Uwaga nieuwzględniona. Stawy Milickie znalazły się w opisie Obszaru Interwencji
Kraina (Dolina) Baryczy na projektu SRWD.

Uwzględniona częściowo

Cytując Podręcznik aktualizacji SRW wydany przez Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego należy stwierdzić, iż "Ustawowy wymóg uwzględnienia celów
krajowych dokumentów strategicznych przez SRW nie oznacza ich tożsamości, lecz
brak wzajemnej sprzeczności i wykluczania się ." W związku z tym należy
stwierdzić, że cele projektu SRWD nie są określone w identycznie tożsamy sposób
jak cele ŚSRK, ale jak najbardziej wpisują się w nie. Ponadto spora liczba celów i
kierunków interwencji ŚSRK to zadania stricte administracji rządowej i nie mogą w
żaden sposób być reinterpretowane jako zadania samorządu regionalnego (np.
Utrwalenie bezpieczeństwa narodowego, Integracja ze strefą euro czy Poprawa
jakości prawa). Podobne stanowisko można przyjąć w kwestii zasad realizacji.
Projekt SRWD przyjmuje zasady realizacji zawarte w ŚSRK tj. koncentracja
tematyczna (wypracowywana macierz celów), zaakcentowanie znaczenia
parterstwa publiczno-prywatnego, publiczno-publicznego i publiczno-społecznego
(czyli elementu wieloszczeblowego zarządzania rozwojem na poziomie
regionalnym) czy też terytorializacja polityki rozwoju (Obszary Funkcjonalne i
Obszary Interwencji, które stanowić będą przyczynek do szczegółowej delimitacji
Obszarów Strategicznej Interwencji w Planie Zagospodarowania Przestrzennego
Województwa Dolnośląskiego). Jeszcze raz należy podkreślić nowatorski i wręcz
innowacyjny kształt projektu SRWD, który jest spójny z dokumentami
strategicznymi wyższego rzędu i normami ustawowymi w przedstawionym wyżej
znaczeniu, chociaż niektóre aspekty opisane mogą być w nieco dmienny sposób. W
rozdziale zasady realizacji można rozważyć dodanie opisu dotyczącego kontraktu
terytorialnego i ewentualnie wpisywanie się celów projektu SRWD projekty
kluczowe Europa 2020.

Nieuwzględniona

Uwaga nieuwzględniona. Na stronie internetowej UMWD dostępne są raporty
monitoringowe z realizacji SRWD 2005-2020.

Nieuwzględniona

Zgorzelec i Goerlitz oraz Kudowa Zdrój i Nachod odgrywają szczególną rolę, jako
miasta graniczne - są to jedyne miasta na ternie Dolnego Śląska położone po obu
stronach granicy.

6

Wprowadzenie

Wprowadzenie do strategii syntetycznego odniesienia do Strategii
Rozwoju Kraju 2020 oraz wykorzystanie ewentualnych sugestii
zawartych w tym dokumencie jest zasadne gł. w obszarach
wzmocnienie konkurencyjności gospodarki, wzrost zatrudnienia i
Brak odniesienia do Strategii Rozwoju Kraju 2020, przyjętej 25
mobilności pracowników. Wskazana byłaby krótka wzmianka , w
września 2012 r. przez Radę Ministrów oraz odniesienia do
jakim stopniu ujęte w SRWD cele rozwojowe i priorytety wpisują się
w cele strategii unijnej „Europa 2020” i strategii krajowej oraz czy
strategii unijnej „Europa 2020”.
są z nimi spójne. Wskazanie powiązania pomiędzy dokumentami
wydaje się niezbędne z uwagi na to, że finansowanie niektórych
priorytetów rozwojowych będzie wymagało zaangażowania
znacznych środków publicznych (krajowych i unijnych).

7

Wprowadzenie

Dodać zapisy dot. oceny i efektów wdrażania obecnej SRWD
opracowanej i przyjętej w latach 2005/2006 – odniesienie do
poszczególnych obszarów strategii (co zrealizowano, a czego
nie zrealizowano i ew. przyczyny)

8

9

Diagnoza

Diagnoza

Brak odniesienia do obecnej SRWD

Nie zgadzam się na stwierdzenie, iż szczególną rolę odgrywa
Szczególną rolę odgrywają miasta
Kudowa i Zgorzelec- czyżby Pan dr Tutaj promowal tylko swój
graniczne (Kudowa Zdrój, Zgorzelec),
Jak wspomniałem tędy wiedzie jeden z głównych szlaków
region wałbrzyski?? a gdzie mowa o przejsciu w Lubawce, gdzie
którym strategia dedykuje opracowanie
turystycznych do kurortów górskich, proszę być obiektywnym, a nie
większość jeździ na narty tu wiedzie droga nr 16 na Prage i z
koncepcji rozwoju wraz z partnerami z
promować swój region
nieoficjalnych informacji od Ambasadora Czech wynika, że S3
regionów sąsiednich
musi isć przec Lubawke Szklarską itp.
Poziom życia na obszarach wiejskich – postępujące
różnicowanie poziomu życia na wsi wymaga bardziej
szczegółowej (głębokiej) analizy – monitorowanie
powierzchownych danych nie oddaje procesów na tych
obszarach, renta obszaru sudeckiego to nie tylko turystyka, ale
także wciąż duże zasoby naturalne – warto to uwzględnić.

Uwzględniona

Uwzgledniona w makrosferze ZASOBY, dodatkowe analizy i rozwiazania powinny
znaleźć sie w dokumencie dot. obszarów wiejskich.
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Rozdział

10

Wprowadzenie

11

Diagnoza

12

Diagnoza

Obecny zapis

Uwagi szczegółowe Ramka
Cyt.: Gospodarka światowa i rozwój
regionów opierają się obecnie (…) na
zasobach i produkcji. (…)
Dalsze deklaracje oparcia modelu
wzrostu o kopaliny, nowoczesne
technologii i turystykę.
Rysunek modeli wzrostu w tej samej
ramce

Mapa nr 5

Treść uwagi/propozycja zmiany

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Założenie dotyczy produkcji i zasobów do niej. Mogą się w tym mieścić również przywołane kopaliny i nowoczesne technologie.
Druga część modelu wzrostu opiera się jednak na USŁUGACH turystycznych, do których założenia się nie odnoszą – w szczególności
zawarte w zdaniu pierwszym. Nic w modelu nie ma o kluczowym zasobie, czyli o LUDZIACH. Ten na Dolnym Śląsku został doceniony
przez światowe koncerny np. IBM, GOOOGLE, TIETO, HP, VOLVO. Brak właściwej oceny zasobów ludzkich, w szczególności
kompetencji, mobilności, motywacji, relacji społeczno-kulturowych stał się z kolei problemem dla wielu firm produkcyjnych, w tym
działających w specjalnych strefach ekonomicznych a także dla koncernu i firm powiązanych z LG. Rysunek przedstawiony w ramce
odnosi się tylko do infrastruktury (w szczególności drogowej) oraz do USŁUG turystycznych. W tej sytuacji jest on raczej ładny i
symboliczny (model JIN-JANG) niż adekwatny i praktycznie obrazujący założenia. Ponadto –niespójność założeń z zasadniczą
diagnozą dotyczącą modelowania wzrostu może zaważyć na formułowaniu kierunków i celów a tym samym na całej strategii.
Czy rzeczywiście nie można oprzeć modelu o usługi turystyczne? Generalnie, oczywiście tak – wiele regionów ten czynnik
wykorzystuje. Czy jest to jednak właściwe dla regionu Dolnego Śląska? Czy w otoczeniu, również transgranicznym, jest to region na
tyle atrakcyjny, że może z nimi konkurować? Nawet jeżeli są takie możliwości w wybranych dziedzinach lub mikroobszarach, to czy
przychody z tego tytułu mogą być FILAREM rozwoju regionu? Czy w ciągi najbliższych 8 lat nakłady na infrastrukturę i systemowe
zmiany mogą zwiększyć SKUTECZNIE tę konkurencyjność? Analiza SWOT powinna stanowić odniesienie do tego założenia. Warto też
wspomnieć, że nie ma obecnie (i prawdopodobnie nie będzie ) funduszy UE kierowanych na ten cel. Analiza wybranych dziedzin
turystyki, w tym zakresie strategia powinna się oprzeć na zaktualizowanej diagnozie Programu rozwoju Turystyki opracowanym
przez UMWD i DOT w 2oo5 r lub nowej własnej, gdyż zakłada, iz Turystyka bedzie jednym z głównych filarów rozwoju, musimy
zidentyfikować główne nurty i kierunki napływu turystów uwzględniając popyt wewnętrzny: 1. Narty, sporty zimowe – konkurujemy
co najmniej z Czechami i Słowacją, Górnym Śląskiem, Podhalem (obszar 300 km) - znacznie lepsza infrastruktura, lepsze warunki
klimatyczne na większym obszarze, a tak naprawdę także z ośrodkami alpejskimi i słoweńskimi ( 1000km w Alpy licząc z Polski ale
już tylko 500 km z Niemiec) – nieporównywalnie bardziej rozwinięta i stabilna infrastruktura, znacząco lepsze warunki klimatyczne .
Ponadto w konkurencji bliższej ubiegamy się o przejęcie do naszych najbliższych sąsiadów, klientów mniej zamożnych i na krótsze
pobyty. Czy pozyskane z tych usług środki (głównie podatki lokalne) pozwolą sfinansować potrzeby rozwojowe NA MIARĘ
RACJONALNEGO KONKUROWANIA O KLIENTÓW? 2. Turystyka piesza, rowerowa – słabo rozwinięta baza, brak bezpiecznej
infrastruktury rowerowej. Czy dochodowość tej dziedziny jest wystarczajaca? 3. Turystyka kajakowa – praktyczny brak
infrastruktury, skomplikowane relacje własnościowo – zarządcze utrudniają inwestowanie 4. Turystyka religijna – czy ta dziedzina
będzie się nadal rozwijała? Czy jest dość dochodowa? Ciekawa byłaby analiza proporcji środków pozyskiwanych z tego źródła w
porównaniu do tych, konkurencyjnych ośrodków. 5. Turystyka medyczno-uzdrowiskowa – niewielki zasięg, tylko do wybranych
ośrodków. Dziedzina obiecująca ale czy wystarczająca od strony generowania dochodów w ciągu najbliższych 8 lat? W modelu,
jednym z filarów jest ponadto infrastruktura drogowa. Założenie jest bardzo logiczne i kuszące, jednak środki na ten cel pochodzą
głównie z kasy rządowej i funduszy UE. Ostatnio też, zaznacza się tendencja dofinansowywania kolejnictwa. Może to oczywiście
także zwiększać mobilność mieszkańców w regionie związaną z zarobkowaniem oraz rozwój turystyki – szczególnie regionalnej. Czy
wystarczy jednak środków na adekwatny rozwój infrastruktury drogowej? Konkluzja: Modele rozwoju nieadekwatne do
przedstawionego założenia.

Jak rozliczać antypriorytety – kto, z czego i w jaki sposób będzie
rozliczany?
Lubań powinien być uznany jako ośrodek o średnim stopniu
aktywności . Na rysunku powinny być uwzględnione również
miejscowości, które posiadają podstrefy ekonomiczne w
ramach Specjalnych Stref Ekonomicznych np. Lubań, Wykroty,
Zgorzelec itp.

Propozycja zmiany stanowi uzupełnienie obecnego rysunku.

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona częściowo

Uwaga uwzględniona częściowo.

Uwzględniona częściowo

Wskazane antypriorytety są wskazówkami jakich działań unikać. Zadania do
realizacji zostały określone w Makrosferach SRWD.

Uwzględniona częściowo

Uwga uwzględniona - uzupełnienie Mapy 5 o podstrefy SSE.
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Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Jak stwierdzono na stronie 11 Strategii \"Dolny Śląsk - zbiór
zróżnicowanych elementów, a nie spójna całość\".
Wymieniono tam obszary województwa gdzie poziom wskaźników
makroekonomicznych jest niższy niż w bardziej zamożnych.
Wymieniono tu Aglomerację Wałbrzyską, Kotlinę Kłodzką,
Subregion Jeleniogórski. W ramach tych obszarów istnieją jednak
Należy zastanowić się nad umieszczeniem w Strategii programu
miejscowości o różnym wskaźniku bezrobocia. Dlatego uważam, że
dla gmin i powiatów zagrożonych szczególnie wysokim
w
bezrobociem. Podobnie jak na szczeblu Krajowym, istnieje
celu wsparcia najbiedniejszych gmin lub powiatów, to jest takich, w
program wsparcia dla Polski Wschodniej.
których stopa bezrobocia przekracza dwu krotność średniej
krajowej stopy bezrobocia, należy stworzyć w ramach Strategii
odrębny program. Uwzględniając to w przyszłym ( na lata 20142020 ) odpowiedniku dzisiejszego RPO, jako jeden z priorytetów Z
możliwością wykorzystania środków na rozwój infrastruktury tylko
dla gmin i powiatów o szczególnie wysokim bezrobociu.

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona częściowo

Uwaga dotyczy kierunków przyszłej polityki spójności, a nie SRWD. Kwestia
terytorializacji wsparcia w ramach przyszłej perspektywy jest obecnie
przedmiotem negocjacji z KE i spotkań z MRR. Przewiduje się różne mechanizmy
wsparcia dla obszarów Strategicznych Interwencji, jednak na chwilę obecną, tak
daleko idące propozycje (tj. wydzielenia odrębnego obszaru wsparcia dla terenów
o wysokiej stopie bezrobocia) jest niemożliwa do realizacji. Możliwe jednak, że
niektóre obszary wsparcia infrastruktury (np. edukacja) możliwe będą tylko dla
wybranych jst.

13

Diagnoza

14

Diagnoza

Problem braku stałego dostępu do Internetu na obszarach
wiejskich.

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona w Makrosferze Edukacja, Kultura i Informacja w priorytetach
dot. zapewnienia wszystkim mieszkańcom Dolnego Śląska dostępu do sieci
internetowej oraz w zapisie dotyczącym kontynuacji prac nad projektem
Dolnośląskiej Siec Szkieletowej.

15

Diagnoza

Na str. 9 Strategii jest mapa 5. Ośrodki wzrostu i rozwoju
gospodarczego dotyczący przemysłu brakuje podstref oraz
ujęcia Lubania, jako ośrodka aktywności gospodarczej

Uwzględniona

Mapa 5 została uzupełniona o Podstrefy SSE.

Uwzględniona

Mapa 5 została zaktualizowana i uzupełniona o Podstrefy SSE.

Uwzględniona

Uwga uwzgleniona w Makrosferze ZASOBY: Przedsięwzięcie zgodne z Uchwałą
Zarządu w sprawie zapisu w PZPWD: "Uwzględnienie lokalizacji
udokumentowanych i nie zagospodarowanych złóż kopalin, w tym surowców
skalnych i wegla brunatnego".

Uwzględniona

Uwga uwzględniona w Makrosferze Społeczeństwo i Partnerstwo.
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Diagnoza

Mapa 5. Obszar wzrostu i rozwoju
gospodarczego

Brak na mapie zaznaczenia Nowej Rudy / zaznaczenie Nowej
Rudy jako ośrodka posiadającego Specjalną Strefę Ekonomiczną
oraz obiekty innowacji i przedsiębiorczości.
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Diagnoza

"(...)Dolny Śląsk jest jednym z najbardziej
zasobnych w surowce mineralne
regionów Polski. Występuje tu większość
Stosowanie w projekcie Strategii terminu strategiczne złoża
znanych rodzajów kopalin: należące do
węgla brunatnego jest mylące. Zgodnie z planem Ministerstwa
największych w skali światowej i jedyne w
Gospodarki wybrany zespół ekspertów ma określić do końca
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
2013 roku wykaz złóż strategicznych surowców w kraju.
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
Dopiero po sporządzeniu takiego wykazu ma zostać określone
złoża gazu ziemnego, liczne i różnorodne
jaką metodą wybrane złoża będą wydobywane.
surowce skalne, bogate złoża najwyższej
jakości piasków i żwirów oraz liczące się
złoża wód mineralnych i leczniczych(...)."

18

Diagnoza

Brakuje w Strategii informacji na temat istnienia lokalnych grup
działania, nie istnieje również wydzielone przedsięwzięcie
odnoszące się do istnienia i wsparcia przez województwo tych
organizacji.

W mieście Nowa Ruda funkcjonuje Wałbrzyska Specjalna Strefa
Ekonomiczna, podstrefa Nowa Ruda która posiada blisko 7
hektarów terenów w pełni przygotowanych pod inwestycje,
natomiast w sferze przedsiębiorczości i innowacji działa Agencja
Rozwoju Regionalnego AGROREG.
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REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD
Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Diagnoza

Uwagi szczegółowe:
a. W treści przedstawionego do konsultacji dokumentu SRWD
proponuje się uporządkować zagadnienia wymienianego w
treści podziału terytorialnego Dolnego Śląska.W opisie jest ich
dużo a często dotyczą takich samych obszarów. W istotny
sposób ogranicza to czytelność dokumentu. Te same obszary
(ośrodki), raz są nazywane subregionami, raz regionami a
winnych przypadkach ośrodkami o znaczeniu podregionalnym
1. Str.7 SRWD – mapa 2, kwalifikacja ośrodków o znaczeniu
ponadregionalnym, regionalnym oraz szeregu mniejszych
jednostek miejskich.
2. Str.11 SRWD - wykres 6, kwalifikacja w podregionach
3. Str.19 SRWD - mapa 7, kwalifikacja obszary funkcjonalne
4. Str.20 SRWD - mapa 8, kwalifikacja obszary interwencji
5. Str.42 SRWD - w treści, użyto zwrotów mówiących o
istniejącym podziale na subregiony.

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zapisy zostaną ujednolicone.

20

Diagnoza

b. Czytając załączone w treści strategii SRWD mapy, wykresy
należy dokonać oceny ich poprawności i aktualności. Przykład:
1. Str.9 SRWD- mapa 5,
Przykład.1 – Kryterium; ośrodki posiadające obiekty innowacji i
przedsiębiorczości:
a. Brak Nowej Rudy gdzie taki ośrodek występuje, a wskazane
jest Kłodzko gdzie są poważne wątpliwości czy taka
infrastruktura tam występuje.
Przykład.2 – W okolicy Dzierżoniowa wymieniony jest ośrodek
pod nazwą Pinszyce. Czy nie powinna to być Bielawa?

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Mapy zostaną zaktualizowane i skorygowane.
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Diagnoza

Uwzględniona częściowo

Problematyka lokalizacji złóż oraz wykorzystania surowców skalnych została
bardziej szczeg ółowo zawarta w przyjętym w dniu 30.04. 2012 r Uchwałą Zarządu
aktualizacji "Studium wydobycia i transporu surowców skalnych na Dolnym Śląsku.
Stan i perspektywy"

Uwzględniona częściowo

Wniosek zawiera się w Makrosferze Społeczeństwo i Partnerstwo i może być
realizowany na poziomie programów operacyjnych. Zasadnicze tezy uwagi
zawierają się w następujących zapisach SRWD:
"Poprawa dostępności do usług zdrowia, edukacji i kultury" (Makrosfera
INFRASTRUKTURA, Korzyści);
"Obecna sytuacja wymaga dostosowania opieki zdrowotnej na Dolnym Śląsku do
długookresowych trendów demograficznych i epidemiologicznych." (diagnoza
Makrosfery BEZPIECZEŃSTWO):
„Podniesienie poziomu bezpieczeństwa osobistego, publicznego i zdrowotnego, w
tym ratownictwa” „Lepsza jakość i dostęp do usług medycznych” - Makrosfera
BEZPIECZEŃSTWO Priorytety).
oraz w zapisach innych dokumentów strategicznych Województwa Dolnośląskiego,
w tym w szczególności: „Planie modernizacji stacjonarnych świadczeń
psychiatrycznych na Dolnym Śląsku”, stanowiącym złącznik do uchwały nr
XXVIII/406/08 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 czerwca 2008 r.
w sprawie stanowiska dotyczącego współpracy na rzecz zintegrowanego
regionalnego systemu stacjonarnej opieki zdrowotnej oraz projekcie
Dolnośląskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (opracowanego w
oparciu o wytyczne Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego), który
wkrótce zostanie skierowany do konsultacji społecznych.

Lp.
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Rozdział

Diagnoza

Obecny zapis

W części BOGATE ZŁOŻA NATURALNE

xxxxxxxxxxxxx

Treść uwagi/propozycja zmiany

Należałoby uszczegółowić lokalizację złóż melafiru w granicach
gmin, na obszarach których występują ze względu na jakość
surowca i wielkość złóż.

Uzasadnienie zmiany

Mając na uwadze ich szczególne znaczenie dla potrzeb
modernizacji i rozbudowy infrastruktury kolejowej i drogowej w
Polsce.

Przykre jest to, że w dobie wyrównywania szans i równości
społecznej nie ma miejsca na ludzi z deficytami mentalnymi. Wiele
Problem polega na tym, że nie można wprowadzić zmian do
się mówi i robi dla osób z niepełnosprawnością fizyczną natomiast
zapisów nieistniejących.
prawdziwe wykluczenie społeczne dotyczy ludzi z wadami
Moje główne uwagi dotyczą braku strategii dotyczącej
genetycznymi, upośledzeniem umysłowym oraz ich rodzin.
wspierania, rozwoju, współpracy ze środowiskami osób
Problem jest zwłaszcza dotkliwy w niniejszych miejscowościach,
niepełnosprawnych intelektualnie. W dokumencie o strategii
gdzie nie ma warsztatów terapii zajęciowej, możliwości podjęcia
rozwoju powinny znaleźć się zapisy o:
pracy wspomaganej czy bardzo często jakiegokolwiek miejsca gdzie
- niepełnosprawnych intelektualnie dzieciach, młodzież i
te osoby mogą przebywać.. W przypadku osoby niesprawnej
osobach dorosłych, - definicji młodzieży w rozumieniu osoby
intelektualnie po 24 roku życia kończy się WSZYSTKO. cały trud
niepełnosprawnej intelektualnie (do jakiej kategorii
rehabilitacji, edukacji, wspierania rozwoju jest najczęściej
przyporządkować 50 latka z umysłem dziecka, z potrzebami
zaprzepaszczany ponieważ osoby te \"wypadają z systemu\".
zarówno osoby dorosłej jak i dziecięcymi?), - roli i
Spędzają swoje życie siedząc godzinami przed TV i za życia
możliwościach organizacji pozarządowych działających na rzecz dogorywają ze swoimi wiekowymi już rodzicami czy opiekunami.
osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin
Następnym przystankiem staje się DPS. Tymczasem w całej Europie
ludzie niepełnosprawni intelektualnie stanowią pełnowartościową
część społeczeństwa funkcjonując na miarę swoich możliwości.
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Lp.

Rozdział

23

Diagnoza

24

Diagnoza

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Brak kompleksowej (szczegółowej) mapy eksploatacji bogactw
naturalnych na Dolnym Śląsku.
Na str. 9 w Strategii na mapce 5. Ośrodki wzrostu i rozwoju
gospodarczego nie uwzględnia specjalnej strefy ekonomicznej
w Głogowie.

25

Diagnoza

Prośba o wyjaśnienie znaczenia antypriorytetu, który zakłada,
że w nowej perspektywie nie będą finansowane inwestycje,
które nie zapewniają samofinansowania w przyszłości. Czy
dotyczyć to będzie np. inwestycji na instytucje kultury lub
szpital (są to instytucje, które się nie finansują).

26

Diagnoza

Proszę wskazać Oleśnicę, w której jest Specjalna Strefa
Ekonomiczna.

27

Diagnoza

28

Diagnoza

29

Diagnoza

Rosnąca rozpoznawalność regionu ze
względu na udział w międzynarodowych i
światowych imprezach i wydarzeniach.
Możliwość wykorzystania Odry do
turystyki wodnej
Wysoki poziom tolerancji wobec
odmienności, szczególnie wśród
młodzieży

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Nieuwzględniona

Uwaga nie jest to przedmiotem ustaleń Strategii.

Uwzględniona

Mapa 5 została zaktualizowana i uzupełniona o Podstrefy SSE.

Uwzględniona częściowo

Dokonano korekty zapisu na: Dotowanie inwestycji nieefektywnych finansowo.

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Mapa nr 5 została zaktualizowana.

Rosnąca rozpoznawalność regionu zagranicą

Rozpoznawalność Dolnego Śląska zagranicą rośnie nie tylko ze
względu na udział w międzynarodowych i światowych imprezach i
wydarzeniach.

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Wprowadzono zapis: Rosnąca rozpoznawalność regionu zagranicą.

Możliwość wykorzystania Odry do turystyki wodnej i transportu

Szansą jest także wykorzystanie Odry w celach transportu, nie tylko
turystyki wodnej.

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Wprowadzono zapis: Możliwość wykorzystania Odry do turystyki
wodnej i transportu.

Przeniesienie z „Szans” do „Mocnych stron”

Szanse dotyczą przyszłości, mocne strony – stanu obecnego.
Cytowany zapis dotyczy stanu obecnego.

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zapis: Wysoki poziom tolerancji wobec odmienności, szczególnie
wśród młodzieży - przeniesiony do moncyn stron w Analizie SWOT.

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Korekcja zapisu na: Dalszy wzrost znaczenia węzłowego regionu.

30

Diagnoza

Dalszy wzrost znaczenia tranzytowego
regionu

Dalszy wzrost znaczenia węzłowego regionu

Tranzyt nie odgrywa tak istotnego znaczenia w rozwoju
regionalnym, jak bycie regionem docelowym. Tranzyt nie może być
szansą, ponieważ wiąże się z wieloma skutkami negatywnymi.
Szansą jest generowanie ruchu i przyciąganie ruchu. W tym celu
Dolny Śląsk powinien się rozwijać jako region węzłowy, a nie
tranzytowy.

31

Diagnoza

Lepsza koordynacja działań w zakresie
modernizacji i rozbudowy sieci
przesyłowych

Usunąć zapis

Tego typu „szans” o charakterze życzeń dotyczących rozwoju
województwa można nie sposób wymienić wszystkie.

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zapis usunięto.

Tworzenie transgranicznych kompleksów turystycznych

„Wspólne” transgraniczne kompleksy turystyczne na granicach
Polski nie istnieją i nie są potrzebne ze względu na ich
eksterytorialność. „Wspólne” oznacza m.in., że miałyby one być
wspólnie zarządzane z partnerem zagranicznym, finansowane ze
wspólnego np. polsko-niemieckiego budżetu itd. Jest to możliwe
jedynie w formie EUWT. Potrzeba tworzenia EUWT turystycznego
jest wątpliwa. Niewiele osób deklarujących poparcie dla tej idei
orientuje się np., że funkcjonują one na zasadzie eksterytorialnego
stosowania prawa wewnętrznego państw jednego z partnerów.

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Wprowadzono zapis: Tworzenie transgranicznych kompleksów
turystycznych

Współpracę nie wystarczy zainicjować, trzeba ją prowadzić,
kontynuować, żeby były efekty. Podział na współpracę wewnętrzną
i zewnętrzną jest autorska propozycją wymagającą zdefiniowania.
Warto stosować obowiązujące terminy.

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Dokonano korekty zapisu na: Wzrost aktywności władz
samorządowych we współpracy zagranicznej i krajowej.

Środków może zabraknąć na wszystko. Nie jest stosownym w
strategii biadolić, że może ich zabraknąć na to i na tamto.

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Usunięto zapis: Niewystarczający poziom środków na
rewitalizację, renowację, rekultywację środowiska.

32

Diagnoza

Tworzenie wspólnych transgranicznych
kompleksów turystycznych,
finansowanych m.in. funduszami
europejskimi

Wzrost aktywności władz samorządowych we współpracy
zagranicznej i krajowej.
33

34

Diagnoza

Diagnoza

Wzrost aktywności władz lokalnych w
podejmowaniu współpracy zewnętrznej i
wewnętrznej

Niewystarczający poziom środków na
rewitalizację, renowację, rekultywację
środowiska

lub
Wzrost aktywności władz samorządowych we współpracy z
samorządami w kraju i zagranicą.

usunąć
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REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Rozdział

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

35

Diagnoza

Niekorzystne trendy demograficzne,
starzenie się społeczeństwa Unii
Europejskiej

Niekorzystne trendy demograficzne, starzenie się
społeczeństwa Dolnego Śląska

Starzenie się społeczeństwa w innych regionach Unii Europejskiej
może być szansą dla rozwoju Dolnego Śląska. Natomiast starzenie
się społeczeństwa Dolnego Śląska jest zagrożeniem dla rozwoju
Dolnego Śląska.

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Dokonano korekty zapisu na: Niekorzystne trendy demograficzne,
starzenie się społeczeństwa Dolnego Śląska.

36

Diagnoza

Ograniczenie aktywności trzeciego
sektora

usunąć

Tego typu zagrożenia można powielać: np. ograniczenie aktywności
inwestorów zagranicznych itp. Nie jest to potrzebne w strategii

Uwzględniona

Uwaga zasdna. Usunięto zapis: Ograniczenie aktywności trzeciego sektora.

37

Diagnoza

Ograniczenie rozwoju e-administracji

usunąć

Jak wyżej

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Usunięto zapis: Ograniczenie rozwoju e-administracji.

Diagnoza

Utrudnienia prawne w budowie
publicznego dostępu do Internetu

Lp.

38

usunąć

Jak wyżej

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Ususięto zapis: Utrudnienia prawne w budowie publicznego
dostępu do Internetu.

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Dokonano korekty zapisu na: Pominięcie Dolnego Śląska w
przebiegu połączeń międzynarodowych na rzecz krajów sąsiednich.

39

Diagnoza

Rozwój alternatywnych szlaków
transportowych w krajach sąsiednich

Pominięcie Dolnego Śląska w przebiegu połączeń
międzynarodowych na rzecz krajów sąsiednich

„Rozwój” nie powinien być odbierany jako zagrożenie. Sam w sobie
rozwój alternatywnych szlaków transportowych w krajach
sąsiednich jest zjawiskiem pozytywnym. Natomiast jego skutek pominięcie Dolnego Śląska w przebiegu połączeń
międzynarodowych na rzecz krajów sąsiednich – jest zagrożeniem
dla regionu. Dziwnie by wyglądało w praktyce przeciwdziałanie
zidentyfikowanemu zagrożeniu w postaci „rozwoju alternatywnych
szlaków transportowych w krajach sąsiednich”. Natomiast całkiem
naturalnie byłyby odbierane nasze działania wobec „pominięcia
Dolnego Śląska w przebiegu połączeń międzynarodowych na rzecz
krajów sąsiednich”.

40

Diagnoza

Niedostateczne nakłady na systemową
ochronę przed powodziami i suszami
oraz ich skutkami

Spadek znaczenia systemowej ochrony przed powodziami i
suszami oraz ich skutkami

„Niedostateczne nakłady” można mnożyć w stosunku do edukacji,
bezpieczeństwa, rynku pracy itd.

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Dokonano korekty zapisu na: Spadek znaczenia systemowej
ochrony przed powodziami i suszami oraz ich skutkami.

Zagrożenia z założenia powinny dotyczyć przyszłości. Są to zjawiska,
na które Dolny Śląsk (przedmiot analizy SWOT) nie ma wpływu.
Reaktywność względem partnerów niemieckich już występuje, a
więc zagrożenie powinno być sformułowane jako „wzrost
reaktywności…”. W związku z tym, że piszemy w tym miejscu o
swojej reaktywności, nie spełnia to drugiego kryterium identyfikacji
zagrożeń.

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Dokonano korekty zapisu na: Wzrost reaktywności partnerów
niemieckich.

Wzrost reaktywności partnerów niemieckich
lub
41

Diagnoza

Reaktywność względem partnerów
niemieckich

42

Diagnoza

Zapaść demograficzna Zachodu

Kryzys demograficzny Zachodu

Stylistycznie byłoby lepiej

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Dokonano korekty zapisu na: Kryzys demograficzny Zachodu.

43

Diagnoza

Atrakcyjna i rozpoznawalna w świecie
metropolia, ale wyraźnie wyalienowana
względem regionalnego zaplecza

Atrakcyjna i rozpoznawalna w świecie metropolia, w której
wyraźnie występuje efekt wymywania zasobów z zaplecza
regionalnego

Wrocław nie jest „wyalienowany”. Jest natomiast bardziej „wyspą
dobrobytu” niż „lokomotywą rozwoju” dla regionu.

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Dokonano korekty zapisu na: w której wyraźnie występuje efekt
wymywania zasobów z zaplecza regionalnego.

44

Diagnoza

Wyraźny postęp w zakresie modernizacji
Wyraźny postęp w zakresie modernizacji infrastruktury, ale też
infrastruktury, ale też ograniczające
ograniczające dalsze możliwości inwestycyjne zadłużenie i
dalszą swobodę manewru zadłużenie i
koszty utrzymania nowych i zmodernizowanych obiektów
koszta eksploatacji nowych inwestycji

Powinno być „koszty”…

Uwzględniona

Uwaga zasdna. Dokonano korekty zapisu na: Wyraźny postęp w zakresie
modernizacji infrastruktury, ale też ograniczające dalsze możliwości inwestycyjne
zadłużenie i koszty utrzymania nowych i zmodernizowanych obiektów.

Wprowadzenie tego punktu jest zbędne, ponieważ każda ze
zidentyfikowanych barier może i powinna znaleźć się w słabych
stronach lub zagrożeniach. Z drugiej strony, która ze słabych stron
lub zagrożenie nie jest w większym lub mniejszym stopniu barierą
rozwoju?

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zapisy: Bariery rozwoju Dolnego Śląska zostałyprzeniesione do do
słabych zagrożeń w Analizie SWOT.

45

Diagnoza

Bariery rozwoju Dolnego Śląska

Spadek zainteresowania rozwiązywaniem wspólnych
problemów na rzecz realizacji interesów narodowych we
współpracy transgranicznej

Poszczególne zapisy przenieść do słabych stron i zagrożeń

8
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Lp.

Rozdział

Obecny zapis

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Treść uwagi/propozycja zmiany

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Dokonano korekty zapisu na: Dotowanie inwestycji
nieefektywnych finansowo.

46

Diagnoza

Dotowanie inwestycji, które nie
zapewniają samofinansowania w
przyszłości

Dotowanie inwestycji nieefektywnych finansowo

Na etapie oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie ze
środków RPO jest stosowane kryterium efektywności finansowej i
ekonomicznej. W praktyce zdecydowanie mniejsze szanse na
uzyskanie dofinansowania mają wnioski, w których wykazano
efektywność finansową. W związku z takim podejściem w całej
Polsce powstała ogromna ilość nieefektywnych z finansowego
punktu widzenia obiektów, które z założenia przez długie lata będą
obciążać budżety samorządów. Trzeba zmienić podejście do
wyboru projektów pod względem ich efektywności finansowej i
tylko w wyjątkowych przypadkach finansować projekty z założenia
nieefektywne finansowo.

47

Diagnoza

"strategiczne zasoby węgla brunatnego"

udokumentowane zasoby węgla brunatnego

brak wykazu strategicznych złóż

Uwzględniona

Zmiana zapisu.

48

Diagnoza

"strategiczne zasoby węgla brunatnego"

udokumentowane zasoby węgla brunatnego

brak wykazu strategicznych złóż

Uwzględniona

Zmiana zapisu w Diagnozie.

49

Diagnoza

"strategiczne zasoby węgla brunatnego"

udokumentowane zasoby węgla brunatnego

brak wykazu strategicznych złóż

Uwzględniona

Zmiana zapisu w Diagnozie.

50

Diagnoza

"strategiczne zasoby węgla brunatnego"

udokumentowane zasoby węgla brunatnego

brak wykazu strategicznych złóż

Uwzględniona

Zmiana zapisu w Diagnozie.

Obecnie brak jest wykazu złóż o znaczeniu strategicznym dla
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. Nie
ma także definicji określającej z czym wiąże się ochrona złoża, co
jest bardzo istotne z uwagi na rozwój bądź zahamowanie rozwoju
naszego terenu. Zatem przedwczesne jest użycie pojęcia
„strategiczne zasoby węgla brunatnego”.

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zapis skorygowano.

Akurat te wymienione rodzaje oferty turystycznej są całkiem nieźle
reprezentowane i obecnie raczej mamy przewagę podaży nad
popytem.

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Dokonano korekty zapisu.

…Występuje tu większość znanych
rodzajów kopalin: należące do
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
złoża gazu ziemnego…...

51

Diagnoza

52

Diagnoza

53

Diagnoza

Kolumna Zagrożenia – dodać „narastające konflikty
przestrzenne i społeczne związane z wykorzystaniem zasobów
surowcowych”

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Dodano zapis: Narastające konflikty przestrzenne i społeczne
związane z wykorzystaniem zasobów surowcowych - do Zagrozeń w Analizie
SWOT.

54

Diagnoza

Zauważyłem także, że w mocnych stronach jest wymieniona
„wysoka atrakcyjność turystyczna”, a w zagrożeniach „niska
atrakcyjność turystyczna”. To wzajemnie sprzeczne. Jeśli już, to
zagrożeniem może być „obniżanie atrakcyjności turystycznej”.

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zapis skorygowany.

55

Diagnoza

W dziale „Bariery rozwoju Dolnego Śląska” proponuję zapis:
„Zagrożenie powodziami i innymi katastrofalnymi zjawiskami
przyrodniczymi.” (bez tych „znacznych” obszarów)

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zapisy SRWD , w rozdziale 1. Diagnoza prospektywna, Bilans
otwarcia - uwarunkowania rozwoju regionu, Bariery rozwoju Dolnego Śląska
zostaną zmienione w sposób zgodny z uwagą: "Zagrożenie powodziami i innymi
katastrofalnymi zjawiskami przyrodniczymi."

Uwzględniona

Uzupełnienie zapisu "…rozwiniętym systemie komunikacyjno - transportowym, w
tym publicznym transporcie zbiorowym oraz spójnym systemie komunikacji
rowerowej".

56

Diagnoza

(…) oferta turystyczna nie odpowiada
najnowszym trendom (…)

„oferta turystyczna nie wszędzie odpowiada najnowszym
trendom (...)”.

Jako uzupełnienie charakterystyki WrOM powinny paść
sformowania dotyczące podnoszenia/zapobiegania
ograniczenia mobilności mieszkańców.

Spadek mobilności społeczeństwa może okazać się poważną barierą
rozwoju dla lidera województwa oraz ograniczenia negatywnego
oddziaływania transportu na jakość życia (mobilność nie może być
realizowana kosztem jakości życia). Poruszana kwestia rozwoju
transportu zbiorowego powinna być uzupełniona wzmianką o
stworzeniu spójnego systemu komunikacji rowerowej jako jednego
ze środków przeciwdziałania suburbanizacji, związanej z degradacją
przestrzeni i spadkiem jakości życia w mieście.
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57

58

59

60

61

62

Rozdział

Diagnoza

Diagnoza

Diagnoza

Diagnoza

Diagnoza

Diagnoza

Obecny zapis

Analiza SWOT Szanse

„Potencjał społeczny i kulturalny”

Mocne strony
„Istotny potencjał naukowo-badawczy i
akademicki skoncentrowany głównie we
Wrocławiu”

Szanse

….to Bory Dolnośląskie i Dolina Baryczy.

Treść uwagi/propozycja zmiany

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD
Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona

Uwzgledniono w cz I uwag. Uwaga uzwględniona w zapisie Makrosfery
Społeczeńśtwo i Partnerstwo.
W analizie SWOT nie ma tak precyzyjnego zapisu, niemniej jednak uwaga jest
uwzględniona w zapisie:"Realizacja Strategii Rozwoju Województwa
Dolnośląskiego (SRWD) oparta będzie o następujące zasady i wzorce
postępowania: - Zasada partnerstwa i współpracy (partnerstwo: publicznopubliczne, publiczno-społeczne, publiczno-prywatne)" jest to jedna z zasad
realizacji SRWD. Rozdział 3 Zasady realizacji str. 18. Ponadto zapisy o realizacji
SRWD przekładają się na rozwój społeczno-gospodarczy.

W treści prezentowanej w akapicie „Województwo dolnośląskie …”
edukacja została ograniczona tylko do stwierdzenia, że
„województwo … ma ponadprzeciętny potencjał w zakresie
edukacji na poziomie studiów doktoranckich …”, co odnosi się tylko
do wrocławskich uczelni akademickich. Tymczasem pominięto jakże
znaczącą rolę powołanych (nota bene staraniem i wysiłkiem wielu
samorządowców) kilkanaście lat temu państwowych wyższych szkół
zawodowych w Głogowie, Legnicy, Jeleniej Górze i Wałbrzychu.
Uczelnie te spełniają istotną misję w kształceniu na poziomie
wyższym oraz w rozwoju społeczno-kulturalnym województwa
dolnośląskiego. Niewątpliwie są ważnym elementem potencjału
społecznego i kulturalnego. Szczegółowe uwagi nt. zawarte są w
komentarzach do Strategii Aglomeracji Wałbrzyskiej, które
przesyłamy w załączeniu.

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zapis wprowadzono w ogólnym zakresie przyjętym dla
części Diagnozy Prospektywnej.

Uzasadnienie j.w.

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zapis wprowadzono w ogólnym zakresie przyjętym dla
części Diagnozy Prospektywnej.

Uzasadnienie j.w.

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zapis wprowadzono w ogólnym zakresie przyjętym dla
części Diagnozy Prospektywnej.

Teren Stawy Milickie należąca do spółki Stawy Milickie S.A., której
nowa strategia rozwoju zakłada, poza gospodarką rybacką,
działania turystyczne (turystyka wykwalifikowana, przyrodnicza).
Powstała nowa infrastruktura turystyczna (turystyka weekendowa)
m.in. ścieżka rowerowa trasą dawnej kolejki wąskotorowej, zalew,

Nieuwzględniona

Uwaga nieuwzględniona. Stawy Milickie znalazły się w opisie Obszaru Interwencji
Kraina (Dolina) Baryczy na projektu SRWD.

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Uzasadnienie zmiany

Uzupełnienie analizy SWOT o zapisy dot. rozwoju partnerstwa
społeczno-gospodarczego, jako szansy dla rozwoju województwa.
Budowanie i rozwój Partnerstw Społeczno-Gospodarczych bardzo
silnie podkreślane jest, jako priorytet w budowaniu i rozwoju
Rozwój partnerstwa społeczno-gospodarczego. Wzrost
regionów i subregionów w ważnych dokumentach i Wytycznych
aktywności organizacji pozarządowych w sprawach społecznych
UE/MRR.
oraz organizacji pracodawców w sprawach gospodarczych.
Organizacje pozarządowe oraz organizacje pracodawców i wzrost
ich aktywności poprzez realizację zadań publicznych, zlecanych
przez Samorząd Województwa są szansą na rozwój Województwa
Dolnośląskiego.

Potencjał społeczny oraz edukacyjno- kulturalny.
Po zdaniu „Zwiększenie dostępu …” należy dodać
„Funkcjonowanie, powołanych na przełomie wieków XX/XXI
bezpłatnych studiów wyższych w byłych miastach
wojewódzkich (Głogów - 2004, Legnica - 1998, Jelenia Góra –
1998, Wałbrzych - 1999), wyrównuje szanse edukacyjne
niezamożnej, znacznej części młodzieży i tworzy ośrodki życia
społeczno-kulturalnego.”

Mocne strony
Istotny potencjał naukowo-badawczy i akademicki
skoncentrowany, głównie we Wrocławiu wspierany
działalnością dydaktyczno-naukową czterech państwowych
wyższych szkół zawodowych w Głogowie, Legnicy, Jeleniej
Górze i Wałbrzychu, które prowadzą różnorodne bezpłatne
studia licencjackie (inżynierskie) oraz niekiedy już studia II
stopnia (magisterskie).
Szanse
Należy dodać:
Rozwój państwowych wyższych szkół zawodowych i możliwość
wykorzystania potencjału intelektualnego kadry naukowodydaktycznej.

….to Bory Dolnośląskie i Dolina Baryczy ze Stawami Milickimi.

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
rodzajów kopalin: należące do
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...
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REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD
Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
rodzajów kopalin: należące do
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
rodzajów kopalin: należące do
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
rodzajów kopalin: należące do
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
rodzajów kopalin: należące do
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
rodzajów kopalin: należące do
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
rodzajów kopalin: należące do
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
rodzajów kopalin: należące do
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
rodzajów kopalin: należące do
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Rozdział

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

Uzasadnienie zmiany
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Rozdział

Diagnoza

Obecny zapis

Diagnoza

Brak opisu

Analiza SWOT
73

Diagnoza

74
75

Diagnoza
Diagnoza

Uzasadnienie zmiany

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
rodzajów kopalin: należące do
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Potencjał społeczny i kulturalny
72

Treść uwagi/propozycja zmiany

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Brak opisu

Potencjał społeczny, kulturalny i sportowo - rekreacyjny
Województwo dolnośląskie odznacza się dużą ilością organizacji
sportowych aktywnie uczestniczących w rozwoju sportu i
rekreacji w regionie. Na Dolnym Śląsku aktywność sportową
społeczeństwa w sporcie powszechnym i profesjonalnym
obejmuje 45 dyscyplin sportowych, funkcjonuje tu ok. 1308
sekcji zrzeszających zarówno dzieci i młodzież, jak i osoby
dorosłe.
Brak zapisu w strategii dotyczącej sportu i rekreacji przyczyni się do
Dolny Śląsk chętnie również organizuje duże imprezy sportowe
zamkniecie możliwości rozwoju sportu w regionie a co za tym idzie
które przyczyniają się do wzrostu atrakcyjności regionu, jak
do upadku dolnośląskiego sportu.
również wpływają na rozwój gospodarczy regionu.
Na Dolnym Śląsku jest wiele obiektów sportowych zarówno
otwartych jak i zamkniętych jednakże ich stan jest bardzo
zróżnicowany dlatego modernizacja starych budowa nowych
obiektów sportowych ma na celu zwiększenie dostępu do zajęć
sportowo - rekreacyjnych mieszkańców Dolnego Śląska jak
również wpłynąć na podnoszenie poziomu życia mieszkańców.

Analiza SWOT
SŁABE STRONY
 słaba promocja aktywności sportowej jako ważnego elementu
życia społecznego;
 niski standard funkcjonalny infrastruktury sportowej;
SILNE STRONY
 szybki rozwój sportu powszechnego;
 potencjał sportu jako integratora społecznego;
 potencjał sportu jako stymulatora rozwoju i awansu
Zapisy analizy SWOT SA wynikiem Wniosków doświadczeń i stanu
społecznego;
faktycznego dokonanego na podstawie m.in. w/w diagnozy i
 wieloletnie tradycje sportowe Dolnego Śląska.
doświadczeń własnych. Zaproponowane zmiany będą adekwatne
SZANSE
do zapisów ujętych w w/w diagnozie i analizie SWOT (po przyjęciu
 zwiększające się zainteresowanie społeczne różnymi formami
zaproponowanych zmian)
aktywności sportowej;
 postrzeganie sportu przez władze publiczne jako istotnego
elementu życia społecznego;
 rosnąca atrakcyjność inwestycyjna województwa;
 nowa wizja sportu prezentowana przez młodych,
wykształconych ludzi;
 wzrastająca liczba wiernych sympatyków sportu.
brak opisu zasobów przyrodniczych Dolnego Śląska
brak opisu walorów przyrodniczo- krajobrazowych

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Nieuwzględniona

Precyzowanie działań niezbędnych do realizacji celów zawartych w SRWD będzie
następowało w programach rozwojowych, politykach wojewódzkich i planach,
zgodnie z zapisami w rozdziale 5. System wdrażania

Uwzględniona częściowo

Przeformyułowanie analizy SWOT

Uwzględniona
Uwzględniona

Teks Strategii zostanie uzupełniony o postulowane treści.
Teks Strategii zostanie uzupełniony o postulowane treści.
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Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

W mocnych stronach parki narodowe i inne formy ochrony
przyrody postrzega się wyłącznie przez pryzmat walorów
krajobrazowych i krajoznawczych, nie opisuje się ich pełnej roli
środowiskotwórczej, ważnej dla społeczeństwa (wypoczynek,
zdrowie, ochrona przed powodzią)

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona

Teks Strategii zostanie uzupełniony o postulowane treści.

76

Diagnoza

77

Diagnoza

strategiczne zasoby węgla brunatnego

udokumentowane zasoby węgla brunatnego

brak wykazu strategicznych złóż

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

78

Diagnoza

strategiczne zasoby węgla brunatnego

udokumentowane zasoby węgla brunatnego

brak wykazu strategicznych złóż

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

79

Diagnoza

strategiczne zasoby węgla brunatnego

udokumentowane zasoby węgla brunatnego

brak wykazu strategicznych złóż

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

80

Diagnoza

strategiczne zasoby węgla brunatnego

udokumentowane zasoby węgla brunatnego

brak wykazu strategicznych złóż

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

81

Diagnoza

strategiczne zasoby węgla brunatnego

udokumentowane zasoby węgla brunatnego

brak wykazu strategicznych złóż

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

82

Diagnoza

strategiczne zasoby węgla brunatnego

udokumentowane zasoby węgla brunatnego

brak wykazu strategicznych złóż

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

83

Diagnoza

strategiczne zasoby węgla brunatnego

udokumentowane zasoby węgla brunatnego

brak wykazu strategicznych złóż

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

84

Diagnoza

strategiczne zasoby węgla brunatnego

udokumentowane zasoby węgla brunatnego

brak wykazu strategicznych złóż

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

85

Diagnoza

strategiczne zasoby węgla brunatnego

udokumentowane zasoby węgla brunatnego

brak wykazu strategicznych złóż

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

86

Diagnoza

strategiczne zasoby węgla brunatnego

udokumentowane zasoby węgla brunatnego

brak wykazu strategicznych złóż

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

87

Diagnoza

strategiczne zasoby węgla brunatnego

udokumentowane zasoby węgla brunatnego

brak wykazu strategicznych złóż

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

88

Diagnoza

strategiczne zasoby węgla brunatnego

udokumentowane zasoby węgla brunatnego

brak wykazu strategicznych złóż

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

89

Diagnoza

strategiczne zasoby węgla brunatnego

udokumentowane zasoby węgla brunatnego

brak wykazu strategicznych złóż

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

90

Diagnoza

strategiczne zasoby węgla brunatnego

udokumentowane zasoby węgla brunatnego

brak wykazu strategicznych złóż

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

91

Diagnoza

strategiczne zasoby węgla brunatnego

udokumentowane zasoby węgla brunatnego

brak wykazu strategicznych złóż

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

92

Diagnoza

strategiczne zasoby węgla brunatnego

udokumentowane zasoby węgla brunatnego

brak wykazu strategicznych złóż

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

93

Diagnoza

strategiczne zasoby węgla brunatnego

udokumentowane zasoby węgla brunatnego

brak wykazu strategicznych złóż

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

94

Diagnoza

strategiczne zasoby węgla brunatnego

udokumentowane zasoby węgla brunatnego

brak wykazu strategicznych złóż

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

95

Diagnoza

strategiczne zasoby węgla brunatnego

skreślić słowo strategiczne

brak wykazu strategicznych złóż

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

96

Diagnoza

strategiczne zasoby węgla brunatnego

skreślićsłowo strategiczne

brak wykazu strategicznych złóż

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

97

Diagnoza

strategiczne zasoby węgla brunatnego

skreślić słowo strategiczne

brak wykazu strategicznych złóż

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

98

Diagnoza

strategiczne zasoby węgla brunatnego

skreślić słowo strategiczne

brak wykazu strategicznych złóż

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

99

Diagnoza

strategiczne zasoby węgla brunatnego

skreślić słowo strategiczne

brak wykazu strategicznych złóż

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

100

Diagnoza

strategiczne zasoby węgla brunatnego

skreślić słowo strategiczne

brak wykazu strategicznych złóż

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.
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101

102

103

104

105

106

107

108

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD
Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
rodzajów kopalin: należące do
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
rodzajów kopalin: należące do
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
rodzajów kopalin: należące do
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
rodzajów kopalin: należące do
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
rodzajów kopalin: należące do
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
rodzajów kopalin: należące do
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
rodzajów kopalin: należące do
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
rodzajów kopalin: należące do
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Rozdział

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

Uzasadnienie zmiany
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109

110

111

112

113

114

115

116

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD
Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
rodzajów kopalin: należące do
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
rodzajów kopalin: należące do
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
rodzajów kopalin: należące do
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
rodzajów kopalin: należące do
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
rodzajów kopalin: należące do
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
rodzajów kopalin: należące do
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
rodzajów kopalin: należące do
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Uwzględniona

Precyzowanie działań niezbędnych do realizacji celów zawartych w SRWD będzie
następowało w programach rozwojowych, politykach wojewódzkich i planach,
zgodnie z zapisami w rozdziale 5. System wdrażania

Rozdział

Diagnoza

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

Wyznaczenie zasięgu terenów wiejskich jako obszarów
specjalnej interwencji .

Uzasadnienie zmiany

Badania wykazały różnicowanie się obszarów wiejskich woj.
dolnośląskiego pod względem poziomu rozwoju społecznogospodarczego po roku 2004. Występują obszary wiejskie
stagnujące oraz podupadające, dla których niezbędna jest
harmonizacja instrumentacji polityki rolnej i regionalnej
(intraregionalnej).
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117
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REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Treść uwagi/propozycja zmiany

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Występowanie na terenie regionu dolnośląskiego gmin o
najlepszych w Polsce przyrodniczych warunkach produkcji
rolnej ( mocna strona analizy SWOT, zbyt słaba ochrona tych
gruntów przed przeznaczaniem na cele nierolnicze ).
-Racjonalne wykorzystanie terenów rolniczych

Najlepsze jakościowo grunty zlokalizowane są w pobliżu
aglomeracji wrocławskiej i osi autostrady. Konkurencja o grunty na
cele rolnicze i nierolnicze.
-Brakuje propozycji, planów w zakresie wskazań rozwoju obszarów
niezagospodarowanych, a mogących stać się miejscem produkcji
zrównoważonej, ekologicznej i gospodarstw agroturystycznych, co
pozwoli na wykorzystanie i przekwalifikowanie osób bez pracy w
tych rejonach.

Uwzględniona

Korekta zapisów projektu SRWD

Dokonać oznaczenia zgodnie z legendą na rysunku mapy.

Rozporządzenie R.M z dnia 14-04-2009 zmieniające rozporządzenie
w/s Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz.U.09.62.505
z 21.04.2009 r.)

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona.

Dolina Baryczy to również obszar turystyczny o znaczeniu
międzynarodowym i krajowym

Rzeka Barycz stanowi największy prawobrzeżny dopływ Odry na
terenie Dolnego Śląska. Na terenie Parku Krajobrazowego Doliny
Baryczy znajduje się jeden z największych w Europie kompleks
stawów rybnych, w skład którego wchodzi m.in. prawie 300
stawów. Obszar Parku objęty jest międzynarodową konwencją
ochrony środowisk wodnych z Ramsar. Jednocześnie jest to Obszar
Specjalnej Ochrony Ptaków "Dolina Baryczy" w ramach europejskiej
sieci Natura2000. Dolina Baryczy to idealne miejsce dla turysty nie
tylko z Dolnego Śląska, ale również z całej Polski i z zagranicy. Stawy
Milickie ze swym bogatym światem ptaków i unikalnym
ekosystemem przyciągają nie tylko ornitologów. Wobec
powyższego Dolina Baryczy to również obszar o znaczeniu
krajowym i międzynarodowym.

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona.

Należy zamieścić informacje na temat złóż m. in. granitu (i
innych surowców naturalnych). Informacje na temat złóż i
kopalin - praca pt. KOPALNIE W KRAJOBRAZIE POWIATU
STRZELIŃSKIEGO – ZŁOŻA, ZASOBY I EKSPLOATACJA
SUROWCÓW NATURALNYCH autor: Bartosz Jawecki, Barbara
Jawecka.

W okolicy Strzelina pozyskiwane są granity, w największym w
Europie kamieniołomie, eksploatowanym już od 600 lat.

Nieuwzględniona

Problematyka lokalizacji złóż oraz wykorzystania surowców skalnych została
bardziej szczeg ółowo zawarta w przyjętym w dniu 30.04. 2012 r Uchwałą Zarządu
aktualizacji "Studium wydobycia i transporu surowców skalnych na Dolnym Śląsku.
Stan i perspektywy"

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
rodzajów kopalin: należące do
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
rodzajów kopalin: należące do
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
rodzajów kopalin: należące do
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Rozdział

Obecny zapis

Diagnoza

Diagnoza

Diagnoza

Diagnoza

Mapa 5. Ośrodki wzrostu i rozwoju
gospodarczego
– brak oznaczenia Gminy Twardogóra,
jako ośrodka posiadającego Specjalne
Strefy Ekonomiczne

Do najważniejszych obszarów
turystycznych o znaczeniu
międzynarodowym i krajowym zaliczane
są Sudety i Dolina Odry. Pozostałe, o
znaczeniu ponadlokalnym i lokalnym, to
Bory Dolnośląskie i Dolina Baryczy.

16
UWAGI ZGŁOSZONE DO PROJEKTU SRWD 2020
Lp.

124

125

126

127

128

129

130

131

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD
Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
rodzajów kopalin: należące do
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
rodzajów kopalin: należące do
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
rodzajów kopalin: należące do
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
rodzajów kopalin: należące do
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
rodzajów kopalin: należące do
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
rodzajów kopalin: należące do
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
rodzajów kopalin: należące do
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
rodzajów kopalin: należące do
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Rozdział

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

Uzasadnienie zmiany
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132
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REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD
Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
rodzajów kopalin: należące do
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
rodzajów kopalin: należące do
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
rodzajów kopalin: należące do
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
rodzajów kopalin: należące do
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
rodzajów kopalin: należące do
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
rodzajów kopalin: należące do
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
rodzajów kopalin: należące do
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
rodzajów kopalin: należące do
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Rozdział

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

Uzasadnienie zmiany

18
UWAGI ZGŁOSZONE DO PROJEKTU SRWD 2020
Lp.

140

141

142

143

144

145

146

147

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD
Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
rodzajów kopalin: należące do
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
rodzajów kopalin: należące do
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
rodzajów kopalin: należące do
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
rodzajów kopalin: należące do
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
rodzajów kopalin: należące do
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
rodzajów kopalin: należące do
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
rodzajów kopalin: należące do
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
rodzajów kopalin: należące do
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Rozdział

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

Uzasadnienie zmiany
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148

Rozdział

Diagnoza

Obecny zapis

W oznaczeniu Głogowa brak żółtej
obwódki – oznaczającej ośrodek
posiadający Specjalne Strefy
Ekonomiczne

Treść uwagi/propozycja zmiany

Wniosek o uzupełnienie mapy o odpowiednie oznaczenia
charakteryzujące Głogów.

Nie uwzględniono zagrożenia związanego z marginalizacją
ośrodków peryferyjnych (względem stolicy województwa) w
planach rozwoju połączeń i sieci powiązań z ośrodkami z
innych województw.
Polityka regionalna (budowana wokół stolic województw)
stanowi zagrożenie dla rozwoju powiązań
międzywojewódzkich, z jakich największe korzyści czerpią
właśnie ośrodki przygraniczne (nie tylko przygraniczne wobec
granicy kraju, ale również te graniczące z innymi
województwami).
Proponowany zapis:
Rosnąca marginalizacja peryferyjnych obszarów/ośrodków w
regionie w związku z prowadzeniem polityki regionalnej
opartej o rozwój stolicy województwa i powiązań jedynie
dośrodkowych.
Należy podkreślić, że uwzględnienie tego zagrożenia, powinno
znaleźć odzwierciedlenie również w celach strategicznych i
menu działań je realizujących – np. uznanie peryferyjności innej
niż położenie przy granicy zewnętrznej kraju) również za
czynnik delimitacji obszarów problemowych w województwie.

149

Diagnoza

150

Diagnoza

Siec jest mocno zdekapitalizowana

151

Diagnoza

Po: nadal wzrasta

152

Diagnoza

Nowe zdanie

153

Diagnoza

Nowe zdanie po zaproponowanej
propozycji 3

Dopisać: i w ostatnich latach w niewielkim stopniu
rozbudowywana i modernizowana
Ale z tempem niższym od krajowego
Duży udział pracujących w sektorze usługowym, większy od
średniej krajowej
Bardzo duża atrakcyjność inwestycyjna województwa,
zwłaszcza do alokacji kapitału zagranicznego, która może się
zmniejszyć z uwagi na opóźnienia w rozwoju sieci
transportowej

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Zachodnia Dzielnica Przemysłowa Głogowa jest podstrefą Legnickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
Szczegóły: http://lsse.eu/index.php/podstrefy/glogow
Głogowska podstrefa LSSE powinna m.in. stanowić bazę dla działań
rozwojowych LGOF (o których mowa na str. 20 - tj. „zapewnienie
warunków dla przemysłu przetwórstwa miedzi i surowców
towarzyszących oraz rozszerzenie wachlarza działalności
gospodarczych") - jest to istotne o tyle, że strefa ta leży w
odległości mniejszej niż 10 km od Huty Miedzi Głogów i jest z nią
bezpośrednio połączona zarówno drogowo jak i kolejowo.

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona.

Głogów, jako miasto peryferyjne względem stolicy województwa –
Wrocławia, nie jest rozpatrywany jako ośrodek, któremu w
niektórych aspektach życia gospodarczego czy społecznego, bliżej
do ośrodków z innych województw jak np. Leszno (ok 47km),
Zielona Góra (ok 66 km) . W porównywalnej odległości do
Wrocławia jest również Poznań. Polityka wzmacniania jedynie
głównych powiązań ze stolicą własnego województwa stawia takie
miejscowości jak Głogów w niekorzystnym położeniu – Przykład:
jeden z głównych szlaków komunikacyjnych, tj. DK nr 3 znajduje się
w odległości ok. 12 kilometrów od miasta – dwa łączniki z tą drogą,
tj. DK nr 12 i droga wojewódzka nr 329, są złej jakości, wąskie,
przebiegają przez małe miejscowości co znacznie spowalnia ruch i
odznacza się dużą wypadkowością, a co najważniejsze wprowadzają
ruch wprost do miasta, na najbardziej uczęszczane przez
mieszkańców skrzyżowania Piłsudskiego/Legnicka oraz
Piłsudskiego/ Wojska Polskiego i dalej do centrum miasta.
Jednakże, dojazd do DK 3 zapewnia jedynie połączenie z
kierunkiem Wrocław i Zielona Góra, natomiast znacznie większym
problemem dla miasta jest skomunikowanie z centralną częścią
kraju (Poznaniem, Łodzią i dalej). Wyjazd w kierunku wschodnim
zapewnia jedyny w mieście most drogowy przez Odrę (ponad 19,5
tys. pojazdów na dobę wg. GDDKiA - SDR 2010*) i dalej wąska,
przebiegająca przez liczne miejscowości, DK nr 12, przez Wschowę
(wąska droga, ograniczenie do 40 km/h, SDR 2010* ponad 12 tys.)
aż do Leszna -połączenie z DK nr 5 (łącznie ok 47 km). Niestety kilka
kilometrów po drugiej stronie Odry zaczyna się już województwo
lubuskie, a za Wschową – wielkopolskie, co praktycznie wyłącza ten
odcinek DK 12 z planów rozbudowy (żadne z wojewódzkich
oddziałów GDDKiA nie jest zainteresowane interwencją w krótki
odcinek DK gdzieś na peryferiach województwa.) Podobnie rzecz
się ma z połączeniem kolejowym, które przebiega przez 3
województwa i niemodernizowane wymusiło bardzo wolną jazdę
pociągów, co z kolei spowodowało odpływ pasażerów, to w finale
doprowadziło do praktycznie zamknięcia połączeń kolejowych z
Lesznem i dalej Poznaniem – od kilku lat mieszkańcy dowożą
samochodami na dworzec kolejowy w Lesznie pasażerów jadących
w kierunku Poznania, Gdańska i Warszawy – zapewne to również

Nieuwzględniona

Tylko 13 km dróg ekspresowych w województwie. Wskaźnik
korzystania z transportu regionalnego - 64,2%, krajowy 77,1

Nieuwzględniona

Uwaga nieuwzględniona. Projekt SRWD za cel stawia sobie także kreowanie
nowych obszarów wzrostu w województwie oraz połączeń transportowych nie
tylko stolicy regionu: "Utrzymywanie, modernizacja i budowa dróg i kolei
zapewniających dojazd z małych, peryferyjnie położonych miejscowości do
głównych miast województwa; Kompleksowe remonty i modernizacje dróg
wojewódzkich i powiatowych łączących miasta Dolnego Śląska; Wytyczenie
korytarzy drogowych dla transportu ciężkiego ze szczególnym uwzględnieniem
realizacji obwodnic miast na drogach wojewódzkich, a także lobbowanie na
szczeblu centralnym na rzecz realizacji obwodnic miejscowości w ciągach dróg
krajowych; Realizacja inwestycji zwiększających płynność ruchu i bezpieczeństwo
na krytycznych odcinkach dróg".

Rozdz. 7 str. 40 wskaźnik regionalny 1,4; krajowy 1,5

Nieuwzględniona

Uwaga za szczegółowa do skali opracowania, SRWD wyznacza kierunki polityki
przestrzennej. Remonty wielu kilometrów dróg wojewódzkich, budowa AOW i S8,
nie wspominając o remontach dróg powiatowych i gminnych nie uprawniają do
dopisania takiego sformułowania.
Uwaga niejasna.

Rozdz. 7 str. 39 – wskaźnik regionalny 59,2%, krajowy 56,7

Nieuwzględniona

Uwaga nieprecyzyjna.

Raport „Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów
2012” (Rzeczpospolita z 14.12.2012)

Nieuwzględniona

Uwaga nieuwzględniona. Sieć infrastrukturalna ulega ciągłej poprawie jakościowej.
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Rozdział

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

154

Diagnoza

Ust. „poprawa powiązań transportowych
regionu ..

Wstawka – z południem Europy poprzez Czechy

Niezbędne połączenia planowane ale niezrealizowane, nie tylko dla
utrzymania atrakcyjności inwestycyjnej, ale połączeń
subregionalnych ze stolicą województwa i miejscowościami
ościennymi.

Nieuwzględniona

Uwaga zbyt szczegółowa w skali opracowania

155

Diagnoza

Dodatkowe zdanie po zdaniu drugim od
końca

Silnie rozwinięte ośrodki wzrostu gospodarczego: specjalne
strefy ekonomiczne, innowacji i przedsiębiorczości ułatwiające
rozwój usług

Uzasadnienie zawarte jest na mapie 5, której się nie wymienia w
opisie

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona.

Uzasadnienie jest w istniejącym opisie –proponowana zmiana

Uwzględniona częściowo

Uwaga ma już swoje odzwierciedlenie na str. 10: "Brak prowadzenia polityki
wspierającej gospodarkę opartą na konkurencyjności pozacenowej spowoduje
obniżenie atrakcyjności inwestycyjnej Dolnego Śląska". Rekomendacja:
przeformułowanie zapisu, który w obecnej postaci może być mylnie
interpretowany: "Głównym atrybutem i czynnikiem rozwojowym
charakteryzującym region jest konkurencyjność cenowa, która w perspektywie
czasu wykazywać będzie tendencję spadkową. Brak prowadzenia polityki
wspierającej gospodarkę opartą na konkurencyjności pozacenowej spowoduje
obniżenie atrakcyjności inwestycyjnej Dolnego Śląska".

Lp.

156

Diagnoza

Głównym atrybutem i czynnikiem
rozwojowym jest konkurencyjność
cenowa i dalsze dwa zdania

Sprzyjające dotychczas rozwojowi czynniki produkcji
eksportowej – niższe płace, koszty energii, dostępność
wykwalifikowanych kadr będą coraz mniej dostępne dla
inwestorów. Dlatego trzeba będzie wydłużać działanie
specjalnych stref ekonomicznych i poszukiwać, w perspektywie
, innych produktów i usług oraz zachęt i inwestorów dla
rozwoju eksportu

157

Diagnoza

Wykres 7

Zastąpić tabelą

Rysunek nr 7 jest skomplikowany i mało czytelny

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Tabela jest nieczytelna i nie wnosi żadnej treści do projektu
SRWD. Należy ją usunąć.

158

Diagnoza

Potwierdzono zdolność do przyciągania
inwestorów zewnętrznych, ale opłaconą
przywilejami, których nie maja
przedsiębiorcy juz działający

Istniejące sprzyjające czynniki do alokacji kapitału
zagranicznego będą się osłabiały i należy podjąć działania dla
stabilizowania poprawy warunków inwestorów, także
krajowych

Wszystkie kraje, nawet wysoko rozwinięte, Europy, Ameryk, Azji i
innych kontynentów walczą przywilejami z alokacją kapitału
zagranicznego, Polska musi na tym etapie rozwoju walczyć
używając silniejszych bodźców

Uwzględniona częściowo

Uwaga znajduje swoje odzwierciedlenia w makrosferze Partnerstwo i
Przedsiębiorczość na str. 37 projektu SRWD.

159

Diagnoza

Rozwijający się sektor świadczeń
zdrowotnych, przy braku
instytucjonalnego koordynatora polityki
zdrowotnej sprawia, że rynek jest
niespójny i niezrównoważony

Proponuję ten zapis wyeliminować w Strategii

Koordynator nie zrównoważy rynku. Już był regionalny koordynator
i rynek był niezrównoważony. Na dziś, tylko uszczelnienie
wydatków i przejście na Spółki prawa handlowego

Nieuwzględniona

Uwaga nie uwzględniona ze względu na istotną rolę koordynatora w sprawnym i
efektywnym funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia w regionie.

160

Diagnoza

Dominacja wizji konkurencji nad
umiejętnością współpracy

Proponuję zapis wyeliminować

Nie można zastąpić konkurencji współpracą. Można i trzeba
rozwijać współpracę i konkurencję, a nie jedno przeciw drugiemu

Nieuwzględniona

Uwaga nieuwzględniona. Zapis nie ma na celu zastąpienia konkurencji współpracą,
a jedynie zrównoważenie oby tych zjawisk.

161

Diagnoza

Niski poziom publicznej debaty rzadko
występującej poza doraźne interesy

Proponuję zapis wyeliminować

Na pewno wpisaniem takiego hasła do Strategii nie wyeliminujemy
doraźnych interesów

Nieuwzględniona

Dążąc do rzetelnej diagnozy nie można pomijać nawet złych i niewygodnych
faktów.

162

Diagnoza

Niewątpliwa kreatywność, ale
ukierunkowana bardziej na zmagania z
przepisami niż realiami

Rozbudowane do granic absurdu przepisy hamują w dużej
mierze rozwój

Przykładem takiego hamowania jest czas uzyskania pozwolenia na
budowę, wynoszący średnio 300 dni. W innych krajach jest krótszy
– ok. 100 dni

Uwzględniona

Uwaga pozytywna wobec zapisu. Brak postulatu zmiany.

163

Diagnoza

Atrakcyjna i rozpoznawalna w świecie
metropolia, ale wyraźnie wyalienowana
względem regionalnego zaplecza

Zarząd atrakcyjnej i rozpoznawalnej w świecie metropolii
regionalnej Wrocław niechętnie współpracuje z władzami
regionalnymi i subregionami w rozwiązywaniu ważnych
problemów województwa

Współpraca władz Wrocławia, regionu i subregionów przyniosłaby
poważne korzyści wszystkim mieszkańcom. Wrocław nie jest i nie
może być wyeliminowany z regionalnego zaplecza

Nieuwzględniona

Samorząd regionalny podejmuje i będzie nadal podejmował działania na rzecz
porozumienia stolicy regionu z jej zapleczem.

164

Diagnoza

Antypriorytety i działania rozproszone

Proponuje zapis skreślić

Działania rozproszone były i będą, a w niektórych obszarach będą
bardzo intensyfikowane, np. w energii odnawialnej. Tak jak
wszystkie działania mogą być efektywne lub - nie.

Nieuwzględniona

Uwaga nieuwzględniona. Czasami nawet oczywiste działania trzeba wyartykułować
wprost i dosadnie, aby zostały usłyszane i zrozumiane.

165

Diagnoza

Proponuję skreślić

To są hasła oczywiste, nie do Strategii

Nieuwzględniona

166

Diagnoza

Proponuję skreślić

To są hasła oczywiste, nie do Strategii

Nieuwzględniona

167

Diagnoza

Proponuję skreślić

To są hasła oczywiste, nie do Strategii

Nieuwzględniona

Uwaga nieuwzględniona. Czasami nawet oczywiste działania trzeba wyartykułować
wprost i dosadnie, aby zostały usłyszane i zrozumiane.

168

Diagnoza

Skoncentrowany na rozwoju za własne środki i pozyskanych
rozpoznanych inwestorów krajowych i zagranicznych według
wybranych priorytetów

Region nie jest i długo nie będzie tak bogaty, aby zapewnić rozwój
za własne środki

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona

Działania niosące korzyści dla
pojedynczych IST
Działania uzasadnione presją, a nie
argumentami
Działania nakierowane na uszczęśliwianie
obywateli zamiast na usuwanie przyczyn
frustracji
Skoncentrowany na rozwoju za własne
środki według wybranych priorytetów

Uwaga nieuwzględniona. Czasami nawet oczywiste działania trzeba wyartykułować
wprost i dosadnie, aby zostały usłyszane i zrozumiane.
Uwaga nieuwzględniona. Czasami nawet oczywiste działania trzeba wyartykułować
wprost i dosadnie, aby zostały usłyszane i zrozumiane.
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REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Rozdział

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Diagnoza

Formujący następców i nie
pozostawiający im długów

Formujący następców i nie pozostawiający im
ponadnormatywnych długów

Do rozwoju niezbędne są środki własne, ale też kredyty, które
rejestrowane są jako zadłużenie. Ich pozyskiwanie nie jest naganne,
ale powinny być zaciągane w wysokości umożliwiającej ich spłatę.

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona

Nieuwzględniona

SRWD jest pierwszym szczeblem programowania strategicznego i określa główne
wyzwania i kierunki działań tworząc docelowy obraz planowanej przyszłości
regionu w określonym horyzoncie czasowym. Szczegółowe rozwiązania będą
formułowane na niższych szczeblach planowania. Problemy wynikające z tradycji i
negatywnego stereotypowego postrzegania roli kobiet nie sa przedmiotem ustaleń
Strategii.

Brak jakiegokolwiek zapisu na liście słabych stron na temat sytuacji
kobiet, w tym sytuacji kobiet na rynku pracy. Niezależnie od tego,
że problem dotyczy całego kraju, problem na terenie województwa
też istnieje, należy go zatem zapisać. Brak zapisu implikuje dalsze
konsekwencje, tzn. nigdzie w dokumencie strategicznym nie
dotykamy bezpośrednio problemu kobiet. Jest mowa o problemach
demograficznych, potrzebie wsparcia rodzin, ale kobiety (52%
mieszkańców województwa) boryka się z innymi problemami –
problemami wynikającym z tradycji i negatywnego
stereotypowego postrzegania roli kobiet. Tymczasem chcąc
Brak wystarczającego udziału kobiet w szeroko rozumianym
zapewnić różnorodność, innowacyjność, wykorzystać m.in. cechy
życiu publicznym regionu. (wg GUS w województwie
jakimi są gospodarność kobiet, a także większe dążenie kobiet do
dolnośląskim: tylko 41,1% pracujących to kobiety, tylko 27,5%
zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności musimy
aktywnych społecznie i politycznie to kobiety, dodatkowo brak
zwiększyć udział i wpływ kobiet na sprawy publiczne. Jeżeli
kobiet w debacie publicznej).
będziemy zliczać absolwentów wyższych uczelni nie wnikając w to,
że większość z nich to kobiety (59% absolwentów wyższych uczelni
w skali kraju to kobiety), które następnie nie są aktywne ani
zawodowo, ani politycznie, ani społecznie to wydaje się, że ten
pomiar nie ma sensu – prawda zostanie zafałszowana w ogólnej
statystyce.
Celem horyzontalnym UE przy realizacji wszelkich projektów, w
szczególności projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego jest
dążenie do równości szans kobiet i mężczyzn.

Diagnoza

Diagnoza

Diagnoza

Niekorzystne trendy demograficzne,
starzenie się społeczeństwa UE

Brak celu szczegółowego, który wprost
formułowałby TURYSTYKĘ jako
podstawowy potencjał do rozwoju
Dolnego Śląska

Niekorzystne trendy demograficzne, starzenie się
społeczeństwa UE.
Brak wsparcia rodzin (w większości kobiet) w wychowaniu i
edukacji dzieci w postaci rozwiązań instytucjonalnych. Brak
procesu edukacyjnego i uświadamiającego potrzebę zmiany
postrzegania tradycyjnych ról kobiet i mężczyzn.

Znacząco większe niż dotychczas wsparcie instytucjonalne w
procesie wychowania i edukacji, jak również podział obowiązków
domowych oraz związanych z wychowaniem, opieką i edukacją
dzieci pozwoliłby kobietom łatwiej podejmować decyzje o
potomstwie. Przykład Szwecji pokazuje, że dzięki wprowadzeniu
takich rozwiązań, rodzi się tam więcej dzieci niż w wielu krajach
europejskich – ok. 1,9 w przeliczeniu na jedną kobietę

Uwzględniona częściowo

Główne tezy uwagi znalazły wyraz w SRWD, w tym w szczególności w zapisach
elementu Diagnozy perspektywnej pt: „Coraz mniej mieszkańców Dolnego Śląska –
niekorzystne trendy demograficzne” (s. 10) oraz w diagnozie Makrosfery
BEZPIECZEŃSTWO „Obecna sytuacja wymaga dostosowania opieki zdrowotnej na
Dolnym Śląsku do długookresowych trendów demograficznych i
epidemiologicznych.” (s. 36);

?

Co prawda główny cel strategiczny wyraźnie wskazuje turystykę
jako nasz dolnośląski skarb i cel rozwojowy, niemniej jednak taki
sposób ustawienia celów szczegółowych powoduje sytuację, że
system wskaźników nie monitoruje skutków i efektów naszych
zabiegów o uatrakcyjnienie regionu pod względem turystycznym.
Żaden wskaźnik nie dotyczy wprost turystyki, nie mierzy tego, czy
jesteśmy już wystarczająco atrakcyjnym miejscem, które
odwiedzają turyści, ani tego ile gotowi są zostawić pieniędzy
spędzając tutaj wolny czas. Można sobie wyobrazić, że założony w
strategii system wskaźników zostanie nawet osiągnięty, lecz
jednocześnie w turystyce niewiele się zmieni.

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona.
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173

Rozdział

Diagnoza

174

Diagnoza

175

Diagnoza

Obecny zapis

Analiza SWOT Szanse

Cele szczegółowe:
CEL1
CEL2
CEL3
CEL4
CEL5
CEL6
CEL7
CEL8

Katalog mocnych stron WD

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD
Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona częściowo

Uwaga uwzględniona częściowo.

Nieuwzględniona

Do rozważenia przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego. Rekomendacja: Brak
uzasadnienia dla wprowadzenia nowego celu, gdyż wiele z treści, które mogłby się
znaleźć w takim celu zawartych jest w makrosferze Partnerstwo i
Przedsiębiorczość. Rozważyć można dodanie ogólnego zapisu na początku
rodziału 6. Makrosfery mówiącego o tym, iż ważną rolę w procesie rozwoju
województwa spełnia sektor pozarządowy i sfera kapitału społecznego, które
przenikają i spajają wszystkie makrosfery, umożliwiając podmiotom tego sektora
działanie w każdej z makrosfer.

Dodać zapis dot. działalności Specjalnych Stref Ekonomicznych
na terenie WD oraz zapis dot. Lokalizacji we W-wiu największej Są to kluczowe elementy, istotnie wpływające i mogące wpłynąć na
rozwój DŚ
w Polsce inwestycji w infrastrukturę B+R – Dolnośląskie
Centrum Materiałów i Biomateriałów WCB EIT+

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Proponuje się rozszerzenie analizy SWOT w projekcie SRWD
z wykorzystaniem analizy SWOT przygotowanej w Wydziale Koordynacji Polityki
Regionalnej UMWD.

Są to kluczowe mechanizmy mogące bardzo istotnie wpłynąć na
nowoczesny rozwój DŚ

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Proponuje się rozszerzenie analizy SWOT w projekcie SRWD
z wykorzystaniem analizy SWOT przygotowanej w Wydziale Koordynacji Polityki
Regionalnej UMWD.

Jest to kluczowy element mogący istotnie wpłynąć na rozwój DŚ w
obszarze gospodarki opartej na wiedzy i rozwój
wysokowykwalifikowanych zasobów kadrowych WD

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona

Sprowadzanie rozwoju kultury do instytucji i festiwali wypacza
obraz rzeczywistej aktywności obywateli w tym zakresie.

Uwzględniona częściowo

SRWD jest pierwszym szczeblem programowania strategicznego i określa główne
wyzwania i kierunki działań tworząc docelowy obraz planowanej przyszłości
regionu w określonym horyzoncie czasowym. Szczegółowe rozwiązania będą
formułowane na niższych szczeblach planowania.Zapisy dot. Makrosfery Edukacja,
Nauka i Kultura zostały rozsezrzeone o kwestie dot. kultury. Uwaga zbyt
szczegółowa do pwrowadzenia w proponowanym zapisie.

Treść uwagi/propozycja zmiany

Rozwój partnerstwa społeczno-gospodarczego. Wzrost
aktywności organizacji pozarządowych w sprawach
społecznych.

Dopisać. Cel 9: Wzrost kapitału społecznego i zwiększenie
udziału sektora społecznego w realizacji zadań publicznych

Uzasadnienie zmiany

Uzupełnienie analizy SWOT o zapisy dot. rozwoju partnerstwa
społeczno- gospodarczego jako szansy dla rozwoju województwa.
Budowanie i rozwój Partnerstw Społeczno-Gospodarczych bardzo
silnie podkreślane jest jako priorytet w budowaniu i rozwoju
regionów i subregionów w ważnych dokumentach i wytycznych UE.
Organizacje pozarządowe i wzrost ich aktywności poprzez
wypełnianie zadań z zakresu spraw społecznych są szansą na
rozwój naszego województwa.

Na str. 17 jest diagram z bardzo ważnym przesłaniem: „Region
obywatelski – zamieszkały przez świadome społeczeństwo,
aktywnych obywateli, a nie pasywną większość i małe grupy
interesów”. To bardzo ważny, jeden z celów, ale później nie ma
praktycznego przełożenia na cele, których jest 8, a powinno się
dopisać Cel 9.

176

Diagnoza

Katalog szans WD

Dodać zapis dot. zrównoważonego terytorialnie tworzenia
kolejnych i rozwoju już istniejących podstref Specjalnych Stref
Ekonomicznych na terenie WD oraz zapis dot. wykorzystania
WCB EIT+ na Praczach odrzańskich we W-wiu dla rozwoju
współpracy miedzy światem nauki, biznesu i przemysłu celem
skutecznej komercjalizacji innowacji naukowych

177

Diagnoza

Bilans otwarcia – katalog czynników
obiektywnych

Dodać zapis dot. Lokalizacji we W-wiu największej w Polsce
inwestycji w infrastrukturę B+R – Dolnośląskie Centrum
Materiałów i Biomateriałów WCB EIT+

Diagnoza

Region odznacza się wysokim poziomem
rozwoju kultury, co manifestuje się
znaczną liczbą instytucji kultury (trzecie
miejsce w kraju w 2011 r.) oraz
aktywnością w zakresie organizacji
festiwali i innych imprez o skali krajowej i
międzynarodowej.

179

Diagnoza

Dodatkowo bazując na dogodnym
położeniu, wielokulturowości
(historycznej i społecznej) oraz
otwartości społeczeństwa, Dolny Śląsk
chętnie uczestniczy w liczynych
inicjatywach obywateli, w tym
zwłaszcza…

Dodatkowo bazując na dogodnym położeniu (pogranicze z
Czechami i Niemcami) i historycznej wielokulturowości
powinno się podejmować działania na rzecz zróżnicowania
kulturowego i otwartości społeczeństwa.

Obecna wielokulturowość i otwartość społeczna jest promowana w
kampaniach wizerunkowych i ma charakter życzeniowy. Badania
empiryczne nie ich nie stwierdzają. Ponadto użyte w projekcie
określenie „wielokulturowość społeczna” jest niezrozumiałe.

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona

180

Diagnoza

Mapa 5

Mapa 5 – uwzględnić podstrefy brakujące na mapie

Na mapie brak wśród ośrodków SSE: Nowej Rudy, Kudowy Zdroju
oraz Bystrzycy Kłodzkiej

Uwzględniona

Uwga zasadna. Uzupełnienie Mapy 5.

178

uzupełnienie istniejącego tekstu o:/
Szczegółowego rozpoznania wymaga aktywność kulturalna
obywateli. W szczególności dotyczy to pozainstytucjonalnej
aktywności kulturalnej. Powinno się to stać przedmiotem
badań.
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182

Rozdział

Diagnoza

Diagnoza

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

Trendy demograficzne

Migracja wykształconych osób, szczególne zagraniczna świadczy
o braku wystarczających możliwości wykorzystania tego
potencjału w Regionie – mimo wymienianych w opracowaniu
sukcesów. Relatywnie wysoka atrakcyjność Dolnego Śląska w
Polsce mogłaby skłaniać do migracji wewnątrz naszego Kraju.
Czy jednak zaplecze w postaci miejsc pracy i środowiska dla
funkcjonowania rodzin w całym Regionie jest wystarczający aby
ruch taki wywołać?

Dolny Śląsk – zbiór zróżnicowanych
elementów

W kontekście polaryzacji regionów (LGOM, Wrocław kontra
reszta) oraz wskaźników bezrobocia poza tymi ośrodkami raczej
zniechęcają do imigracji. Takie dysproporcje oznaczają także dla
wielu młodych ludzi konieczność odległych dojazdów do pracy,
co powoduje długotrwałe przebywanie poza domem i
spędzanie tego czasu w pracy lub środkach transportu. W
żadnym wypadku nie sprzyja rozwojowi więzi lokalnych ani
rodzinnych. Mizerny często poziom usług medycznych w
mniejszych ośrodkach oraz praca w firmach zatrudniających
niemal same kobiety lub niemal samych mężczyzn (taka
struktura jest widoczna choćby w przemyśle wydobywczym,
energetyce, oświacie, handlu, czy firmach produkcyjnomontażowych) wzmacniają ten negatywny trend.

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Nieuwzględniona

Uwaga nieuwzględniona. Celem projektu SRWD jest m.in. stworzenie takich
warunków. Uwaga nie formułuje konkretnych propozycji względem zapisów
projektu SRWD.

Nieuwzględniona

Uwaga nieuwzględniona. Uwaga tyleż prawdziwa, co mało użyteczna, gdyż brak
jest wskazania konkretnej propozycji w zakresie zapisów projektu SRWD.

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Proponuje się rozszerzenie analizy SWOT w projekcie SRWD
z wykorzystaniem analizy SWOT przygotowanej w Wydziale Koordynacji Polityki
Regionalnej UMWD.

183

Diagnoza

Analiza SWOT

Jakkolwiek zbiór stwierdzeń w tej analizie zdaje się być trafny,
to przypomina raczej worek, do którego wrzucono różne
przedmioty. Bez określenia wag i struktury wymienionych
czynników analiza ta ma mniej niż umiarkowaną wartość.
W analizie bardzo mało miejsca poświęcono opiece zdrowotnej,
w tym infrastrukturze z nią związanej. Zarówno oddziaływanie
społeczne jak i finansowe tego obszaru jest dużo bardziej
istotne, niż wynikałoby to z analizy. W całej analizie małą wagę
przykłada się do rozwoju przedsiębiorczości lokalnej
obserwując go wyłącznie od strony wynikowej w zakresie
zaangażowania inwestycyjnego.
Propozycja:
Analiza SWOT z uwzględnieniem struktury i wag wymienionych
w niej czynników.

184

Diagnoza

Antypriorytety

Trafne ujęcie. Jest jednak wrażenie, że nadal czynniki związane
np. z tempem absorbcji środków, działania korzystne z
perspektywy tylko jednej JST są podstawą oceny pracy
urzędników.

Uwzględniona

Zapis nie ma charakteru postulatu zmiany.

Cele

Okrągłe hasła - w małym tylko stopniu spełniają kryteria
SMART (Simple, Measurable, Achievable, Relevant, Timely
defined). Nadają się do każdego regionu w każdym kraju.
Propozycja:
Uznanie tak sformułowanych celów za kierunki / wyznaczniki /
obszary stanowienia celów (a nie za cele) oraz zdefiniowanie
celów zgodnie ze SMART.

Nieuwzględniona

Uwaga nieuwzględniona. Odnosząc tą opinię do dokumentów strategicznych na
poziomie krajowym czy europejskim należy stwierdzić, iż cele żadnej z tych
strategii nie spełniają kryteriów SMART.
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Diagnoza
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188

189

190

191

192

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Dolina Bystrzycy to obszar o wysokich walorach środowiska
przyrodniczego i kulturowego. W 1998r. utworzono tu Park
Krajobrazowy Dolina Bystrzycy. Znajduje się tu jedno z
najcenniejszych miast historycznych – Świdnica z zacho-wanym
średniowiecznym układem urba-nistycznym , jedną z
najpiękniejszych gotyckich katedr i unikatowym, drewnia-nym
Kościołem Pokoju wpisanym na listę UNESCO. Liczne są zabytki
architektury pałace, zamki, dwory kościoły, zabytkowe szlaki
kolejowe, kompleksy podziemi z o-kresu II. wojny światowej.

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Uzupełnienie zapisu w Diagnozie.

Uwzględniona częściowo

Realizacja procesów rewitalizacji w Świdnicy będzie mogła być realizowana m.in. w
ramach Makrosfery Infrastruktura i Markosfery Zasoby. Należy zaznaczyć że brak
(lub niższa ranga) zaznaczenia danego celu szczegółowego w obszarze interwencji
nie oznacza braku możliwości realizacji tych zadań - jest rodzajem rekomendacji które z celów powinny być realizowane w pierwszej kolejności, które w następnej
w ramach posiadanych środków.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
rodzajów kopalin: należące do
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
rodzajów kopalin: należące do
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
rodzajów kopalin: należące do
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
rodzajów kopalin: należące do
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
ziemnego…...
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
rodzajów kopalin: należące do
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Rozdział

Diagnoza

Diagnoza

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

„Do najważniejszych obszarów
turystycznych
o znaczeniu międzynarodowym i
krajowym
zaliczane są Sudety i Dolina Odry.
Pozostałe,
o znaczeniu ponadlokalnym i lokalnym,
to
Bory Dolnośląskie i Dolina Baryczy.”

Wnoszę o uwzględnienie w cytowanym zapi-sie obszaru
turystycznego Doliny Bystrzycy. W związku z tym proponuję
zapis o treści:
„Do najważniejszych obszarów turystycznych
o znaczeniu międzynarodowym i krajowym
zaliczane są Sudety i Dolina Odry . Pozostałe,
o znaczeniu ponadlokalnym i lokalnym, to
Bory Dolnośląskie, Dolina Baryczy i Dolina
Bystrzycy.”

W tabeli „Realizacja celów rozwoju w
obsza-rach interwencji ” Cel 4. Ochrona
Środowiska naturalnego, efektywne
wykorzystanie zaso-bów oraz
dostosowanie do zmian klimatu i poprawa poziomu bezpieczeństwa nie
obejmu-je obszaruje Autostrady Nowej
Gospodarki

Cel 4 powinien obejmować obszar Autostrady Nowej
Gospodarki.

Objęcie obszaru Autostrady Nowej Gos-podarki realizacją Celu 4
jest konieczne dla przeprowadzenia niezbędnych proce-sów
rewitalizacji m.in. Świdnicy
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REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD
Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
rodzajów kopalin: należące do
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
rodzajów kopalin: należące do
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
rodzajów kopalin: należące do
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
rodzajów kopalin: należące do
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
rodzajów kopalin: należące do
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
rodzajów kopalin: należące do
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
rodzajów kopalin: należące do
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
rodzajów kopalin: należące do
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Rozdział

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

Uzasadnienie zmiany
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201

202

203

204

205

206

207

208

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD
Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
rodzajów kopalin: należące do
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
rodzajów kopalin: należące do
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
rodzajów kopalin: należące do
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
rodzajów kopalin: należące do
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
rodzajów kopalin: należące do
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
rodzajów kopalin: należące do
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
rodzajów kopalin: należące do
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
rodzajów kopalin: należące do
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Rozdział

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

Uzasadnienie zmiany
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UWAGI ZGŁOSZONE DO PROJEKTU SRWD 2020
Lp.

209

210

211

212

213

214

215

216

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD
Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
rodzajów kopalin: należące do
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
rodzajów kopalin: należące do
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
rodzajów kopalin: należące do
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
rodzajów kopalin: należące do
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
rodzajów kopalin: należące do
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
rodzajów kopalin: należące do
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
rodzajów kopalin: należące do
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
rodzajów kopalin: należące do
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Rozdział

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

Uzasadnienie zmiany
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217

218

219
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222

223

224

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD
Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
rodzajów kopalin: należące do
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
rodzajów kopalin: należące do
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
rodzajów kopalin: należące do
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
rodzajów kopalin: należące do
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
rodzajów kopalin: należące do
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
rodzajów kopalin: należące do
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
rodzajów kopalin: należące do
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
rodzajów kopalin: należące do
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Rozdział

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

Uzasadnienie zmiany
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REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD
Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
rodzajów kopalin: należące do
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
rodzajów kopalin: należące do
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
rodzajów kopalin: należące do
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
rodzajów kopalin: należące do
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
rodzajów kopalin: należące do
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
rodzajów kopalin: należące do
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
rodzajów kopalin: należące do
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
rodzajów kopalin: należące do
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Rozdział

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

Uzasadnienie zmiany
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UWAGI ZGŁOSZONE DO PROJEKTU SRWD 2020
Lp.

233

234

235

236

237

238

239

240

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD
Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
rodzajów kopalin: należące do
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
rodzajów kopalin: należące do
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
rodzajów kopalin: należące do
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
rodzajów kopalin: należące do
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
rodzajów kopalin: należące do
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
rodzajów kopalin: należące do
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
rodzajów kopalin: należące do
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
rodzajów kopalin: należące do
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Rozdział

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

Uzasadnienie zmiany
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Lp.

241
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REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD
Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
rodzajów kopalin: należące do
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
rodzajów kopalin: należące do
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
rodzajów kopalin: należące do
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
rodzajów kopalin: należące do
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
rodzajów kopalin: należące do
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
rodzajów kopalin: należące do
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
rodzajów kopalin: należące do
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
rodzajów kopalin: należące do
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Rozdział

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

Uzasadnienie zmiany
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256

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD
Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
rodzajów kopalin: należące do
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
rodzajów kopalin: należące do
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
rodzajów kopalin: należące do
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
rodzajów kopalin: należące do
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
rodzajów kopalin: należące do
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
rodzajów kopalin: należące do
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
rodzajów kopalin: należące do
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
rodzajów kopalin: należące do
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Rozdział

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

Uzasadnienie zmiany
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Lp.

257

258

259

260

261

262

263

264

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD
Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
rodzajów kopalin: należące do
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
rodzajów kopalin: należące do
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
rodzajów kopalin: należące do
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
rodzajów kopalin: należące do
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
rodzajów kopalin: należące do
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
rodzajów kopalin: należące do
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
rodzajów kopalin: należące do
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
rodzajów kopalin: należące do
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Rozdział

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

Uzasadnienie zmiany

34
UWAGI ZGŁOSZONE DO PROJEKTU SRWD 2020

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD
Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
rodzajów kopalin: należące do
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
rodzajów kopalin: należące do
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
rodzajów kopalin: należące do
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

268

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
rodzajów kopalin: należące do
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

269

Diagnoza

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Uzupełneinie Mapy 5.

270

Diagnoza

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Uzupełneinie Mapy 4 w Diagnozie SRWD.

271

Diagnoza

Uwzględniona

Uwga zasadna. Uzupełnienie Mapy 5.

Uwzględniona częściowo

Uwaga zbyt szczeggółowa do bezpośredniego wprowadzenia. SRWD jest
pierwszym szczeblem programowania strategicznego i określa główne wyzwania i
kierunki działań tworząc docelowy obraz planowanej przyszłości regionu w
określonym horyzoncie czasowym. Szczegółowe rozwiązania będą formułowane na
niższych szczeblach planowania. Zapisy dot. kultury zostały uzupełnione.

Lp.

265

266

267

272

273

274

Rozdział

Diagnoza

Diagnoza

Diagnoza

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

Uzasadnienie zmiany

W diagnozie nie zaznaczono podstref SSE w Bystrzycy Kłodzkiej,
Kudowie i Nowej Rudzie.
Muzeum Papiernictwa w Dusznikach jest pomnikiem historii
(nie jest zaznaczone w diagnozie).
Na stronie 9 nie ma zaznaczonej SSE w Oleśnicy
Region odznacza się wysokim poziomem
rozwoju kultury, co manifestuje się
znaczną liczbą instytucji kultury (trzecie
miejsce w
kraju w 2011 r.) oraz aktywnością w
zakresie organizacji festiwali i innych
imprez o skali krajowej i
międzynarodowej.
Dodatkowo bazując na dogodnym
położeniu, wielokulturowości
(historycznej i społecznej) oraz
otwartości społeczeństwa, Dolny Śląsk
chętnie uczestniczy w licznych
inicjatywach obywateli, w tym
zwłaszcza…
Wymiar edukacyjny
Różnicowanie wysokiej jakości oferty
edukacyjnej, opartej o uniwersalny
system wartości, w zależności od
wymagań gospodarki i rynku pracy.

/uzupełnienie istniejącego tekstu o:/
Szczegółowego rozpoznania wymaga
aktywność kulturalna obywateli. W
szczególności dotyczy to pozainstytucjonalnej
aktywności kulturalnej. Powinno się to stać
przedmiotem badań.

Sprowadzanie rozwoju kultury do
instytucji i festiwali wypacza obraz
rzeczywistej aktywności obywateli w tym
zakresie.

Dodatkowo bazując na dogodnym położeniu
(pogranicze z Czechami i Niemcami) i
historycznej wielokulturowości powinno się
podejmować działania na rzecz zróżnicowania
kulturowego i otwartości społeczeństwa.

Obecna wielokulturowość i otwartość
społeczna jest promowana w kampaniach
wizerunkowych i ma charakter
życzeniowy. Badania empiryczne nie ich
nie stwierdzają. Ponadto użyte w
projekcie określenie „wielokulturowość
społeczna” jest niezrozumiałe.

Wymiar edukacyjny
Różnicowanie wysokiej jakości oferty
edukacyjnej zorientowanej na wartości i
uwzględniającej wymagania gospodarki i rynku
pracy.

Nie bardzo wiadomo, czym miałby być
„uniwersalny system wartości”. A już
zupełnie niezrozumiały jest uniwersalny
system wartości zależny od gospodarki.

Nieuwzględniona Uwaga zbyt szczegółowa do uwzglednia w zapisach Strategii, obejmująca subiektywną ocenę.

Uwzględniona częściowo

Zapisy zostały przeformułowane.
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277
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REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Rozdział

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Diagnoza

Wymiar kulturowy
Popularyzacja i ułatwianie dostępności
do kultury wysokiej w celu rozwijania
wrażliwości artystycznej mieszkańców, a
zwłaszcza dzieci

Wymiar kulturowy
Rozwój aktywności kulturalnej obywateli, ich
własnych postaw twórczych i uczestnictwa w
wartościowych wydarzeniach i działaniach
artystycznych.

Określenie „kultura wysoka” ma charakter
wykluczający. Obywatele nie żyją poza
kulturą. Nie można mówić zatem o jej
„udostępnianiu”.
Ponadto nawet bardzo wąsko rozumiany
„wymiar kulturowy” nie powinien być
sprowadzany do uczestnictwa w
wydarzeniach, co tekst projektu sugeruje.

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Wprowadzono korektę zapisu.

Wymiar zdrowotny
Optymalizacja systemu ochrony zdrowia
na Dolnym Śląsku, w tym podniesienie
jakości i dostępności świadczeń
medycznych,
restrukturyzacja podmiotów leczniczych i
zbilansowana dystrybucja środków
finansowych

Wymiar zdrowotny
Popularyzacja zachowań prozdrowotnych,
podniesienie jakości i dostępności świadczeń
medycznych, restrukturyzacja podmiotów
leczniczych i zbilansowana dystrybucja
środków finansowych

Diagnoza

SPOŁECZEŃSTWO ….
/brak/

Wymiar innowacyjny
Stwarzanie sprzyjających warunków dla
innowacyjnej przedsiębiorczości społecznej

Diagnoza

SPOŁECZEŃSTWO ….
/brak/

Wymiar naukowy
Stymulowanie badań jakości życia w regionie,
aktywności obywatelskiej oraz
instytucjonalnego i pozainstytucjonalnego
uczestnictwa w kulturze.

Diagnoza

Wymiar zdrowotny – w społeczeństwie i
Gospodarce
tylko administracja

Diagnoza

Popularyzacja zachowań prozdrowotnych
jest najbardziej efektywnym ekonomicznie
narzędziem bilansowania dystrybucji
środków finansowych w systemie ochrony
zdrowia.

Zdolność rozwiązywania pojawiających
się na nowo i nowych problemów
społecznych jest istotnym warunkiem
rozwoju regionu. Podejście innowacyjne
poprawia skuteczność w tym zakresie
Bez stałej pracy nad wskaźnikami jakości
życia w regionie, wymiarów aktywności
obywatelskiej i kulturalnej, nie będzie
podstaw ewaluacji realizacji strategii
rozwoju.

Uwzględniona częściowo

Zasadnicze tezy uwagi zawierają się w następujących zapisach SRWD:
• „Wsparcie modelu zdrowego trybu życia mieszkańców regionu” – Makrosfera
TURYSTYKA, Priorytety, tiret 5.
• „Kształtowanie i promocja prozdrowotnych postaw oraz aktywna edukacja na
rzecz zdrowego stylu życia” - Makrosfera BEZPIECZEŃSTWO, Przedsięwzięcia,
tiret 12.
• „Koniecznym jest tworzenie struktury sieciowej szpitali, restrukturyzacja
podmiotów leczniczych oraz poprawa dostępności do świadczeń z zakresu opieki
długoterminowej.” (diagnoza Makrosfery BEZPIECZEŃSTWO) (s. 36):
• „Rozwój kluczowych z punktu widzenia bezpieczeństwa życia i zdrowia
mieszkańców dziedzin medycyny – poprawa efektywności funkcjonowania
systemu” – Makrosfera BEZPIECZEŃSTWO, Przedsięwzięcia, tiret 15.

Uwzględniona częściowo

Uwaga uwzględniona w zapisach Makrosfery Społęczeństwo i Partnerstwo oraz
rozdziale dot. Monitoringu SRWD i sysytemu wskaźników.

Uwzględniona częściowo

Uwaga uwzględniona w zapisach Makrosfery Społęczeństwo i Partnerstwo oraz
rozdziale dot. Monitoringu SRWD i sysytemu wskaźników.

Uwzględniona częściowo

Zasadnicze tezy uwagi zawierają się w następujących zapisach SRWD:
• „Wsparcie modelu zdrowego trybu życia mieszkańców regionu” – Makrosfera
TURYSTYKA,„Kształtowanie i promocja prozdrowotnych postaw oraz aktywna
edukacja na rzecz zdrowego stylu życia” - Makrosfera ZDROWIE I
BEZPIECZEŃSTWO.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
rodzajów kopalin: należące do
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zapis skorygowano.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
rodzajów kopalin: należące do
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zapis skorygowano.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
rodzajów kopalin: należące do
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zapis skorygowano.

brak popularyzacji zdrowych stylów
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REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD
Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
rodzajów kopalin: należące do
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zapis skorygowano.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
rodzajów kopalin: należące do
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zapis skorygowano.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
rodzajów kopalin: należące do
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zapis skorygowano.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
rodzajów kopalin: należące do
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zapis skorygowano.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
rodzajów kopalin: należące do
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zapis skorygowano.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
rodzajów kopalin: należące do
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zapis skorygowano.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
rodzajów kopalin: należące do
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zapis skorygowano.

Diagnoza

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
rodzajów kopalin: należące do
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zapis skorygowano.

Rozdział

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

Uzasadnienie zmiany
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Rozdział

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
rodzajów kopalin: należące do
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zapis skorygowano.

291

Diagnoza

292

Diagnoza

14. Antyprirorytety wymienione na str. 15 mogą w przyszłości
być podstawą do subiektywnej oceny i eliminacji zadań. Jakie
przewiduje się instrumenty do podniesienia obiektywizmu
oceny zadań.

Uwzględniona

Antypriorytety są wskazówką jakich działań unikać i jakie nie będą wspierane przez
samorząd województwa. Jednak projekt SRWD nie zamyka całkowicie możliwości
realizacji tego typu projektów, ale stanowi, że "wszelkie możliwe wyjątki od tych
reguł muszą być bardzo dobrze uzasadnione" .

293

Diagnoza

a. (str.7) - Uzupełnieniem a zarazem uszczegółowieniem
diagnozy powinno być opracowanie stanowiące załącznik do
SRWD: Diagnoza stanu województwa dolnośląskiego 2011
Wrocław3, kwiecień 2012 oraz ocena ex ante.

Uwzględniona częściowo

Diagnoza stanu ujęta w projekcie Strategii została opracowana na podstawie
wskazanego dokumentu z 2011r. Uszczegółowieniem Strategii będzie także
zauktualizowany Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Dolnośląskiego

294

Diagnoza

b. (str.13-14) - Analiza SWOT - zasadnym by było pogrupowanie
elementów analizy w jednorodne grupy obszarów interwencji
np. wg. kryterium przyjętego w ŚSRK. Uzyskanym rezultatem
powinna być poprawa czytelności SWOT.

Uwzględniona częściowo

Przeformułowanie analizy SWOT.

Diagnoza

c. (str.15) Bilans otwarcia – wymienione elementy posiadają
cechy diagnozy i analizy SWOT. Należy zdecydować które należy
przypisać do diagnozy prospektywnej (wtedy należy zastanowić
się nad zmianą lokalizacji w treści dokumentu) a które do
analizy SWOT ( wtedy należy włączyć poszczególne elementy
bilansu otwarcia do analizy SWOT po stronie mocnych/słabych
stron i szans/zagrożeń)

Nieuwzględniona

Bilans otwarcia jest uzupełnieniem analizy SWOT o wyzwania zewnetrzne i
wewnętrzne stojące przed regionem.

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Mapy zostaną zaktualizowane i skorygowane.

295

b. Zaktualizować treści załączonych map, wykresów
1. Str.9 SRWD- mapa 5,
• Przykład.1 – Kryterium; ośrodki posiadające obiekty
innowacji i przedsiębiorczości: brak Nowej Rudy gdzie taki
ośrodek występuje, a wskazane jest Kłodzko gdzie są poważne
wątpliwości czy taka infrastruktura tam występuje.
• Przykład.2 – w okolicy Dzierżoniowa wymieniony jest ośrodek
pod nazwą Pinszyce. Czy nie powinna to być Bielawa?

296

Diagnoza

297

Diagnoza

Należy się zastanowić analizując badanie SWOT czy Strategia w
sposób właściwy i wystarczający odpowiada na zagrożenia ,
które został uwypuklone w projekcie Strategii

Nieuwzględniona

Uwaga nie zawiera żadnego postulatu zmiany czy uzupełnienia projektu SRWD.
Prowadzony będzie monitoring Strategii.

298

Diagnoza

Należałoby rozszerzyć w Strategii zapis dotyczący
antypriorytetów.

Nieuwzględniona

Nie zostało wskazane o jaki zakres, w jakim kierunku mają być rozszerzone.

299

Diagnoza

strategiczne zasoby węgla brunatnego

udokumentowane zasoby węgla brunatnego

Brak wykazu złóż o znaczeniu strategicznym.

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

300

Diagnoza

strategiczne zasoby węgla brunatnego

udokumentowane zasoby węgla brunatnego

Brak wykazu złóż o znaczeniu strategicznym.

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

301

Diagnoza

strategiczne zasoby węgla brunatnego

udokumentowane zasoby węgla brunatnego

Brak wykazu złóż o znaczeniu strategicznym.

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

302

Diagnoza

strategiczne zasoby węgla brunatnego

udokumentowane zasoby węgla brunatnego

Brak wykazu złóż o znaczeniu strategicznym.

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

303

Diagnoza

strategiczne zasoby węgla brunatnego

udokumentowane zasoby węgla brunatnego

Brak wykazu złóż o znaczeniu strategicznym.

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

304

Diagnoza

strategiczne zasoby węgla brunatnego

udokumentowane zasoby węgla brunatnego

Brak wykazu złóż o znaczeniu strategicznym.

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.
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305

Diagnoza

306

Diagnoza

307

Diagnoza

308

Diagnoza

309

Diagnoza

310

Diagnoza

311

Diagnoza

312

313

Diagnoza

Diagnoza

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany
Należy zamieścić informacje na temat złóż m. in. granitu (i
innych surowców naturalnych). Informacje na temat złóż i
kopalin - praca pt. KOPALNIE W KRAJOBRAZIE POWIATU
STRZELIŃSKIEGO – ZŁOŻA, ZASOBY I EKSPLOATACJA
SUROWCÓW NATURALNYCH autor: Bartosz Jawecki, Barbara
Jawecka.
W projekcie Strategii pominięto fakt istnienia gór, choć są one
wyróżnikiem dla turystyki i głównym celem przyjazdu turystów
na Dolny Śląsk, a nie Dolina Baryczy

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

W okolicy Strzelina pozyskiwane są granity, w największym w
Europie kamieniołomie, eksploatowanym już od 600 lat.

Nieuwzględniona

Problematyka lokalizacji złóż oraz wykorzystania surowców skalnych została
bardziej szczeg ółowo zawarta w przyjętym w dniu 30.04. 2012 r Uchwałą Zarządu
aktualizacji "Studium wydobycia i transporu surowców skalnych na Dolnym Śląsku.
Stan i perspektywy

Uwzględniona częściowo

Uwaga uwzględniona w Makrosferze TURYSTYKA: Przedsięwzięcie: 4.4.2.
Aktualizacja lub opracowanie subregionalnych strategii rozwoju turystyki
uwzględniających zmieniające się uwarunkowania rozwoju.

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona.

W projekcie SRWD termin ”bogate walory krajobrazowe” należy
zamienić na „walory przyrodnicze”
Wspominając obszary przyrodnicze należy wymienić parki
narodowe
Brak podsumowania – ewaluacji poprzedniej strategii 2005 –
2020 np. w diagnozie
Brak zaznaczenia Bolesławieckiej SSE – jest tam ulokowanych 5
inwestorów

Uwzględniona

Zapisy uzupełnio

Uwzględniona

Na stronie internetowej UMWD znajdują się raporty moniotoringowe SRWD 2005 2020.

Uwzględniona

Uwaga uwygldniona. Korekta mapy 5.

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona w w DIAGNOZIE (rysunek).

Podstrefa Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Głogowie
została funkcjonuje od 2008r.

Uwzględniona częściowo

Uwaga uwzględniona. Wprowadzono korekty na Mapie 5.

Pojęcie \"Zachodu\" ogranicza postrzeganie problemu w kontekście
\"Świat- kryzysowe megatrendy\".

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona.

Wskazanie na potencjał wydobycia miedzi na Ziemi
Bolesławieckiej – dokonuje się ostatnio odwiertów
poszukiwawczych potwierdzających istnienie rud miedzi
Silnie wytwórczy charakter regionuznaczący i zróżnicowany przemysł/
Mapa 5.
Głogów oznaczony jako ośrodek
posiadający wielkopowierzchniowe
obiekty handlowe

Mapa 5.
Głogów oznaczony jako
ośrodek posiadający wielkopowierzchniowe obiekty
handloweoraz ośrodek posiadający Specjalną Strefę
Ekonomiczną

Bilans otwarcia- uwarunkowania rozwoju
regionu; Świat- kryzysowe megatrendy;
\"Zapaść demograficzna Zachodu: spadek
dynamizmu społecznego, załamanie
państwa opiekuńczego

Bilans otwarcia- uwarunkowania rozwoju regionu; Światkryzysowe megatrendy; \"Zapaść demograficzna krajów
wysokorozwiniętych: spadek dynamizmu społecznego
gwarantującego spokój za dobrobyt\"
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Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

Diagnoza

Niewątpliwie zasługuje na uznanie dostrzeżenie przez Zarząd
Województwa Dolnośląskiego konieczności weryfikacji
uchwalonej w 2005 r. SRWD – nawet najdoskonalsze tego typu
opracowania nie zawierają recept umożliwiających rozwiązanie
nie występujących wcześniej problemów. Dolny Śląsk w drugiej
połowie obecnej dekady z całą pewnością będzie innym
regionem niż w momencie akcesji Polski do Unii Europejskiej.
Inne będą też wyzwania stojące przed jego mieszkańcami i
władzami. Wyrażając satysfakcję z przystąpienia Samorządu
Województwa do prac nad aktualizacją SRWD, nie mogę nie
wyrazić zdziwienia, a w niektórych przypadkach także
zaniepokojenia częścią zapisów projektu dokumentu.
Zasadnicze wątpliwości budzi przede wszystkim uznanie
przemysłu i turystyki za główne gałęzie gospodarki Regionu (s.
5). Jest niewątpliwym faktem, że Dolny Śląsk jest - obok
województwa śląskiego - najbardziej zindustrializowanym
regionem w Polsce. Ale nawet w tych województwach
największy udział w tworzeniu wartości dodanej, przekraczający
60%, mają usługi. Wypada oczywiście zgodzić się z poglądem,
że pośpieszna deindustrializacja wielu krajów i regionów
Europy i Północnej Ameryki była poważnym błędem, ale w
żadnym wypadku nie należy na tej podstawie wyciągać
wniosku, że ewentualna korekta polityk gospodarczych
doprowadzi do przywrócenia prymatu przemysłu. Z przykrością
muszę stwierdzić, że tego rodzaju koncepcja jest przejawem
historycznego, a nie nowoczesnego, prorozwojowego myślenia
o gospodarce. Niezależnie od woli polityków najważniejszym
sektorem gospodarki Dolnego Śląska będą usługi wyższego
rzędu. Niedostrzeganie tego faktu będzie skutkować
osłabieniem możliwości rozwojowych Regionu. Krytyki nie
wytrzymuje także traktowanie turystyki jako motoru
regionalnej gospodarki. Nawet w takich krajach jak Grecja czy
Hiszpania udział sektora turystycznego w tworzeniu krajowego
PKB nie przekracza 20%. W Polsce odpowiednia proporcja w
ostatnich latach oscylowała wokół 5%. W tym kontekście
traktowanie turystyki jako swego rodzaju wehikułu regionalnej
gospodarki jest po prostu mrzonką.
Z całą pewnością

Diagnoza

Brak wewnętrznej spójności dokumentu zauważalny jest także
w innych miejscach dokumentu. Jego autorzy w analizie SWOT
dostrzegają problemy demograficzne jako słabą stronę Regionu
i poważne zagrożenie dla jego perspektyw rozwojowych. Ta
skądinąd słuszna obserwacja nie znajduje jednak żadnego
odzwierciedlenia w celach szczegółowych Strategii.
Zidentyfikowano zatem niebezpieczeństwo i nie wyciągnięto z
tego faktu żadnych wniosków. Zdumienie budzi uznanie (s. 6)
Aglomeracji Wałbrzyskiej za nowy obszar wzrostu wobec
dramatycznej sytuacji demograficznej tej części województwa i
systematycznego spadku udziału statystycznego subregionu
wałbrzyskiego rozumianego jako jednostka NUTS 3 w tworzeniu
PKB Dolnego Śląska i Polski. Byłaby to falsyfikacja
rzeczywistości, gdyby nie wzmianka w dalszej części dokumentu
o kumulujących się na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej
negatywnych zjawiskach i stwierdzenie, że sytuacja społecznogospodarcza w subregionie wałbrzyskim jest najtrudniejsza w
całym województwie (s. 11).

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona częściowo

Uwaga uwzględniona częściowo. Szczegółowe zapisy odnoszące się do sfery
gospodarki były wypracowywane we współpracy z wybitnymi ekspertami biznesu
(m.in. Ryszardem Petru, Krzysztofem Domarecki), którzy uznali taki model
gospodarczy za najlepszy w obecnej sytuacji makroekonomicznej i perspektywach
jej rozwoju.

Nieuwzględniona

Uwaga nieuwzględniona. Najskuteczniejszym elementem dobrej polityki
prorodzinnej jest praca zapewniająca godną płacę, bezpieczeństwo socjalne i
możliwość samorealizacji oraz łatwy dostęp do wysokiej jakości usług publicznych.
A osiągnąć taki stan rzeczy można poprzez rozwiniętną nowoczesną gospodarkę
bazującą na dobrej jakości infrastrukturze. To właśnie te elementy zapewnią
zadowolenie Dolnoślązakom.
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REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona.

316

Diagnoza

Równie woluntarystycznie zaliczono Wałbrzych, Jelenią Górę i
Legnicę do głównych ośrodków o znaczeniu ponadregionalnym.
Tymczasem Koncepcja Zagospodarowania Przestrzennego Kraju
2030, najważniejszy państwowy dokument planistyczny
dotyczący ładu przestrzennego, zatwierdzona w 2012 r. przez
Radę Ministrów, sytuuje Wałbrzych i Legnicę razem z
Częstochową, Radomiem, Bielsko-Białą, Rybnikiem, Płockiem,
Elblągiem, Włocławkiem, Tarnowem, Kaliszem łącznie z
Ostrowem Wlkp., Koszalinem, Grudziądzem i Słupskiem w
gronie ośrodków regionalnych, zaś pozostałe miasta
wojewódzkie bez wymieniania ich z nazwy kwalifikuje jako
ośrodki subregionalne. Jelenią Górę uznano zatem w Koncepcji
Zagospodarowania Przestrzennego Kraju 2030 za ośrodek
subregionalny, a nie ponadregionalny!. Autorzy projektu SRWD
mogą oczywiście nie zgadzać się z dokumentem rządowym, ale
byłoby pożądane wskazanie przez nich kryteriów odrzucenia
jego ustaleń.

317

Cele Strategii

Należy zwrócić większą uwagę na planowanie strategiczne
poprzez pryzmat przyszłych pokoleń,
konieczność poprawienia w Strategii spójności pomiędzy
celami, wskaźnikami i makrosferami.

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona.

Cele Strategii

Nowatorska koncepcja projektu SRWD, celny bilans otwarcia,
postulaty zrównoważonego rozwoju wyrażone poprzez
harmonie; jak rozumieć układ logiczny Strategii:
tradycyjny podział: obszary interwencji  priorytety (cele
główne)  cele szczegółowe  działania.
w projekcie Strategii: cel główny  8 celów szczegółowych  6
makrosfer  priorytety makrosfer:
jak umiejscowić cele w odniesieniu do priorytetów z makrosfer
– jak je powiązać?;
cele powinny być charakterystyczne dla danego obszaru – są
zbyt ogólne, uniwersalne – powinny lepiej charakteryzować ten
region i dodatkowo powinno być możliwe zmierzenie
rezultatów.

Uwzględniona częściowo

Uwaga uwzględniona częściowo. Korekta zapisów Strategii zgodnie z postulatem
zawartym w uwadze.

319

Cele Strategii

Cele są mało specyficzne dla Dolnego Śląska – trudno je
ulokować w regionie. Brak odniesienia celów do działań
związanych z produkcją – jak ma ona być budowana, w jakim
zakresie i obszarze wspierana – tylko MŚP?

Uwzględniona

Rozesłana do powiatów ankieta dotycząca gradacji celów szczegółowych i ich
odniesienia do obszarów interwencji pozwoli stworzyć specyficzną dla Dolnego
Śląska macierz celów.

320

Cele Strategii

Cele przedstawione w Strategii powinny być uporządkowane,
priorytetowo powinny być potraktowane cele dotyczące
rozwoju gospodarczego i bezpieczeństwa (w tym ochrona
zdrowia), po trzecie edukacja.

Uwzględniona częściowo

Wszystkie cele zawarte w projekcie SRWD są jednakowo ważne, natomiast ich
gradacja nastąpi w aspekcie terytorializacji polityk publicznych w ramach
wyznaczonych w projekcie SRWD Obszarów Interwencji.

321

Cele Strategii

Czemu nie ma w obecnym projekcie aktualizowanej Strategii
oceny realizacji głównego celu zaproponowanego w
pierwotnym dokumencie.

Nieuwzględniona

Uwaga nieuwzględniona. Na stronie internetowej UMWD dostępne są raporty
monitoringowe z realizacji SRWD 2005-2020.

322

Cele Strategii

Czy cele zamieszczone w obecnym projekcie Strategii stanowić
będą wytyczne dla nowego programu operacyjnego na lata
2014 - 2020.

Uwzględniona częściowo

Zapisy zawarte w SRWD w tych dziedzinach, w których wsparcie będzie możliwe w
nowym RPO będą wyznacznikiem w pracach nad jego kształtem. Ponadto oprócz
RPO, będą również inne programy sektorowe.

318
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REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

323

Cele Strategii

Popiera wszystkie cele szczegółowe przedstawione w Strategii,
w której zapisach brakuje jednak zrównoważenia pomiędzy
głównymi ośrodkami gospodarczymi województwa a obszarami
mniej rozwiniętymi.

Uwzględniona

Projekt SRWD stawia sobie za cel także kreowanie nowych obszarów wzrostu na
terenie Dolnego Śląska np. poprzez wyznaczenie obszarów interwencji takich jak
Aglomeracja Wałbrzyska, Aglomeracja Jeleniogórska czy Ziemia Kłodzka.

324

Cele Strategii

Ważnym dla rozwoju działalności gospodarczej w każdym
miejscu województwa jest dostępność transportowa, która w
województwie dolnośląskim nadal pozostawia wiele do
życzenia.

Uwzględniona

Uwaga zawiera się w istniejących zapisach SRWD: Makrosfera Infrastruktura:
Priorytety: Poprawa dostępności transportowej regionu (powiązania wewnętrzne i
zewnętrzne) oraz Poprawa jakości i standardów transportu (drogowego,
kolejowego, lotniczego i żeglugi śródlądowej).

325

Cele Strategii

Należy określić priorytety gospodarcze w tej Strategii.

Uwzględniona

Priorytety gospodarcze zostały określone w Rodziale 7 SRWD w części dot.
wskaźników docelowych.

326

Cele Strategii

Problemem regionu jest emigracja młodych, którzy na wielu
obszarach naszego województwa nie mają pracy i wyjeżdżają z
regionu.

Uwzględniona

SRWD Makrosfera Partnerstwo i Przedsiębiorczość znajdują się zapisy, które
odpowiadają na zgłoszoną uwagę: Priorytet: "Powstrzymanie odpływu młodych i
wykształconych osób z regionu i stymulowanie procesów imigracji młodzieży"
realizowane przez "Przedsięwzięcie" określone jako: "Przeciwdziałanie wykluczeniu
młodych z rynku pracy, wydłużenie perspektywy przydatności zawodowej".

327

Cele Strategii

W celu szczegółowym nr 1 i 8 wprowadzić słowo "nauka".

Nieuwzględniona

Uwaga nieuwzględniona.

328

Cele Strategii

Dwuznaczność rozumienia sformułowanej wizji strategii: blisko
siebie - blisko Europy (jakbyśmy nie byli w Europie) - propozycja
zmiany na "blisko siebie w Europie".

Uwzględniona

Uwaga nieuwzględniona.

Cele Strategii

W modelu charakteryzującym region wskazane jest dodanie
pola "region bezpieczny - zapewniający bezpieczeństwo
społeczeństwu i warunki dla rozwoju gospodarki.

Uwzględniona

W modelu charakteryzującym region, w polu "Region stabilny" dodane zostaje
określenie "i bezpieczny".

Cele Strategii

Wizja - Istniejący opis jest zbyt ogólny. Powinien to być obraz
Dolnego Śląska w roku 2020. Należy w opisie nawiązać do
oczekiwanych rezultatów SRWD.

Uwzględniona częściowo

Wizja Dolnego Śląska została określona w rodziale Cele Strategii projektu SRWD.
Została ona przedstawiona w nowatorski sposób (plaster miodu), spełniając
wymogi określenia stanu Dolnego Śląska w 2020 roku. Być może należy dodać 1-2
zdania komentarza w celu rozwiania wątpliwości co do określenia wizji Dolnego
Śląska oraz przeniesienie plastra miodu pod hasło wizji i cel główny a przed tabelę
celów szczegółowych Strategii.

329

330

Odpowiednio wysoki poziom bezpieczeństwa jest czynnikiem
niezbędnym dla zapewnienia rozwoju gospodarczego oraz mozliwie
wysokiego poziomu życia mieszkańców regionu. Bezpieczeństwo
jest elementem tak oczywistym, że często pomijanym - brak
wskazania tego elementu w modelu charakteryzującym region
wydaje się dużym uchybieniem.
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REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD
Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Cele Strategii

Cele:
1. (str.16), Należy wyeksponować obszary zgodności w relacji
ŚSRK- SRWD w części dotyczącej obszarów interwencji i
przypisanych im celów. Wskazać taki schemat dla samorządu
powiatowego i gminnego.

Uwzględniona częściowo

Cytując Podręcznik aktualizacji SRW wydany przez Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego należy stwierdzić, iż "Ustawowy wymóg uwzględnienia celów
krajowych dokumentów strategicznych przez SRW nie oznacza ich tożsamości, lecz
brak wzajemnej sprzeczności i wykluczania się ." W związku z tym należy
stwierdzić, że cele projektu SRWD nie są określone w identycznie tożsamy sposób
jak cele ŚSRK, ale jak najbardziej wpisują się w nie. Ponadto spora liczba celów i
kierunków interwencji ŚSRK to zadania stricte administracji rządowej i nie mogą w
żaden sposób być reinterpretowane jako zadania samorządu regionalnego (np.
Utrwalenie bezpieczeństwa narodowego, Integracja ze strefą euro czy Poprawa
jakości prawa). Podobne stanowisko można przyjąć w kwestii zasad realizacji.
Projekt SRWD przyjmuje zasady realizacji zawarte w ŚSRK tj. koncentracja
tematyczna (wypracowywana macierz celów), zaakcentowanie znaczenia
parterstwa publiczno-prywatnego, publiczno-publicznego i publiczno-społecznego
(czyli elementu wieloszczeblowego zarządzania rozwojem na poziomie
regionalnym) czy też terytorializacja polityki rozwoju (Obszary Funkcjonalne i
Obszary Interwencji, które stanowić będą przyczynek do szczegółowej delimitacji
Obszarów Strategicznej Interwencji w Planie Zagospodarowania Przestrzennego
Województwa Dolnośląskiego). Jeszcze raz należy podkreślić nowatorski i wręcz
innowacyjny kształt projektu SRWD, który jest spójny z dokumentami
strategicznymi wyższego rzędu i normami ustawowymi w przedstawionym wyżej
znaczeniu, chociaż niektóre aspekty opisane mogą być w nieco dmienny sposób. W
rozdziale zasady realizacji można rozważyć dodanie opisu dotyczącego kontraktu
terytorialnego i ewentualnie wpisywanie się celów projektu SRWD projekty
kluczowe Europa 2020.

332

Cele Strategii

2. (str.17), Jaki status posiadają opisy wymienione przy
poszczególnych elementach plastra. Czy to jest element wizji
czy rezultatu, czy innej oceny? Jeżeli wizji to należy zlokalizować
w tej części dokumentu, która opisuje wizję. Jeżeli nie to w
części przypisanej do rezultatu.

Uwzględniona

"Plaster miodu" Dolny Śląsk 2020 jest elementem wizji i rekomendowane jest jego
przeniesienie ze strony 17 na 16 zaraz za cel główny SRWD (a przed cele
szczegółowe).

333

Cele Strategii

Cele strategii. Rozwój zrównoważony: harmonia, jeżeli są
elementem wizji to opis należy ująć w rozdziale 2: Cele
strategii.

Uwzględniona częściowo

Uwaga rekomendowana do uwzględnienia częściwowego. Harmonie są elementem
zasad realizacji. Rekomendacja przeniesienia Harmonii na początek rozdziału
Zasady Realizacji.
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Cele Strategii

Aktualizacja Strategii trwa zbyt długo. Dokument nie zaznacza
wizji dla Dolnego Śląska – która powinna być twórczym
określeniem stanu do którego dążymy.

Uwzględniona częściowo

Wizja Dolnego Śląska została uzpełniona i przedstawiona w nowatorski sposób
(plaster miodu) - spełnia wymogi określenia stanu Dolnego Śląska w 2020 roku.
Harmonogram aktualizacji SRWD jest dostosowany do działań związanych z
dokumentami strategicznymi strony rządowej (KSRR, ŚSRK i in.) oraz wciąż toczącą
się dyskusją nad przyszłą perspektywą finansową UE 2014 - 2020
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Cele Strategii

Cel nadrzędny jest niepełny – szczegółowe cele także,
szczególnie w sferze społecznej.

Uwzględniona częściowo

Cel społeczny realizowany jest przez Cel 7: włączenie społeczne, podnoszenie
poziomu i jakości życia oraz rozszerzone i uzupełnione zapisy Makrosfery
Społeczeństwo i Partnerstwo.
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Cele Strategii

W celu nadrzędnym gospodarka powinna zawierać przymiotnik
konkurencyjna (a nie, jak ujęto, nowoczesna).

Nieuwzględniona

Uwga nieuwzględniona.

337

Cele Strategii

Cel włączenie społeczne i podnoszenie poziomu życia – w jaki
sposób realizować?

Uwzględniona częściowo

Cel włączenia społecznego rozwinęty jest w zapisach Makrosfery Społeczeństwo i
Partnerstwo. Podnoszenie poziomu życia poprzez realizację wszystkich Priorytetów
i Przedsięwzięć ujetych w Strategii.
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Cele Strategii

W ramach celów szczegółowych, w celu trzecim w Strategii
należałoby wprowadzić mikroprzedsiębiorstwa obok małych i
średnich podmiotów gospodarczych.

Nieuwzględniona

Zapis zgodny jest obowiązującą definicją MŚP, która wyróżnia 3 kategorie
przedsiębiorstw.

Lp.
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Rozdział

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

Uzasadnienie zmiany
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Rozdział

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

339

Cele Strategii

odpowiedzialny za rozwój Dolnego Śląska
jest samorząd województwa

Odpowiedzialność za rozwój Dolnego Śląska jest rząd i
samorząd województwa.

wiele składników budżetu samorządu pochodzi bezpośrednio od
rządu. Przykładowa Karta Nauczyciela, która demoluje budżety
samorządowe.

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Wprowadzony został zapis: Odpowiedzialność za rozwój Dolnego
Śląska jest Rząd i Samorząd Województwa.

340

Cele Strategii

Uwzględniona

SRWD zawiera zapisy dotyczące terytorializacji polityki rozwoju.

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zapis skorygowano.

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Dokonano korekty zapisu.

Uwzględniona

Uwaga zasadna. W Schemacie 2. Dolny Śląsk 2020: dokonano korekty zapisu na:
Efektywna, innowacyjna, dynamiczna gospodarka regionu.

Uwzględniona częściowo

W SRWD poswięcono dużo miejsca młodzieży. Działania na jej rzecz wpisują się
m.in. w MAKROSFERY: "Edukacja, kultura i informacja" poprzez Priorytety:
"Dostosowanie oferty edukacyjnej do wymagań gospodarki i rynku pracy;
Promowanie wartości edukacji wśród uczniów, jako paradygmatu rozwoju
osobistego i kulturowego; Korzyści: Budzenie wśród młodzieży dumy z powodu
bycia kompetentnym i aktywnym intelektualnie Dolnoślązakiem; Kryteria:
Wspieranie projektów edukacyjnych zorientowanych na zaspokajanie potrzeb
regionalnej gospodarki, wyrównujących szanse uczniów ze wzystkich środowis,
kształtujących tożsamość regionalną; Wspieranie projektów rozwijających talent i
umiejętności Dolnoślązaków; Przedsięwzięcia: Powołanie pokoleniowej instytucji
wdrażającej ideę samorządności np. Dolnośląskiego Parlamentu Dzieci i Młodzieży;
Makrosfera: Partnerstwo i Przedsiębiorczość: Priorytety: Powstrzymanie odpływu
młodych i wykształconych osób z regionu i stymulowanie procesów imigracji
młodzieży; Przedsięwzięcia: Przeciwdziałanie wykluczeniu młodych z rynku pracy,
wydłużanie perspektywy przydatności zawodowej; Kształtowanie postaw
społecznych, tożsamości regionalnej i wzmacnianie aktywności obywatelskiej
mieszkańców regionu, w tym edukacja obywatelska dzieci i młodzieży". Odnośnie
tworzenia polityki młodzieżowej na szczeblu lokalnym należy stwierdzić, iż
Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego jest pierwszym szczeblem
programowania startegicznego i określa główne wyzwania i kierunki działań
tworząc docelowy obraz planowanej przyszłości regionu w określonym horyzoncie
czasowym. Lokalne polityki są w gestii poszczególnych samorządów.

Lp.

Trzeba się zastanowić czy w Strategii właściwe powiązano dwa
obszary (woda i ogień) turystyczny i przemysłowy. Brakuje
elementów dotyczących zrównoważonego rozwoju. Obawiam
się, że interes przemysłu wyprzedzi ochronę przyrody
Pojęcie dostępności komunikacyjnej obejmuje całokształt
stosunków ko-munikacyjnych na danym obszarze mówi o drożności
obszaru, stopniu obsługi komunikacyjnej itp. Jest pojęciem nieco
szerszym niż dostępność transportowa, gdyż obejmuje transport i
łączność, a te dwa pojęcia ściśle się ze sobą łączą. Dlatego tak
postawiony cel zyskuje nieco szerszy wymiar.

Cele Strategii

Cel. 2. ZRÓWNOWAŻONY
TRANSPORT I POPRAWA
DOSTĘPNOŚCI TRANSPORTOWEJ

342

Cele Strategii

Podążając zgodnie z trendami szerokiej
Można definiować wizję w kierunku: „Dolny Śląsk (w roku 2020) Zastosowanie w wizji zwrotu „musimy pamiętać o” jest ciekawostką
integracji europejskiej, musimy pamiętać
jako zintegrowana wspólnota regionalna, region
stylistyczną, na pewno trudną do wyobrażenia z zamkniętymi
o budowie wspólnoty w regionie i
konkurencyjny, otwarty, dynamiczny...”
oczami jako stan docelowy (wizja) rozwoju naszego regionu w roku
wewnętrznych relacjach wspartych
2020.
inwestycjami infrastrukturalnymi

343

Cele Strategii

341

344

Cele Strategii

Przodujące województwo Polski

Cel. 2. ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT I POPRAWA
DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ

Efektywna, innowacyjna, dynamiczna gospodarka regionu

Przychyliła się do pomysłu utworzenia osobnego celu Strategii
dotyczącego polityki młodzieżowej, przy czym podkreśliła
konieczność skierowania się w niej do poziomów lokalnych,
czyli do samorządów gminnych i powiatowych. Stwierdziła, że
tworzenie takiej polityki młodzieżowej na szczeblu lokalnym
przyczyni się do wzrostu samorządności, dodała że należy
zintensyfikować działania na rzecz wzrostu aktywności
obywatelskiej oraz starać się, aby funkcjonujące rady
młodzieżowe nie były tworami sztucznymi.

Region konkurencyjny w czasach postsocjalistycznych nie kojarzy
się z „przodującym województwem”
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345

346

347

348

Rozdział

Obecny zapis

Cele szczegółowe:
CEL1
CEL2
CEL3
CEL4
CEL5
CEL6
CEL7
CEL8

Cele Strategii

Cele Strategii

Uzasadnienie zmiany

Wzrost taki oznaczałby bardzo wymierne korzyści ważne dla
konkurencyjności regionu, jak: ograniczenie energochłonności
(kosztów) systemów transportowych, zmniejszenie obciążenia sieci
drogowej, poprawę ogólnej mobilności, ograniczenie negatywnego
oddziaływania transportu na środowisko naturalne, a tym samym
na zdrowie obywateli i ich jakość życia. Zarówno strategia, jaki i
Zwiększenie komunikacyjnego wykorzystania roweru na
władze województwa mają wielki potencjał jeśli chodzi o pośrednie
obszarach miejskich województwa - zwłaszcza Wrocławskiego
oddziaływanie na polityki transportowe realizowane poprzez
Obszaru Metropolitalnego. Jako punkt odniesienia w zakresie
samorządy. Oddziaływanie powinno odbywać się za pomocą
wskaźników należało by założyć wzrost ruchu rowerowego w funduszy dedykowanych na rozwój ruchu rowerowego, przy czym
dużych miastach regionu z poziomu kilkuprocentowego ruchu możliwość ich otrzymania powinna być powiązana z wdrożeniem
rowerowego obecnie do poziomu kilkunastoprocentowego,
najlepszych standardów w zakresie jakości infrastruktury oraz
analogicznie do sąsiedzkich miast saksońskich.
zarządzania polityką rowerową. Uwzględnienie komunikacji
rowerowej jako ważnego uzupełnienia dla transportu
samochodowego i kolejowego zapewni też większą zgodność
ścieżki rozwoju województwa z kierunkami rozwoju zawartymi w
oficjalnych politykach UE na ten okres (gdzie kwestie redukcji emisji
CO2 są bardzo ważnym wskaźnikiem) i tym samym pomoże
zapewnić lepszą absorpcję środków pomocowych.

Cele Strategii

Cele Strategii

Treść uwagi/propozycja zmiany

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Cel: Nowoczesna gospodarka w
atrakcyjnym środowisku „Dolny Śląsk
miejscem lokalizacji licznych podmiotów
produkcyjnych i usługowych …”

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona

Uzupełnienie zapisu "…rozwiniętym systemie komunikacyjno - transportowym, w
tym publicznym transporcie zbiorowym oraz spójnym systemie komunikacji
rowerowej".

Dopisać. Cel 9: Wzrost kapitału społecznego i zwiększeniu
udziału sektora społecznego w realizacji zadań publicznych na
terenie Województwa Dolnośląskiego.

Na str. 17 jest diagram z bardzo ważnym przesłaniem: Region
obywatelski – zamieszkały przez świadome społeczeństwo,
aktywnych obywateli, a nie pasywną większość i małe grupy
interesów. To bardzo ważny jeden z celów, ale później nie ma
praktycznego przełożenia na cele, których jest 8, a powinno się
dopisać Cel 9.

Uwzględniona częściowo

Kwestie społeczne większenie udziału sektora społecznego w realizacji zadań
publicznych obejmuje Cel 7 Właczenie społeczne, podnoszenie poziomu i jakości
życia oraz rozszerzeonezostaną są w Makrosferze Społeczeństwo i Partnerstwo.
Realizacja zapisu "Region obywatelski – zamieszkały przez świadome
społeczeństwo, aktywnych obywateli, a nie pasywną większość i małe grupy
interesów" następować będzie poprzez realizację celów wskazanych w SRWD oraz
poprzez dzialania uszczegółowione w rozdziale nr 6 - Makrosfery, w tym w
szczególności poprzez Makrosferę Społeczeństwo i "Partnerstw". Ponadto (SRWD)
oparta będzie o zasady i wzorce postępowania, w tym: Zasada partnerstwa i
współpracy (partnerstwo: publiczno-publiczne, publiczno-społeczne, publicznoprywatne) jest to jedna z zasad realizacji SRWD.

po dopisaniu Celu 9 zaznaczyć wszystkie 10 Obszarów
interwencji.

Skoro w diagnozie mówi się o tym, że kondycja kapitału
społecznego jest jedną z najniższych w kraju (wg liczby
stowarzyszeń na 10 tys. mieszkańców), a więc interwencja
wymagana jest we wszystkich obszarach terytorialnych, gdyż
obecnie nie możemy stwierdzić, iż w jakimś obszarze kapitał
społeczny odgrywa istotną rolę stymulującą rozwój gospodarczy
regionu.

Uwzględniona częściowo

Kwestie społeczne większenie udziału sektora społecznego w realizacji zadań
publicznych obejmuje Cel 7 Właczenie społeczne, podnoszenie poziomu i jakości
życia oraz rozszerzeonezostaną są w Makrosferze Społeczeństwo i Partnerstwo.

„Dolny Śląsk miejscem lokalizacji licznych podmiotów
produkcyjnych, usługowych oraz edukacyjnych…”

Uzasadnieniem do wprowadzenia słowa „edukacyjnych” jest cel 1.
Sformułowany ” Rozwój gospodarki opartej na wiedzy”

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Wprowadzono zapis zgodny z uwagą.
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350

351

Rozdział

Cele Strategii

Cele Strategii

Cele Strategii
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Cele Strategii

353

Cele Strategii

354

Cele Strategii

355

356

Obecny zapis

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona częściowo

Uwaga uwzgledniona częściowo w istniejących zapisach Strategii: Zasady Realizacji:
Harmonia społeczna, wymiar obywatelski oraz wymiar edukacyjny.

W konsekwencji wyżej proponowanych zmian jako podkreślenie
znaczenia i potencjału rozwojowego DŚ związanego z nowa
infrastrukturą B+R w kontekście wysokiego uprzemysłowienia
regionu i nasycenia uczelniami wyższymi kształcącymi kadry dla
tego rozwoju

Nieuwzględniona

Cel określony został hasłowo i uniwersalnie, natomiast proponowany zapis odnosi
się do sytuacji obecnej, co zmniejsza uniwersalny walor opisu celu. Ponad to
nowoczesna gospodarka musi mieć podwaliny w dobrze rozwniętej infrastrukturze
B+R, więc nie ma potrzeby dodatkowego rozwijania tego tematu.

Brak dopowiedzenia, że chodzi o budowę relacji społecznych i
kulturowych sugeruje, że autorzy myślą o relacjach
komunikacyjnych.

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona

Stawianie jako celu gospodarki oznacza wybór aksjologiczny, w
którym człowiek i społeczeństwo służą gospodarce. Może jednak
lepiej będzie odwrotnie, czyli pozostawienie gospodarki jako
istotnego czynnika realizacji celów społecznych i kulturowych.

Nieuwzględniona

Uwaga nieuwzględniona. Takie określenie celu nie oznacza prymatu gospodarki
nad obywatelem. Dobrobyt i zadowolenie obywateli można budować na
podwalinach jakimi jest rozwiniętną nowoczesną gospodarkę bazującą na dobrej
jakości infrastrukturze i dająca im pracę zapeniając jednocześnie godne
wynagrodzenie umożliwiające partycypację obywatelską w kulturze i życiu
społecznym. To właśnie te elementy zapewnią zadowolenie Dolnoślązakom.

Sam poziom życia nie ma powiązania ze specyfiką i atutami
regionu.

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona

Uwzględniona częściowo

Uwaga częściowo uwzględniona. Należy uzupełnić cel główny zgodnie z
propozycją.

Uwzględniona częściowo

Dopasowanie ważności realizacji celów w poszczególnych obszarach interwencji
zostanie wypracowane na podstawie ankiet rozesłanych do wszystkich powiatów
województwa. Należy zaznaczyć że brak (lub niższa ranga) zaznaczenia danego celu
szczegółowego w obszarze interwencji nie oznacza braku mozliwości realizacji tych
zadań - jest rodzajem rekomendacji - które z celów powinny być realizowane w
pierwszej kolejności, które w następnej w ramach posiadanych środków.

Uwzględniona częściowo

Uwaga uwzględniona częściowo w zapisach Makrosfery Społeczeństwo i
Partnerstwo.

Uzasadnienie zmiany

Wymiar równości szans kobiet i mężczyzn
Zwiększanie udziału kobiet w życiu publicznym (biznesie,
Uzasadnienie podobne jak w wierszu 1 i 2.
polityce, działalności samorządów, w mediach, w nauce,
Zagadnienia poruszane w harmonii: Społeczeństwo, takie jak:
działalności społecznej). Jednoczesne stwarzanie takich
demografia, dojrzałość społeczeństwa, działania na rzecz poprawy
możliwości poprzez wspieranie rodzin, w tym w szczególności sytuacji życiowej osób narażonych na wykluczenie społeczne mają
Harmonia: Społeczeństwo - brak zapisu
kobiet w opiece, wychowaniu i edukacji dzieci. Zmiana
swoje istotne źródło w zmianie sytuacji samych kobiet. Np. osoby
stereotypów w tradycyjnym postrzeganiu roli kobiet
pozostające bez pracy w wieku 55+ to w większości kobiety, zła
eliminująca wizerunek kobiet zajmujących się wyłącznie
sytuacja życiowa osób starszych dotyczy w większości kobiet, itd.
domem, na rzecz podziału obowiązków domowych i rodzinnych Strategia niestety nie dotyka i nie nazywa bezpośrednio problemu.
pomiędzy kobiety i mężczyzn.

Określenie celu SRWD

Po słowach: „produkcyjnych i usługowych” dodać zapis:
„rozwoju efektywnej współpracy nauki, biznesu i przemysłu w
oparciu o unikalną w skali Polski nowa infrastrukturę naukowobadawczą

WIZJA: BLISKO SIEBIE – BLISKO EUROPY
WIZJA: BLISKO SIEBIE – BLISKO EUROPY
Podążając zgodnie z trendami szerokiej
Podążając zgodnie z trendami szerokiej integracji europejskiej,
integracji europejskiej, musimy pamiętać
musimy pamiętać o budowie wspólnoty w regionie i
o budowie wspólnoty w regionie i
wewnętrznych relacji społecznych i kulturowych wspartych
wewnętrznych relacji wspartych
inwestycjami infrastrukturwalnymi
inwestycjami infrastrukturwalnymi

CEL: NOWOCZESNA GOSPODARKA W
ATRAKCYJNYM ŚRODOWISKU.
Dolny Śląsk miejscem lokalizacji licznych
podmiotów produkcyjnych i usługowych
oraz intensywnego rozwoju turystyki w
oparciu o współpracę międzyregionalną i
transgraniczną
CEL 7. WŁĄCZENIE SPOŁECZNE I
PODNOSZENIE POZIOMU ŻYCIA

CEL: SILNE SPOŁECZEŃSTWO I WYSOKA JAKOŚĆ ŻYCIA
OBYWATELI.
Dolny Śląsk miejscem intensywnej aktywności obywatelskiej,
kulturowej, turystycznej i gospodarczej. Otwartym na
współpracę międzyregionalną i transgraniczną

CEL 7. WŁĄCZENIE SPOŁECZNE I PODNOSZENIE POZIOMU I
JAKOŚCI ŻYCIA
Dopisać do celu głównego – „…w atrakcyjnym i przyjaznym
środowisku przyrodniczo – społecznym.” Dopisać do
makrosfery „Edukacja…” pozaformalną certyfikację zdobywania
umiejętności.

Obszary interwencji versus cele: cel 1.Gospodarka oparta na
wiedzy nie uwzględnia ani Ziemi Kłodzkiej ani Jeleniej Góry.

Cele Strategii

Cele Strategii

Treść uwagi/propozycja zmiany

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

WIZJA: BLISKO SIEBIE – BLISKO
EUROPY
Podążając zgodnie z trendami szerokiej
integracji europejskiej, musimy pamiętać
o budowie wspólnoty w regionie i
wewnętrznych relacji wspartych
inwestycjami infrastrukturwalnymi.

WIZJA: BLISKO SIEBIE – BLISKO EUROPY
Podążając zgodnie z trendami szerokiej
integracji europejskiej, musimy pamiętać o
budowie wspólnoty w regionie i wewnętrznych
relacji społecznych i kulturowych wspartych
inwestycjami infrastrukturwalnymi.

Brak dopowiedzenia, że chodzi o budowę
relacji społecznych i kulturowych
sugeruje, że autorzy myślą o relacjach
komunikacyjnych.
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Rozdział

357

Cele Strategii

358

Cele Strategii

Obecny zapis
CEL: NOWOCZESNA GOSPODARKA W
ATRAKCYJNYM ŚRODOWISKU.
Dolny Śląsk miejscem lokalizacji licznych
podmiotów produkcyjnych i usługowych
oraz intensywnego rozwoju turystyki w
oparciu o
współpracę międzyregionalną i
transgraniczną.
CEL 7. WŁĄCZENIE SPOŁECZNE I
PODNOSZENIE POZIOMU ŻYCIA

Treść uwagi/propozycja zmiany

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

CEL: SILNE SPOŁECZEŃSTWO I WYSOKA
JAKOŚĆ ŻYCIA OBYWATELI.
Dolny Śląsk miejscem intensywnej aktywności
obywatelskiej, kulturowej, turystycznej i
gospodarczej. Otwartym na współpracę
międzyregionalną i transgraniczną.

Stawianie jako celu gospodarki oznacza
wybór aksjologiczny, w którym człowiek i
społeczeństwo służą gospodarce. Może
jednak lepiej będzie odwrotnie, czyli
pozostawienie gospodarki jako istotnego
czynnika realizacji celów społecznych i
kulturowych.

Uwzględniona częściowo

Brak propozycji zapisu

CEL 7. WŁĄCZENIE SPOŁECZNE I
PODNOSZENIE POZIOMU I JAKOŚCI ŻYCIA

Sam poziom życia nie ma powiązania ze
specyfiką i atutami regionu.

Uwzględniona częściowo

Brak propozycji zapisu

Brakuje celu, który realizowałby wizję rozwoju Dolnego Śląska w
kierunku „regionu zamieszkałego przez świadome społeczeństwo,
aktywnych obywateli, a nie pasywną większość i małe grupy
interesów” (str.17, diagram) Celu , który były wystarczająco
pojemny by pomieścić szeroki wachlarz płaszczyzn działania i profili
istniejących NGO. Cel 7 jest ukierunkowany na działania
zapobiegające wykluczeniom, zatem częściowo tylko pokrywa się z
zakresem działań NGO. Jednocześnie diagnoza kondycji kapitału
społecznego (str.11) mówi o jego niedostatecznym poziomie
rozwoju, przejawiającym się w zbyt niskiej liczbie stowarzyszeń na
10tys. mieszkańców, widząc jednocześnie zagrożenie (str.14) w
spadku aktywności III sektora.

Nieuwzględniona

Brak uzasadnienia dla wprowadzenia nowego celu, gdyż wiele z treści, które
mogłby się znalazło się i będzie realizowane poprzez Cel 7 i Makrosferę
Społeczeństwo i Partnerstwo.

Uwzględniona częściowo

Wizja Dolnego Śląska zostałauzupełniona i przedstawiona w nowatorski sposób
(plaster miodu), spełniając wymogi określenia stanu Dolnego Śląska w 2020 roku.

Uwzględniona częściowo

Cytując Podręcznik aktualizacji SRW wydany przez Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego należy stwierdzić, iż "Ustawowy wymóg uwzględnienia celów
krajowych dokumentów strategicznych przez SRW nie oznacza ich tożsamości, lecz
brak wzajemnej sprzeczności i wykluczania się ." W związku z tym należy
stwierdzić, że cele projektu SRWD nie są określone w identycznie tożsamy sposób
jak cele ŚSRK, ale jak najbardziej wpisują się w nie. Ponadto spora liczba celów i
kierunków interwencji ŚSRK to zadania stricte administracji rządowej i nie mogą w
żaden sposób być reinterpretowane jako zadania samorządu regionalnego (np.
Utrwalenie bezpieczeństwa narodowego, Integracja ze strefą euro czy Poprawa
jakości prawa). Podobne stanowisko można przyjąć w kwestii zasad realizacji.
Projekt SRWD przyjmuje zasady realizacji zawarte w ŚSRK tj. koncentracja
tematyczna (wypracowywana macierz celów), zaakcentowanie znaczenia
parterstwa publiczno-prywatnego, publiczno-publicznego i publiczno-społecznego
(czyli elementu wieloszczeblowego zarządzania rozwojem na poziomie
regionalnym) czy też terytorializacja polityki rozwoju (Obszary Funkcjonalne i
Obszary Interwencji, które stanowić będą przyczynek do szczegółowej delimitacji
Obszarów Strategicznej Interwencji w Planie Zagospodarowania Przestrzennego
Województwa Dolnośląskiego). Jeszcze raz należy podkreślić nowatorski i wręcz
innowacyjny kształt projektu SRWD, który jest spójny z dokumentami
strategicznymi wyższego rzędu i normami ustawowymi w przedstawionym wyżej
znaczeniu, chociaż niektóre aspekty opisane mogą być w nieco dmienny sposób. W
rozdziale zasady realizacji można rozważyć dodanie opisu dotyczącego kontraktu
terytorialnego i ewentualnie wpisywanie się celów projektu SRWD projekty
kluczowe Europa 2020.

Dopisanie celu nr. 9 o treści
359

Cele Strategii

360

Cele Strategii

361

Cele Strategii

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

WZROST KAPITAŁU SPOŁECZNEGO I ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU
SEKTORA SPOŁECZNEGO W REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH

Wizja - Powinien to być obraz Dolnego Śląska w roku 2020
Należy w opisie nawiązać do oczekiwanych rezultatów SRWD.
Istniejący jest zbyt ogólny.

1. (str.16), Należy zapewnić zgodność w relacji ŚSRK- SRWD w
części dotyczącej obszarów interwencji i przypisanych im celów.
Wskazać taki schemat dla samorządu powiatowego i gminnego.
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REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD
Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona

"Plaster miodu" Dolny Śląsk 2020 jest elementem wizji.

Nieuwzględniona

Uwaga nieuwzględniona. Zbieżność ta jest zachowana.

Nieuwzględniona

Uwaga nieuwzględniona.

Zasady Realizacji

Aglomeracja wałbrzyska i aglomeracja jeleniogórska to
niewłaściwe nazwy – poprawniej należy nazwać
porozumieniem lub związkiem miast i gmin.

Nieuwzględniona

Użycie nazwy porozumienie lub związek gmin jest niepoprawne w tym przypadku,
gdyż są to określenia ustawowe (ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym), odnoszące się do konkretnych decyzji organów gminy i wiążą się m. in.
z przekazywaniem zadań publicznych czy tworzeniem odrębnych podmiotów
prawa. Tymczasem inicjatywy w Wałbrzychu i Jeleniej Górze są deklaracjami
współpracy a nie formalnymi porozumieniami.

Zasady Realizacji

Popiera pomysł na logo Strategii „My Dolnoślązacy”. Dobrze, że
głównymi osobami koordynującymi powstawanie projektu
Strategii są przedstawiciele zarządu województwa pochodzący
spoza Wrocławia. Ważne, że Strategia jest zwięzła i można się
łatwo z jej zapisami zapoznać, jest łatwo dostępna. Głównym
celem Strategii dla starostwa lwóweckiego powinien być
zrównoważony transport oraz dostępność transportowa.

Uwzględniona

Uwaga ta znajduje swoje odzwierciedlenia w makrosferze Infrastruktura
uzupełnionej o zapisy dotyczące inteligentnych systemów transportowych (str. 3031).

367

Zasady Realizacji

Obszar powiatu został oznaczony jako obszar, na którym
występuje kumulacja zjawisk negatywnych, W ramach obszaru
interwencji powiat lubański jest podzielony, obejmuje on kilka
obszarów, podzielony został również na pół na mapie obszarów
funkcjonalnych gdzie Lubań został zaliczony do obszaru
Sudeckiego, mimo że większe interesy ma powiat z Bogatynią i
Zgorzelcem aniżeli z Kłodzkiem. Obszar trans graniczny wydaje
się dosyć sztuczny.

Uwzględniona

Uwga uwzględniona. Zmiana zasięgu obszarów funkcjonalnych.

368

Zasady Realizacji

Mapa 8. Obszary interwencji na terenie
Województwa Dolnośląskiego wg
projektu Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Województwa

Błędnie wskazano obszar Aglomeracji Wałbrzyskiej.
/ objęcie obszarem Aglomeracji Wałbrzyskiej gmin: Miejskiej i
Wiejskiej Nowa Ruda oraz gminy Radków

Zgodnie z podpisaną Deklaracją o utworzeniu Aglomeracji
Wałbrzyskiej Gmina Nowa Ruda, Gmina Miejska Nowa Ruda oraz
Gmina Radków wchodzą w obszar aglomeracji.

Uwzględniona

Granice poszczególnych obszarów interwencji są orientacyjne i nie są ustalone "na
sztywno". Obszar interwencji Aglomeracja Wałbrzyska zostanie rozszerzony o
wskazane gminy.

Zasady Realizacji

Mapa 8. Obszary interwencji na terenie
Województwa Dolnośląskiego wg
projektu Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Województwa

Obszar interwencji Kotlina Kłodzka ograniczony jedynie do
gmin kłodzkich, / zmiana nazwy na Ziemia Kłodzka i
rozszerzenie obszaru o wszystkie gminy tworzące
Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej

Obszar Ziemi Kłodzkiej charakteryzuje się wspólną polityką
turystyczną i transgraniczną, opartą o zasady współpracy i rozwoju
na bazie zasobów m.in. endogenicznych. W większym stopniu jest
wstanie podołać problemom i wyzwaniom niż ograniczona
terytorialnie Kotlina Kłodzka.

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana nazwy Obszaru Interwencji Kotlina Kłodzka na Ziemia
Kłodzka i rozszerzenie obszaru o wszystkie gminy tworzące Stowarzyszenie Gmin
Ziemi Kłodzkiej.

Zasady Realizacji

Mapa 8. Obszary interwencji na terenie
Województwa Dolnośląskiego wg
projektu Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Województwa

Autostrada Nowej Gospodarki brak objęcia obszaru
Noworudzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości / zaznaczenie
odnogi w kierunku Nowej Rudy – Słupca i dalej do Kudowy
Zdrój

W rejonie drogi krajowej nr 8 (14 km) funkcjonuje Noworudzki Park
Przemysłowy oraz powstaje Noworudzki Inkubator
Przedsiębiorczości. Instytucje te warunkują rozwój gospodarczy
poprzemysłowych obszarów Nowej Rudy i okolic. Ponadto, w
kierunku Kudowy Zdrój zaplanowany został Szlak Staropolski.

Uwzględniona

Dopasowanie ważności realizacji celów w poszczególnych obszarach interwencji
zostanie wypracowane na podstawie ankiet rozesłanych do wszystkich powiatów
województwa.

Tabela 1. Realizacja celów rozwoju w
obszarze interwencji

Cel 1. Rozwój Gospodarki Opartej na wiedzy brak zaznaczenia
przy Aglomeracji Wałbrzyskiej / zaznaczenie celu przy
Aglomeracji Wałbrzyskiej

W mieście Szczawno Zdrój swoją siedzibę posiada Park
Technologiczny zarządzany przez Dolnośląską Agencję Rozwoju
Regionalnego, natomiast w Nowej Rudzie powstaje Noworudzki
Inkubator Przedsiębiorczości z inicjatywy Agencji Rozwoju
Regionalnego AGROREG.

Uwzględniona

Dopasowanie ważności realizacji celów w poszczególnych obszarach interwencji
zostanie wypracowane na podstawie ankiet rozesłanych do wszystkich powiatów
województwa.

Lp.

Rozdział

362

Cele Strategii

363

Cele Strategii

364

Zasady Realizacji

365

366

369

370

371

Zasady Realizacji

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

Uzasadnienie zmiany

str.17) Jaki status posiadają opisy wymienione przy
poszczególnych elementach plastra. Czy to jest element wizji
czy rezultatu, czy innej oceny?. Jeżeli wizji to należy
zlokalizować w tej części dokumentu która opisuje wizję. Jeżeli
nie to w części przypisanej do rezultatu lub innej oceny.
Należy pamiętać o zbieżności terminologicznej pomiędzy
Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego a
dokumentami szczebla krajowego
Harmonie – propozycja zamiany nazewnictwa: określenie
wymiar zastąpić określeniem kapitał.

48
UWAGI ZGŁOSZONE DO PROJEKTU SRWD 2020
Lp.

372

373

374

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Zapis powinien zostać przeformułowany gdyż w obecnym
kształcie przesądza on o planie eksploatacji tych zasobów w
przyszłości, tymczasem ewentualne wydobycie powinno być
poprzedzone ekspertyzami wpływu inwestycji na sytuację
gospodarczą i społeczną w regionie

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zapis zostanie przeformułowany.

Dla obszaru kamiennogórskiego kwestią kluczową jest
dostępność transportowa i stan dróg lokalnych oraz
wojewódzkich. Bez dobrego stanu dróg i krótkiego dostępu do
głównych ośrodków regionalnych i spoza regionu nie jest
możliwy dynamiczny rozwój.

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona w zapisach Makrosfery Infrastruktura.

Uwzględniona częściowo

Cytując Podręcznik aktualizacji SRW wydany przez Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego należy stwierdzić, iż "Ustawowy wymóg uwzględnienia celów
krajowych dokumentów strategicznych przez SRW nie oznacza ich tożsamości, lecz
brak wzajemnej sprzeczności i wykluczania się ." W związku z tym należy
stwierdzić, że cele projektu SRWD nie są określone w identycznie tożsamy sposób
jak cele ŚSRK, ale jak najbardziej wpisują się w nie. Ponadto spora liczba celów i
kierunków interwencji ŚSRK to zadania stricte administracji rządowej i nie mogą w
żaden sposób być reinterpretowane jako zadania samorządu regionalnego (np.
Utrwalenie bezpieczeństwa narodowego, Integracja ze strefą euro czy Poprawa
jakości prawa). Podobną stanowisko można przyjąć w kwestii zasad realizacji.
Projekt SRWD przyjmuje zasady realizacji zawarte w ŚSRK tj. koncentracja
tematyczna (wypracowywana macierz celów), zaakcentowanie znaczenia
parterstwa publiczno-prywatnego, publiczno-publicznego i publiczno-społecznego
(czyli elementu wieloszczeblowego zarządzania rozwojem na poziomie
regionalnym) czy też terytorializacja polityki rozwoju (Obszary Funkcjonalne i
Obszary Interwencji, które stanowić będą przyczynek do szczegółowej delimitacji
Obszarów Strategicznej Interwencji w Planie Zagospodarowania Przestrzennego
Województwa Dolnośląskiego). Jeszcze raz należy podkreślić nowatorski i wręcz
innowacyjny kształt projektu SRWD, który jest spójny z dokumentami
strategicznymi wyższego rzędu i normami ustawowymi w przedstawionym wyżej
znaczeniu, chociaż niektóre aspekty opisane mogą być w nieco dmienny sposób. W
rozdziale zasady realizacji można rozważyć dodanie opisu dotyczącego kontraktu
terytorialnego i ewentualnie wpisywanie się celów projektu SRWD projekty
kluczowe Europa 2020.

Rozdział

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

Zasady Realizacji

"(...)Szansą na podtrzymanie rozwoju
LGOF dzisiaj jest zapewnienie warunków
dla przemysłu przetwórstwa miedzi i
surowców towarzyszących oraz
rozszerzenie wachlarza działalności
gospodarczych. Natomiast w związku z
nieuniknionym wyczerpaniem się tych
złóż w przyszłości – podjęcie decyzji
dotyczącej eksploatacji złóż węgla
brunatnego w okolicach Legnicy(...)"

Zasady Realizacji

Zasady Realizacji

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

a. (str.18) zaproponowane w SRWD zasady w sposób istotny
różnią się od opisanych w ŚSRK (str.20) . Na poziomie regionu
można wprowadzić dodatkowe zasady, które wynikają z jego
specyfiki i indywidualności, ale biorąc pod uwagę zasadę
spójności należy zadbać, aby zasady realizacji wymienione w
ŚSRK były w całości uwzględnione w SRWD.

Uzasadnienie zmiany
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375

376

Rozdział

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

Zasady Realizacji

b. (str.18) obszary interwencji: W strategiach ŚSRK i SRWD
zasadniczo inaczej rozumie się obszary interwencji. Taką
sytuację należy poddać weryfikacji, ponieważ w sposób istotny
wpływa na sposób prezentacji strategii.

Zasady Realizacji

1. ŚSRK identyfikuje 3 główne obszary interwencji 1-sprawne i
efektywne państwo, 2- konkurencyjna gospodarka, 3-spójność
społeczna i terytorialna Jest to ujęcie funkcjonalne a nie
terytorialne. Każdy z obszarów posiada zdefiniowane cele i
priorytetowe kierunki interwencji oraz budżet. Opis jest
syntetyczny, identyfikuje planowane działania oraz odnosi się
do jednej z 9 zintegrowanej strategii. Ujęcie terytorialne jest
realizowane poprzez tzw. Obszary strategicznej interwencji
(OSI) w wyszczególnieniem konkretnych problemów. ŚSRK
zakłada 5 obszarów OSI (G1-Polska Wschodnia, G2-miasta
wojewódzkie i ich obszary funkcjonalne, G3-Miasta i dzielnice
miast wymagające rewitalizacji, G4- obszary szczególnie
wiejskie o najniższym poziomie dostępu do dóbr i usług
warunkujących możliwości rozwojowe, obszary przygraniczne,
G5(kompetencja Regionu)- inne obszary interwencji w układzie
terytorialnym np. miasta subregionalne, obszary skrajnie
przygraniczne, obszary narażone na niebezpieczeństwo
powodzi w skali dorzeczy, obszary górskie.

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona częściowo

Cytując Podręcznik aktualizacji SRW wydany przez Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego należy stwierdzić, iż "Ustawowy wymóg uwzględnienia celów
krajowych dokumentów strategicznych przez SRW nie oznacza ich tożsamości, lecz
brak wzajemnej sprzeczności i wykluczania się ." W związku z tym należy
stwierdzić, że cele projektu SRWD nie są określone w identycznie tożsamy sposób
jak cele ŚSRK, ale jak najbardziej wpisują się w nie. Ponadto spora liczba celów i
kierunków interwencji ŚSRK to zadania stricte administracji rządowej i nie mogą w
żaden sposób być reinterpretowane jako zadania samorządu regionalnego (np.
Utrwalenie bezpieczeństwa narodowego, Integracja ze strefą euro czy Poprawa
jakości prawa). Podobną stanowisko można przyjąć w kwestii zasad realizacji.
Projekt SRWD przyjmuje zasady realizacji zawarte w ŚSRK tj. koncentracja
tematyczna (wypracowywana macierz celów), zaakcentowanie znaczenia
parterstwa publiczno-prywatnego, publiczno-publicznego i publiczno-społecznego
(czyli elementu wieloszczeblowego zarządzania rozwojem na poziomie
regionalnym) czy też terytorializacja polityki rozwoju (Obszary Funkcjonalne i
Obszary Interwencji, które stanowić będą przyczynek do szczegółowej delimitacji
Obszarów Strategicznej Interwencji w Planie Zagospodarowania Przestrzennego
Województwa Dolnośląskiego). Jeszcze raz należy podkreślić nowatorski i wręcz
innowacyjny kształt projektu SRWD, który jest spójny z dokumentami
strategicznymi wyższego rzędu i normami ustawowymi w przedstawionym wyżej
znaczeniu, chociaż niektóre aspekty opisane mogą być w nieco dmienny sposób. W
rozdziale zasady realizacji można rozważyć dodanie opisu dotyczącego kontraktu
terytorialnego i ewentualnie wpisywanie się celów projektu SRWD projekty
kluczowe Europa 2020.

Uwzględniona częściowo

Zasięg obszarów interwencji będzie podlegać szczegółowej delimitacji w ramach
studiów i analiz planistycznych przygotowywanych w celu wykorzystania
instrumentów wsparcia ze środków unijnych na lata 2014-2020. Obszary te mają
być podstawą wyznaczania Obszarów Strategicznej Interwencji oraz podstawą dla
zawiązywania koalicji sąsiadujących samorządów gminnych i powiatowych, których
celem ma być realizacja wspólnych zadań. Odpowiedzią na to założenie są
zaproponowane w niniejszej Strategii tzw. Makrosfery.
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Zasady Realizacji

2. Strategia SRWD nie definiuje obszarów interwencji w ujęciu
funkcjonalnym. Identyfikuje 10 obszarów interwencji (str.19) w
ujęciu terytorialnym (OSI), które w większości można
zakwalifikować do grupy G5. Opisy obszarów nie w każdym
przypadku zawierają czytelny opis sposobu planowanej
interwencji w powiązaniu z problemami i celami. Np. Str.22
SRWD – obszar interwencji Autostrada Nowej Gospodarki –
proponowany obszar nie obejmuje Nowej Rudy, która poprzez
projekt Strefy przemysłowej „Słupiec” (przykład
zintegrowanego działania Agencji Rozwoju Regionalnego
AGROREG S.A, Noworudzkiego Parku Przemysłowego, Centrum
Biznesu i Innowacji, Dolnośląskiego Regionalnego Funduszu
Pożyczkowego, inkubatora przedsiębiorczości a w przyszłości
inkubatora technologicznego oraz specjalnej strefy
ekonomicznej) realizuje projekt o charakterze rewitalizacji,
tworzenia warunków do powstawania nowych miejsc pracy,
jest miejscem aktywności produkcyjnej o wysokim poziomie
technologicznym. Z tego, co wiadomo jest jedynym projektem
na Dolnym Śląsku tak zorganizowanym na bazie po
zlikwidowanym majątku dużego przedsiębiorstwa
państwowego.

Zasady Realizacji

3. Obszary strategicznej interwencji.(OSI) - (str.18) SRWD nie
odnosi się do planowanej przez ŚSRK interwencji w wymiarze
terytorialnym w ramach OSI a w ŚSRK w tym zakresie zakłada
się działania na poziomie programów operacyjnych krajowych i
regionalnych. Niektóre obszary pokrywają się z OSI pozostałych
grup z ŚSRK z tym, że nie jest to pokrycie 100 %. Wynika z tego
wniosek, że Region nie widzi potrzeby interwencji w tych
częściach OSI wyznaczonych na poziomie kraju, które
wykraczają poza obszary interwencji zdefiniowane w SRWD.
Taki stanu rzeczy należy poddać dyskusji. Np., Jeżeli obszarem
OSI wyznaczonym na poziomie strategii ŚSRK na rzecz
zwiększenia dostępności transportowej do ośrodków
wojewódzkich są Sudety (str.113 ŚSRK mapa nr.3) to z poziomu
SRWD należy oczekiwać spójnego i skoordynowanego działania
w ujęciu terytorialnym i interwencyjnym.

Zasady Realizacji

Realizacja celów rozwoju w obszarach
interwencji - str 23
Obszar interwencji - Legnicko-Głogowski
Obszar Miedziowy
Cele rozwoju - Cel 2 Zrównoważony
transport i poprawa dostępności
transportowej
Brak zaznaczenia tej zależności

Należy zaznaczyć

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

W aspekcie rozwoju transportu kolejowego Głogów-PolkowiceLegnica

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona częściowo

Zasięg obszarów interwencji będzie podlegać szczegółowej delimitacji w ramach
studiów i analiz planistycznych przygotowywanych w celu wykorzystania
instrumentów wsparcia ze środków unijnych na lata 2014-2020. Obszary te mają
być podstawą wyznaczania Obszarów Strategicznej Interwencji oraz podstawą dla
zawiązywania koalicji sąsiadujących samorządów gminnych i powiatowych, których
celem ma być realizacja wspólnych zadań. Odpowiedzią na to założenie są
zaproponowane w niniejszej Strategii tzw. Makrosfery.

Uwzględniona częściowo

Zasięg obszarów interwencji będzie podlegać szczegółowej delimitacji w ramach
studiów i analiz planistycznych przygotowywanych w celu wykorzystania
instrumentów wsparcia ze środków unijnych na lata 2014-2020. Obszary te mają
być podstawą wyznaczania Obszarów Strategicznej Interwencji oraz podstawą dla
zawiązywania koalicji sąsiadujących samorządów gminnych i powiatowych, których
celem ma być realizacja wspólnych zadań. Odpowiedzią na to założenie są
zaproponowane w niniejszej Strategii tzw. Makrosfery.

Uwzględniona częściowo

Dopasowanie ważności realizacji celów w poszczególnych obszarach interwencji
zostanie wypracowane na podstawie ankiet rozesłanych do wszystkich powiatów
województwa. Należy zaznaczyć że brak (lub niższa ranga) zaznaczenia danego celu
szczegółowego w obszarze interwencji nie oznacza braku mozliwości realizacji tych
zadań - jest rodzajem rekomendacji - które z celów powinny być realizowane w
pierwszej kolejności, które w następnej w ramach posiadanych środków.
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REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Ze względu na specyficzny liniowy układ silnie powiązanych
funkcjonalnie ośrodków o bardzo dużym stopniu aktywności,
konieczna jest szczególna dbałość o rozwój zrównoważonego
transportu i poprawę dostępności transportowej (cel 2). Obecnie
subregion spaja jedynie trasa drogi krajowej nr 3, która obok ruchu
Dodanie celu rozwoju nr 2, na obszarze Legnicko Głogowskiego
lokalnego prowadzi również ruch tranzytowy o ogromnym
Obszaru Miedziowego.
natężeniu.
Pomiary dostępne na stronach DSDiK z 2005 roku wykazują
średniodobowy ruch pojazdów samochodowych na poziomie 20
564 na trasie Lubin - Polkowice i 12 935 na trasie Lubin – Legnica,
są to poziomy natężenia równe poziomom na autostradzie A4.

Zasady Realizacji

Brak celu rozwoju nr 2, na obszarze
Legnicko Głogowskiego Obszaru
Miedziowego.

Zasady Realizacji

Brak celu rozwoju nr 3, na obszarze
Legnicko Głogowskiego Obszaru
Miedziowego.

Dodanie celu rozwoju nr 3 na obszarze Legnicko Głogowskiego
Obszaru Miedziowego.

Brak celu rozwoju nr 6 na obszarze
Legnicko Głogowskiego Obszaru
Miedziowego.

Rynek pracy na obszarach monokultury przemysłowej jest
szczególnie wrażliwy, ze względu na bezpośredni związek z sytuacją
ekonomiczną jednego pracodawcy.
Zgodnie z danymi zawartymi w Banku Danych Lokalnych – dane
GUS (www.stat.gov.pl) stopa bezrobocia rejestrowanego w
Dodanie celu rozwoju nr 6 na obszarze Legnicko Głogowskiego
podregionie legnicko głogowskim wynosiła w roku 2011 - 12,6 %,
Obszaru Miedziowego.
co jest wartością wyższą niż wskaźnik dla Polski i Dolnego Śląska. W
porównaniu do innych podregionów województwa większa stopa
bezrobocia jest jednie w podregionie wałbrzyskim i jeleniogórskim.
Dlatego tez wzrost zatrudnienia i mobilność pracowników musi być
jednym z priorytetowych celów dla obszaru LGOM.

Legnicko Głogowski Obszar Miedziowy zdefiniowany został jako
obszar monokultury (str.21) dlatego też należy dążyć do podjęcia
działań aby rozwijać inne gałęzie rozwoju co wiązać się musi z
rozwojem małej i średniej przedsiębiorczość (cel 3), w celu
zniwelowania negatywnych skutków wyczerpania się złóż miedzi.

382

Zasady Realizacji
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Dla podjęcia merytorycznej decyzji o eksploatacji lub braku
„Natomiast w związku z nieuniknionym
eksploatacji nie wystarczy przeczucie. Trzeba dysponować
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości - Decyzja o podjęciu eksploatacji lub jej zaniechaniu, powinna
rzetelnymi badaniami na których można oprzeć bilans zysków i
podjęcie decyzji dotyczącej eksploatacji
zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
strat. Decyzje powinny poprzedzać szeroko zakrojone dyskusje
złóż węgla brunatnego w okolicach
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w
Zasady Realizacji
umożliwiające partycypację miejscowej ludności w procesie
Legnicy. Wymaga to działań na rzecz
naturalne środowisko, jak i społecznymi, ekonomicznymi i
decyzyjnym. Opracowanie po prostu stwierdza, że eksploatację
zminimalizowania społecznych i
przestrzennymi, które obejmować będą również ocenę korzyści
należy podjąć. Na jakiej podstawie i przez kogo takie decyzje zostały
środowiskowych skutków potencjalnej
i strat.
podjęte? Przemilczanie tego tematu będzie rodziło napięcia i
eksploatacji węgla brunatnego.”
konflikty wynikające z braku dialogu ze społeczeństwem.

384

Zasady Realizacji

385

Zasady Realizacji

Lepiej zarysować Aglomerację Jeleniogórską jako „wspólnotę
interesów” – ujednolicić nazwy (kotlina, aglomeracja – może
ziemia Karkonoska?)
Nie zapomnijmy o funkcji produkcyjnej obszaru – np. Jelenia
Góra.

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona częściowo

Dopasowanie ważności realizacji celów w poszczególnych obszarach interwencji
zostanie wypracowane na podstawie ankiet rozesłanych do wszystkich powiatów
województwa. Należy zaznaczyć że brak (lub niższa ranga) zaznaczenia danego celu
szczegółowego w obszarze interwencji nie oznacza braku mozliwości realizacji tych
zadań - jest rodzajem rekomendacji - które z celów powinny być realizowane w
pierwszej kolejności, które w następnej w ramach posiadanych środków.

Uwzględniona częściowo

Dopasowanie ważności realizacji celów w poszczególnych obszarach interwencji
zostanie wypracowane na podstawie ankiet rozesłanych do wszystkich powiatów
województwa. Należy zaznaczyć że brak (lub niższa ranga) zaznaczenia danego celu
szczegółowego w obszarze interwencji nie oznacza braku mozliwości realizacji tych
zadań - jest rodzajem rekomendacji - które z celów powinny być realizowane w
pierwszej kolejności, które w następnej w ramach posiadanych środków.

Uwzględniona częściowo

Dopasowanie ważności realizacji celów w poszczególnych obszarach interwencji
zostanie wypracowane na podstawie ankiet rozesłanych do wszystkich powiatów
województwa. Należy zaznaczyć że brak (lub niższa ranga) zaznaczenia danego celu
szczegółowego w obszarze interwencji nie oznacza braku mozliwości realizacji tych
zadań - jest rodzajem rekomendacji - które z celów powinny być realizowane w
pierwszej kolejności, które w następnej w ramach posiadanych środków.

Uwzględniona

Zmiana brzmienia ostatniego zdania opisu OF zdanie "Decyzja ta powinna zostać
poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i przyrodniczymi badającymi
konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i społecznymi,
ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również ocenę korzyści i
strat."

Uwzględniona

Nazwy zostaną ujednolicone.

Uwzględniona

Projekt SRWD nie zapomina o funkcji produkcyjnej tego obszaru. Został on ujęty w
ramach Obszaru interwencji Autostrada Nowej Gospodarki.
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Obszary interwencji: autostrada nowej gospodarki nie obejmuje
kotliny jeleniogórskiej – należy ją dopisać.

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona częściowo

1. Zasięg obszarów interwencji będzie podlegać szczegółowej delimitacji w ramach
studiów i analiz planistycznych przygotowywanych w celu wykorzystania
instrumentów wsparcia ze środków unijnych na lata 2014-2020. Obszary te mają
być podstawą wyznaczania Obszarów Strategicznej Interwencji oraz podstawą dla
zawiązywania koalicji sąsiadujących samorządów gminnych i powiatowych, których
celem ma być realizacja wspólnych zadań. Odpowiedzią na to założenie są
zaproponowane w niniejszej Strategii tzw. Makrosfery.
2. Natomiast dopasowanie ważności realizacji celów w poszczególnych obszarach
interwencji zostanie wypracowane na podstawie ankiet rozesłanych do wszystkich
powiatów województwa. Należy zaznaczyć że brak (lub niższa ranga) zaznaczenia
danego celu szczegółowego w obszarze interwencji nie oznacza braku mozliwości
realizacji tych zadań - jest rodzajem rekomendacji - które z celów powinny być
realizowane w pierwszej kolejności, które w następnej w ramach posiadanych
środków.

387

Zasady Realizacji

Obszary interwencji: obszar jeleniogórski posiada dobre
warunki do rozwoju przemysłów nowych technologii –
koegzystowanie z turystyką.

Uwzględniona częściowo

Dopasowanie ważności realizacji celów w poszczególnych obszarach interwencji
zostanie wypracowane na podstawie ankiet rozesłanych do wszystkich powiatów
województwa. Należy zaznaczyć że brak (lub niższa ranga) zaznaczenia danego celu
szczegółowego w obszarze interwencji - w tym wypadku celu 1 - nie oznacza braku
mozliwości realizacji tych zadań - jest rodzajem rekomendacji - które z celów
powinny być realizowane w pierwszej kolejności, które w następnej w ramach
posiadanych środków.

388

Zasady Realizacji

Czy podregion Jeleniogórski czy Karkonoski? – na który się
zdecydować jako budowę marki lokalnej?

Uwzględniona częściowo

Aglomeracja Jeleniogórska jest pojęciem szerszym obejmującym Karkonosze,
Jelenią Górę jak i inne gminy chcące współpracować w ramach aglomeracji.

389

Zasady Realizacji

W RPO umieścić takie środki, o których spożytkowaniu mogą
decydować lokalne grupy działania, mające bezpośredni wpływ
i wiedzę o sytuacji na danym obszarze.

Uwzględniona częściowo

Uwaga nie dot. SRWD, lecz przyszłego RPO. Zapisy zawarte w SRWD w tych
dziedzinach, w których wsparcie będzie możliwe w nowym RPO będą
wyznacznikiem w pracach nad jego kształtem. Ponadto oprócz RPO, będą również
inne programy sektorowe. RPO tworzony będzie przy szerokim współudziale
różnych partnerów życia społeczno-gospodarczego. Ponadto podlegać będzie
szerokim konsultacjom społecznym. Projekty międzygminne będą mogły być
realizowane w nowym RPO o ile będzie to uzasadnione. Kwestia terytorializacji
wsparcia w ramach przyszłej perspektywy jest obecnie przedmiotem negocjacji z
KE i tematem spotkań z MRR. Przewiduje się różne mechanizmy wsparcia dla
obszarów Strategicznych Interwencji. Istnieje możliwość, że nie które obszary
wsparcia infrastruktury (np. edukacja) możliwe będą tylko dla niektórych
obszarów.

390

Zasady Realizacji

10 obszarów strategicznej interwencji nałożyć na wyznaczone
13 obszarów turystycznych Dolnego Śląska.

Uwzględniona częściowo

Uwaga szczegółowa. Proponowane działanie powinny być zawarte w programie
lub polityce rozwojowej konkretnej sfery tematycznej.
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Obszary Interwencji – 10

391

Zasady Realizacji

Propozycja nowego zapisu:
Zrównoważona Dolina Odry
Obszar pradoliny Odry i częściowo dolin jej dopływów wymaga
konsolidacji planów i komplementarności działań. Obszar
istotny ze względu na stałe zagrożenie powodziami i suszami a
Obszary Interwencji – 10
także znaczenie gospodarcze. Silne zróżnicowane przepływy
wód uniemożliwiają wykorzystanie gospodarcze rzek. Obszar
Jest:
ważny z punktu widzenia komunikacyjnego z uwagi na wzrost
Dolina Odry
znaczenia tranzytowego oraz rozwój alternatywnych szlaków
Obszar pradoliny Odry i częściowo dolin
transportowych w krajach sąsiednich. Powstająca infrastruktura
jej dopływów wymagający szczególnej
rzeczna powinna zapewnić ochronę przed ekstremalnymi
uwagi ze względu na stałe zagrożenie
przepływami wód, rozwijać transport rzeczny, zwiększyć udział
powodziowe (...)
energii ze źródeł odnawialnych, dbać o rozwój turystyki
wodnej. Jest obszarem o znacznych walorach przyrodniczych.
Zrównoważony rozwój obszaru powinien przebiegać na
podstawie planu rozwoju dla dorzecza Odry i odbywać się w
uzgodnieniu z innymi województwami. Przyszłość i rola Odry
wymaga kierunkowych i jednoznacznych decyzji państwa i
uzgodnień z partnerami z Czech i Niemiec. Działania te zostaną
zainicjowane i realizowane.

Tabela 1 Realizacja celów w obszarach
interwencji.
392

Zasady Realizacji

Jest:
Dolina Odry 10 – zaznaczono cele: 4,5.

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

W wielu miejscach Strategia wskazuje na problem jakim w regionie
jest Odra. Należą do nich: marginalizacja znaczenia transportowego
Odry, brak zabezpieczeń chroniących przed powodziami i suszami,
mały udział produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Zagrożenia te
mają wspólną przyczynę. Są nią słabe możliwości wpływania na
natężenia przepływów wody w dorzeczu. Celem powinna być
budowa sprawnego systemu wodnego pozwalającego przepuszczać
w dolinie rzeki zawsze bezpieczną i gospodarczo użyteczną ilość
wody. System ten powinien być oparty o zespół budowli
hydrotechnicznych takich jak wały, poldery, stopnie wodne, kanały
powodziowe, zbiorniki retencyjne.
Obszar podlegający szczególnej trosce samorządu wojewódzkiego
zdiagnozowany został jako Dolina Odry. Komplementarne i
wielofunkcyjne podejście do tego obszaru może podkreślać nowa
nazwa: Zrównoważona Dolina Odry. Wielofunkcyjne podejście do
obszaru interwencji powinno obejmować przynajmniej: transport
rzeczny, intermodalne centra logistyczne, bezpieczeństwo
powodziowe, hydroenergetykę, ujęcia wody, pozyskiwanie
kruszywa, melioracje, rybactwo śródlądowe, turystykę wodną,
jakość wody, przyrodnicze walory doliny Odry, współpracę
regionalną (województwa Polski Zachodniej) oraz międzynarodową
(czesko-niemiecko-polską). Wielofunkcyjne podejście do zagadnień
dorzecza nie tylko pozwoli na bezpieczne zarządzanie gospodarką
wodną, ale także na generowanie dochodów. Woda jest surowcem
niezbędnym przemysłowi, rolnictwu i aglomeracjom. Sprzedaż
wody zorganizowana na wzór działań jakie prowadzą Lasy
Państwowe z drewnem może przynieść potężne dochody. Inne
dochody mogą pochodzić z usług wodnych: transport,
hydroenergetyka, turystyka, kruszywa, rybactwo i in. Region
rozwija się i powinien posiadać sprawne połączenie wodne z
portami morskimi Szczecin-Świnoujście oraz Hamburg. Budowa
międzynarodowych dróg wodnych w przechodzących przez nasz
region trzecim transeuropejskim korytarzu transportowych oraz
środkowoeuropejskim korytarzem transportowym (CETC) pozwoli
na znaczną ,jeszcze nieoszacowaną, wymianę handlową Europy z
Azją (Chiny i Indie). Komplementarne podejście do obszaru
Zrównoważonej Doliny Odry pozwoli także poprawić

Uwzględniona częściowo

Uwaga uwzględniona częściowo w opisie Obszaru Interwencji: Dolina Odry.

Uwzględniona częściowo

Dopasowanie ważności realizacji celów w poszczególnych obszarach interwencji
zostanie wypracowane na podstawie ankiet rozesłanych do wszystkich powiatów
województwa. Należy zaznaczyć że brak (lub niższa ranga) zaznaczenia danego celu
szczegółowego w obszarze interwencji nie oznacza braku mozliwości realizacji tych
zadań - jest rodzajem rekomendacji - które z celów powinny być realizowane w
pierwszej kolejności, które w następnej w ramach posiadanych środków.

Tabela 1 Realizacja celów w obszarach interwencji.

Dolny Śląsk to Region najważniejszy dla dorzecza Odry z punktu
widzenia strategicznego, dlatego wymaga on realizacji wszystkich 8
Propozycja nowego zapisu:
celów rozwoju w 10 obszarze interwencji, którego nową nazwę w
Zrównoważona Dolina Odry 10 – zaznaczyć cele: 1,2,3,4,5,6,7,8.
brzmieniu Zrównoważona Dolina Odry proponuje się.
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REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona

Uzupełnienie opis OF o zaproponowaną treść. Proponowany opis LGOF nas:
Legnicko-Głogowski Obszar Funkcjonalny – obejmujący obszar zagłębia
miedziowego oraz jego zaplecza, którego rozwój jest silnie związany z przemysłem
miedziowym. Obszar ten może liczyć na dalszy rozwój zgodny z dotychczasowymi
zasadami w horyzoncie czasowym niniejszej Strategii, jednak możliwy spadek
popytu i cen miedzi na rynkach światowych wraz z barierami technologicznymi
związanymi z wydobyciem w coraz trudniejszych warunkach może stanowić
zagrożenie dla gospodarki regionu. Szansą na podtrzymanie rozwoju LGOF dzisiaj
jest zapewnienie warunków dla przemysłu przetwórstwa miedzi i surowców
towarzyszących zwłaszcza w dziedzinach innowacyjnych i wysokotechnologicznych
oraz rozszerzenie wachlarza działalności gospodarczych. Ważne też jest
wykorzystanie możliwości inwestycyjnych przemysłu miedziowego (i jego
międzynarodowej pozycji) dla budowy, łącznie z samorządowymi partnerami,
Europejskiego Obszaru Miedziowego – subregionu działającego w najwyższych
światowych standardach. Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się
tych złóż w przyszłości – podjęcie decyzji dotyczącej eksploatacji złóż węgla
brunatnego w okolicach Legnicy. Wymaga to działań na rzecz zminimalizowania
społecznych i środowiskowych skutków potencjalnej eksploatacji węgla
brunatnego.

Zasady Realizacji

Propozycja opisu LGOF: Legnicko-głogowski Obszar
Funkcjonalny – obejmujący obszar zagłębia miedziowego oraz
jego zaplecza, którego rozwój jest silnie związany z przemysłem
miedziowym. Obszar ten może liczyć na rozwój zgodny z
dotychczasowymi zasadami w horyzoncie niniejszej strategii
(choć zawsze istnieje ryzyko związane ze spadkiem
zapotrzebowania na miedź i barierami technologicznymi
związanymi z wydobyciem w coraz trudniejszych warunkach).
Okres ten należy spożytkować na rozbudowę klastera
przemysłu około miedziowego (głębsze przetwarzanie miedzi,
spożytkowanie towarzyszących metali krytycznych) zwłaszcza w
dziedzinach innowacyjnych i wysokotechnologicznych. Ważne
też jest wykorzystanie możliwości inwestycyjnych przemysłu
miedziowego (i jego międzynarodowej pozycji) dla budowy,
łącznie z samorządowymi partnerami , Europejskiego Regionu
Miedziowego – subregionu działającego w najwyższych
europejskich standardach.

Zasady Realizacji

System transportowy w tym obszarze powinien być
wzmocniony przez rewitalizację i uzupełnienie szlaków
kolejowych oraz wprowadzeniu szybkich połączeń szynowych w
obszarach aglomeracyjnych (Legnica-Głogów, Aglomeracja
Jeleniogórska i Wałbrzyska) oraz pomiędzy nimi (przede
wszystkim Wrocławia z centrami subregionalnymi). Sprawne
połączenia mogą zapewnić zrównoważenie rynku pracy bez
trwałych przesunięć migracyjnych (zabójczych dla mniejszych
ośrodków, a kłopotliwych dla metropolii).

Uwzględniona

Postulaty uwagi zawierają się w istniejących zapisach SRWD: Makrosfera
Infrastruktura: Przedsięwzięcia: Dostosowanie infrastruktury kolejowej do
wymagań oraz wyzwań współczesności i przyszłości na Dolnym Śląsku,poprzez
wysokosprawne powiązania sieci głównych i subregionalnych ośrodków [...]

Zasady Realizacji

Cele rozwojowe w obszarach interwencji oraz sposoby ich
realizacji będą sformułowane w strategiach przygotowanych
dla każdego z tych obszarów z maksymalnym udziałem
podmiotów zainteresowanych ich rozwojem (samorządy,
podmioty i organizacje gospodarcze, organizacje pozarządowe,
środowiska kulturalne i edukacyjne itd.). Zharmonizowane ze
strategia województwa strategie subregionalnej stanowić będą
integralną część niniejszego dokumentu. Strategia
województwa ujmuje jedynie te działania i przedsięwzięcia,
które swoim zasięgiem wybiegają poza obszary interwencji lub
wymagają mobilizacji zasobów znacznie przekraczających
możliwości subregionu.

Uwzględniona częściowo

Projekt SRWD przewiduje w rozdziale 5. System wdrażania możliwość tworzenia
subregionalnych programów rozwojowych, jednak nie można ich traktować jako
integralnych części SRWD, gdyż w takim przypadku każdy taki program wymagałby
otawrcia długotrwałej procedury aktualizacyjnej całej SRWD.

Uwzględniona częściowo

W ramach nowego RPO związki międzygminne będą mogły być beneficjentami.
Zapisy zawarte w SRWD w tych dziedzinach, w których wsparcie będzie możliwe w
nowym RPO będą wyznacznikiem w pracach nad jego kształtem. Ponadto oprócz
RPO, będą również inne programy sektorowe. RPO tworzony będzie przy szerokim
współudziale różnych partnerów życia społeczno-gospodarczego. Ponadto
podlegać będzie szerokim konsultacjom społecznym. Projekty międzygminne będą
mogły być realizowane w nowym RPO o ile będzie to uzasadnione. Kwestia
terytorializacji wsparcia w ramach przyszłej perspektywy jest obecnie
przedmiotem negocjacji z KE i tematem spotkań z MRR. Przewiduje się różne
mechanizmy wsparcia dla obszarów Strategicznych Interwencji. Istnieje
możliwość, że nie które obszary wsparcia infrastruktury (np. edukacja) możliwe
będą tylko dla niektórych obszarów.

Zasady Realizacji

Pyta o perspektywę inwestycyjną tej Strategii w kontekście
tworzenia nowego Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2014 - 2020. Czy Strategia ta zakłada możliwość
przygotowywania projektów międzygminnych wykraczających
poza wydzielone w Strategii 10 obszarów interwencji? Czy
Strategia będzie miała charakter wystarczająco elastyczny aby
takie projekty społeczne bądź infrastrukturalne można było
przygotować.
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REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Zasady Realizacji

Gminy ziemi kłodzkiej są zainteresowane otwartością na Polskę.
Oczekujemy pewnych sugestii ze strony autorów Strategii co do
organizacji współpracy w ramach obszarów interwencji.

Uwzględniona częściowo

Obszary te mają być podstawą dla zawiązywania koalicji sąsiadujących
samorządów gminnych i powiatowych, których celem ma być realizacja wspólnych
zadań. Tylko poprzez współpracę i "łączenie sił" będzie możliwe zdynamizowanie
rozwoju poszczególnych obszarów województwa.

Zasady Realizacji

W projekcie Strategii występuje określenie Kotlina Kłodzka,
który z punktu widzenia mieszkańców tego obszaru jest
niewłaściwy. Obszar ten powinien się nazywać „Ziemia
Kłodzka”, specyficzny obszar składający się z powiatu
noworudzkiego, kłodzkiego, bystrzyckiego i kawałek
ząbkowickiego. Są to pewne obszary często o wykluczających
się interesach. Kotlina Kłodzka została w Strategii zakreślona
zbyt wąsko.

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Nazwa Obszaru interwencji Kotlina Kłodzka zostałą zmieniona na
Ziemia Kłodzka, a obszar został rozszerzony o gminy tworzące Stowarzyszenie
Gmin Ziemi Kłodzkiej.

Zasady Realizacji

Wspieramy włączenie Ziemi Kłodzkiej do obszaru interwencji
„Autostrada Nowej Gospodarki” oraz „obszaru trans
granicznego” ze względu na chęć rozwoju powiązań
biznesowych i transportowych z Czechami.

Uwzględniona częściowo

W projekcie SRWD Ziemia Kłodzka znajduje się w obszarach interwencji Autostrada
Nowej Gospodarki i Obszar transgraniczny, natomiast szczegółowa delimitacja
wszystkich obszarów interwencji nastąpi w ramach prowadzonej aktualizacji Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego po rozpatrzeniu
uwag zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych zarówno projektu SRWD jak i
aktualizacji PZPWD.

400

Zasady Realizacji

Chcielibyśmy aby w ramach Autostrady Nowej Gospodarki
włączyć Nową Rudę i gminę Radków.

Uwzględniona częściowo

Zasięg obszarów interwencji będzie podlegać szczegółowej delimitacji w ramach
studiów i analiz planistycznych przygotowywanych w celu wykorzystania
instrumentów wsparcia ze środków unijnych na lata 2014-2020. Obszary te mają
być podstawą wyznaczania Obszarów Strategicznej Interwencji oraz podstawą dla
zawiązywania koalicji sąsiadujących samorządów gminnych i powiatowych, których
celem ma być realizacja wspólnych zadań. Odpowiedzią na to założenie są
zaproponowane w niniejszej Strategii tzw. Makrosfery. Rekomendacja: Nowa Ruda
znajduje się jako część OI "Aglomeracja Wałbrzyska", natomiast Radków w OI
"Ziemia Kłodzka".

401

Zasady Realizacji

Nie podoba nam się, że w ramach opisu sektora turystycznego i
jego rozwoju skupiono się na Karpaczu.

Nieuwzględniona

Projekt SRWD nie daje podstaw do wyciągnięcia tak daleko idącego wniosku
odnośnie skupienia się jednej miejscowości turystycznej. Projekt SRWD ujmuje
sektor turystyczny na Dolnym Śląsku szeroko i w sposób równomierny.

402

Zasady Realizacji

Rozwój sektora turystycznego nie jest możliwy bez właściwego
rozwoju Infrastruktury transportowej.

Uwzględniona

403

Zasady Realizacji

Największą potrzebą obszaru jest inwestycja w transport.

Uwzględniona

404

Zasady Realizacji

Konieczność zmiany terminu „Kotlina Kłodzka” na „Ziemię
Kłodzką” w Strategii.

Uwzględniona

405

Zasady Realizacji

Odnośnie budowy drogi sudeckiej to należałoby ją sfinansować
z pieniędzy samorządu województwa, gminy i powiaty na ten
cel nie mają. To droga śródsudecka powinna być
współfinansowana przez gminy i powiaty.

Nieuwzględniona

Uwaga bezzasadna, nie jest przedmiotem ustaleń SRWD -za szczegółowa do skali
opracowania.

Uwzględniona częściowo

Dopasowanie ważności realizacji celów w poszczególnych obszarach interwencji
zostanie wypracowane na podstawie ankiet rozesłanych do wszystkich powiatów
województwa. Należy zaznaczyć że brak (lub niższa ranga) zaznaczenia danego celu
szczegółowego w obszarze interwencji nie oznacza braku mozliwości realizacji tych
zadań - jest rodzajem rekomendacji - które z celów powinny być realizowane w
pierwszej kolejności, które w następnej w ramach posiadanych środków.

406

Zasady Realizacji

Rozwój gospodarki opartej na wiedzy,
Wrocławski Obszar Metropolitalny,
Legnicko-Głogowski Obszar Miedziowy.

Dopisać: aglomeracja jeleniogórska.

tereny poprzemysłowe dotyczą nie tylkoregionu wałbrzyskiego ale
także regionu jeleniogórskiego (przykład Kowar) jeżeli ten obszar
ma być terenem turystycznym to musi mieć inne źródło
zatrudnienia, inaczej się wyludni, ponieważ branża turystyczna nie
jest w stanie dać zatrudnienie miejscowościom o liczbie
mieszkańców powyżej 10 tys

Uwaga znajduje swoje odzwierciedlenie w wielu zapisach projektu SRWD, m.in. w
ramach Makrosfery Infrastruktura czy też w ramach opisu Obszaru Interwencji
Ziemia Kłodzka.
Uwaga znajduje swoje odzwierciedlenie w wielu zapisach projektu SRWD, m.in. w
ramach makrosfery Infrastruktura czy też w ramach opisu Obszaru Interwencji
Ziemia Kłodzka.
Uwaga zasadna. Nazwa Obszaru interwencji Kotlina Kłodzka zostałą zmieniona na
Ziemia Kłodzka, a obszar został rozszerzony o gminy tworzące Stowarzyszenie
Gmin Ziemi Kłodzkiej.
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Treść uwagi/propozycja zmiany
Chciałbym zauważyć, że w tym projekcie Strategii powiatu
wołowskiego właściwe nie ma?????????
Lokomotywa postępu w postaci rozbudowy nowoczesnej
Infrastruktury omija powiat wołowski.

Zasady Realizacji

Jeżeli chodzi o drogi to połączenie powiatu wołowskiego
drogami wojewódzkimi z większymi ośrodkami województwa
da szansę na lepszy dostęp mieszkańców wołowskiego do
miejsc pracy i ograniczy bezrobocie.

Zasady Realizacji

Odnośnie obszarów interwencji i macierzy to należy podkreślić,
że wszystkie osiem celów powinno być realizowanych na
terenie obszarów interwencji, w których powiat górowski się
mieści, w związku z tym należałoby dodatkowo dołączyć cel nr
2 („Zrównoważony transport i poprawa dostępności
transportowej”), którego obecnie brakuje, szczególnie w
kontekście konieczności budowy obwodnicy Góry i
konieczności powiązania Góry z budowanymi inwestycjami
drogowymi krajowymi (S5) i wojewódzkimi (most w
Ciechanowie)

Zasady Realizacji

Odnośnie celu 7. „Włączenie społeczne i podnoszenie poziomu
życia” w szczególności w kontekście kwestii osób starszych i
osób niepełnosprawnych to należy podkreślić, że powiat
górowski mieszczący się w obszarze interwencji Dolina Baryczy i
LGOM mógłby się stać miejscem urlopu, leczenia i odpoczynku
dla tych osób z powiatu i okolicznych powiatów z obszaru
interwencji LGOM i Doliny Baryczy. Stąd prośba o wpisanie
powiatu górowskiego w cel nr 7.

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Nieuwzględniona

Zgodnie z zapisami projektu SRWD wszystkie cele szczegółowe będą realizowane
na całym obszarze województwa, także te dotyczące infrastruktury.

Uwzględniona

Uwaga zajduje swoje odzwierciedlenie w zapisach projektu SRWD w makrosferze
Infrastruktura: Utrzymywanie, modernizacja i budowa dróg i kolei zapewniających
dojazd z małych, peryferyjnie położonych miejscowości do głównych miast
województwa; Kompleksowe remonty i modernizacje dróg wojewódzkich i
powiatowych łączących miasta Dolnego Śląska; Wytyczenie korytarzy drogowych
dla transportu ciężkiego ze szczególnym uwzględnieniem realizacji obwodnic miast
na drogach wojewódzkich, a także lobbowanie na szczeblu centralnym na rzecz
realizacji obwodnic miejscowości w ciągach dróg krajowych; Realizacja inwestycji
zwiększających płynność ruchu i bezpieczeństwo na krytycznych odcinkach dróg.
Także obecne dzialania samorzadu województwa powoduja poprawę sytuacji np.
rozpoczącie budowy przeprawy mostowej przez Odrę w Brzegu Dolnym.
Odnośnie dróg wojewódzkich - uwaga zgodna z zapisami SRWD/ w Makrosferze
Infrastruktura/ Przedsięwzięcia: " Kompleksowe remonty i modernizacje dróg
wojewódzkich i powiatowych łączących miasta Dolnego Śląska. Zadania ujęte w
WPF 1. Budowa mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny wraz z drogami
dojazdowymi,
2. Skomunikowanie mostu na rzece Odrze w miejscowości Brzeg Dolny z Drogą
krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr 340,
3. Skomunikowanie A4 z S5 wraz z obwodnicą Obornik Śląskich.

Uwzględniona częściowo

Dopasowanie ważności realizacji celów w poszczególnych obszarach interwencji
zostanie wypracowane na podstawie ankiet rozesłanych do wszystkich powiatów
województwa. Należy zaznaczyć że brak (lub niższa ranga) zaznaczenia danego celu
szczegółowego w obszarze interwencji nie oznacza braku mozliwości realizacji tych
zadań - jest rodzajem rekomendacji - które z celów powinny być realizowane w
pierwszej kolejności, które w następnej w ramach posiadanych środków.

Uwzględniona częściowo

Dopasowanie ważności realizacji celów w poszczególnych obszarach interwencji
zostanie wypracowane na podstawie ankiet rozesłanych do wszystkich powiatów
województwa. Należy zaznaczyć że brak (lub niższa ranga) zaznaczenia danego celu
szczegółowego w obszarze interwencji nie oznacza braku mozliwości realizacji tych
zadań - jest rodzajem rekomendacji - które z celów powinny być realizowane w
pierwszej kolejności, które w następnej w ramach posiadanych środków.
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REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona częściowo

Uwaga dot. kierunków przyszłej polityki spójności, a nie SRWD. Turystyka jest
jednym z filarów wzrostu wyznaczonych w projekcie SRWD i rozwój związany z
turystyką na pewno będzie mógł liczyć na wsparcie ze strony samorządu
wojeództwa. Należy zaznaczyć że brak (lub niższa ranga) zaznaczenia danego celu
szczegółowego w obszarze interwencji nie oznacza braku mozliwości realizacji tych
zadań - jest rodzajem rekomendacji - które z celów powinny być realizowane w
pierwszej kolejności, które w następnej w ramach posiadanych środków.
Obszar turystyki faktycznie nie został wskazany bezpośrednio w celach
tematycznych KE, ale będzie istaniała możliwość pośredniego wsparcia tego
obszaru ze środków UE w ramach polityki spójności, np. przy wsparciu sektora
MSP, w zakresie ochrony bioróżnorodności biologicznej, w zakresie dziedzictwa
kulturowego.

Zasady Realizacji

Powiat ten mógłby stanowić zaplecze turystyczne dla LGOM,
ale w najnowszej perspektywie finansowej UE nie jest
planowane utworzenie niezależnego priorytetu w RPO
dotyczącego turystki, więc z tego źródła na inwestycje w
infrastrukturę turystyczną powiat górowski nie będzie mógł
czerpać.

Zasady Realizacji

Odnośnie wyznaczonych w Strategii obszarów funkcjonalnych
to powiat górowski znajduje się w obrębie obszaru legnicko –
głogowskiego (teoretycznie bardzo atrakcyjna lokalizacja)
tymczasem powiat ten jest słabo zurbanizowany i
nieuprzemysłowiony oraz nie posiada żadnych znaczących
zasobów surowców naturalnych. W ramach tego obszaru
funkcjonalnego stanowić on będzie zapleczem ze słabą
perspektywą rozwoju gdyż mimo zapóźnień jednocześnie
będzie ujęty w ramach bogatego i wysoko uprzemysłowionego
obszaru funkcjonalnego LGOM. W kontekście dostępu do
środków z PFRON, funduszu dla osób niepełnosprawnych
przyporządkowanie powiatu górowskiego do obszaru
zamożnego (licząc PKB na mieszkańca) takiego jak obszar
legnicko – głogowski rodzi niebezpieczeństwo, że z tych
środków nie będzie można skorzystać.

Nieuwzględniona

Obszar ten pomimo, że jest gospodarczo silniejszy jest też szansą dla powiatu
górowskiego, którą można wykorzystać poprzez poprawienie dostępności
transportowej i mobilności mieszkańców. Obszar LGOF może być miejscem pracy
dla mieszkańców powiatu górowskiego. Ponadto podział na jednostki statystyczne
NUTS i przyporządkowanie w ramach NUTS 3 powiatu górowskiego do subregionu
legnicko-głogowskiego odbyło się na poziomie unijnym i samorząd województwa
nie miał na to większego wpływu. W projekcie SRWD na str. 19 jest wyraźny zapis,
iż w obszarach funkcjonalnych będą realizowane wszystkie cele SRWD. Kwestia
funkcjonowania powiatu górowskiego w ramach LGOM to temat pewnych
kierunków integracji, natomiast sterowanie środkami finansowymi to już obszar
interwencji. W ramach obszarów interwencji powiat górowski został włączony do
OI Kraina Baryczy.

Zasady Realizacji

Powinniście Państwo spojrzeć na powiat górowski od innej
perspektywy. Powiat ten nie będzie sypialnią dla Wrocławia (co
najwyżej dla LGOM). Należy zbadać jak wykorzystać potencjał
powiązań z Wielkopolską w celu poprawy sytuacji w powiecie
górowskim. Powiat górowski ma potencjał jako miejsce z
czystym powietrzem do stania się „sypialnią” dla
przemysłowego obszaru LGOM. Na razie wychodzi na to, że
plan jest taki aby powiat górowski był jedynie enklawą
turystyczną.

Uwzględniona częściowo

W późniejszym terminie zostanie przygotowana szczegółowa analiza odnośnie
spójności obszaru górowskiego z resztą województwa.
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Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona częściowo

Obszar ten pomimo, że jest gospodarczo silniejszy jest też szansą dla powiatu
górowskiego, którą można wykorzystać poprzez poprawienie dostępności
transportowej i mobilności mieszkańców. Obszar LGOF może być miejscem pracy
dla mieszkańców powiatu górowskiego. Ponadto podział na jednostki statystyczne
NUTS i przyporządkowanie w ramach NUTS 3 powiatu górowskiego do subregionu
legnicko-głogowskiego odbyło się na poziomie unijnym i samorząd województwa
nie miał na to większego wpływu. W projekcie SRWD jest wyraźny zapis, iż w
obszarach funkcjonalnych będą realizowane wszystkie cele SRWD. Kwestia
funkcjonowania powiatu górowskiego w ramach LGOM to temat pewnych
kierunków integracji, natomiast sterowanie środkami finansowymi to już obszar
interwencji. W ramach obszarów interwencji powiat górowski został włączony do
OI Kraina Baryczy.
Pomimo, iż Powiat Górowski został ujęty w Legnicko-Głogowskim Obszarze
Funkcjonalnym, to jednak w obszarze interwencji został ujęty w "Krainie Baryczy",
dla którego na obecnym etapie formułowania SRWD wskazano jako istotny m.in.
cel "Wzrost zatrudnienia i mobilności pracowników". W SRWD nie wskazano, iż do
realizacji programów pomocowych będzie wymagany wkład własny. Strategia
Rozwoju Województwa Dolnośląskiego jest pierwszym szczeblem programowania
strategicznego i określa główne wyzwania i kierunki działań tworząc docelowy
obraz planowanej przyszłości regionu w określonym horyzoncie czasowym.
Poszczególne programy pomocowe oraz systemy ich realizacji będą dopiero
określane.

414

Zasady Realizacji

Powiat górowski nie ma interesu aby być w obszarze legnicko –
głogowskiego ponieważ powiat ma najniższe uprzemysłowienie
i najwyższe bezrobocie, tymczasem obszar legnicko – głogowski
jest jednym z najbogatszych obszarów w kraju. W związku z
tym, że należeliśmy teoretycznie do bogatego obszaru byliśmy
wyłączeni z możliwości uczestnictwa w wielu programach
pomocowych, a nawet jeżeli mogliśmy w nich teoretycznie
uczestniczyć to nie byliśmy w stanie wnieść większego niż w
przypadku podregionów biedniejszych wkładu własnego. Jeżeli
nadal będziemy leżeć w obszarze relatywnie bogatym to
również w okresie 2014 – 2020 grozi powiatowi górowskiemu,
że fundusze społeczne go ominą.

415

Zasady Realizacji

Ulokowanie powiatu górowskiego w obszarze interwencji
Doliny Baryczy jest dobrym pomysłem.

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona

416

Zasady Realizacji

Ważne aby obszar Doliny Baryczy był również dostępny dla
turystyki aktywnej, nie tylko dla ludzi starszych i
niepełnosprawnych.

Uwzględniona

W makrosferze TURYSTYKA dodać zapis:" Aktualizacja lub opracowanie od
podstaw subregionalnych strategii rozwoju turystyki uwzględniajacych zmienające
się uwarunkowania rozwoju tej dziedziny".

Uwzględniona częściowo

Obszar ten pomimo, że jest gospodarczo silniejszy jest też szansą dla powiatu
górowskiego, którą można wykorzystać poprzez poprawienie dostępności
transportowej i mobilności mieszkańców. Obszar LGOF może być miejscem pracy
dla mieszkańców powiatu górowskiego. Ponadto podział na jednostki statystyczne
NUTS i przyporządkowanie w ramach NUTS 3 powiatu górowskiego do subregionu
legnicko-głogowskiego odbyło się na poziomie unijnym i samorząd województwa
nie miał na to większego wpływu. W projekcie SRWD na str. 19 jest wyraźny zapis,
iż w obszarach funkcjonalnych będą realizowane wszystkie cele SRWD. Kwestia
funkcjonowania powiatu górowskiego w ramach LGOM to temat pewnych
kierunków integracji, natomiast sterowanie środkami finansowymi to już obszar
interwencji. W ramach obszarów interwencji powiat górowski został włączony do
OI Kraina Baryczy.

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona w opisie Obszaru Interwencji Kraina Baryczy.

Uwzględniona częściowo

Dlatego też projekt SRWD opiera się na 2 filarach, z których jednym jest produkcja
innowacyjna i oparta o nowoczesne technologie, a drugim turystyka.

Uwzględniona

Uwaga znajduje swoje odzwierciedlenie w zapisach projektu SRWD, w
szczególności w opisie Obszaru Interwencji Kraina Baryczy na str. 22 ("Szczególnej
uwagi wymaga silniejsze zintegrowanie tego obszaru, zwłaszcza Ziemi Górowskiej,
z resztą województwa") oraz makrosfery Infrastruktura na str. 30-31.

417

Zasady Realizacji

418

Zasady Realizacji

419

Zasady Realizacji

420

Zasady Realizacji

Jesteśmy włączeni do obszaru gospodarczo mocniejszego od
naszego powiatu.

Dojechanie do Góry jest uciążliwe dlatego należy zwiększyć
dostępność transportową.
Nie widzę możliwości rozwoju przemysłu lokalnego ponieważ
leżymy w obszarze Doliny Baryczy czyli na terenie obszaru
chronionego.
Powstanie właściwej sieci transportowej jest podstawą rozwoju
każdego obszaru w tym powiatu górowskiego.
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Uzasadnienie:

Uwzględniona

Postulaty zawarte w uwadze zgodne są z istniejącymi zapisamy SRWD: Makfrosfera
Infrastruktura: Priorytety: Poprawa jakości i standardów transportu ([...] i żeglugi
śródlądowej), Wzrost konkurencyjności żeglugi śródlądowej, Przedsięwzięcia:
Wykorzystanie dróg wodnych dla żeglugi turystycznej i pasażerskiej oraz
transportu wodnego orazMakrosfera Turystyka: Podniesienie atrakcyjności
turystycznej dolnośląskich cieków wodnych, przede wszystkim Odry, poprzez
zagospodarowanie nabrzeży, budowę przystani, marin i rozbudowę turystycznej
floty odrzańskiej

Uwzględniona częściowo

Dopasowanie ważności realizacji celów w poszczególnych obszarach interwencji
zostanie wypracowane na podstawie ankiet rozesłanych do wszystkich powiatów
województwa. Należy zaznaczyć że brak (lub niższa ranga) zaznaczenia danego celu
szczegółowego w obszarze interwencji nie oznacza braku mozliwości realizacji tych
zadań - jest rodzajem rekomendacji - które z celów powinny być realizowane w
pierwszej kolejności, które w następnej w ramach posiadanych środków.

Uwzględniona częściowo

Dopasowanie ważności realizacji celów w poszczególnych obszarach interwencji
zostanie wypracowane na podstawie ankiet rozesłanych do wszystkich powiatów
województwa. Należy zaznaczyć że brak (lub niższa ranga) zaznaczenia danego celu
szczegółowego w obszarze interwencji nie oznacza braku mozliwości realizacji tych
zadań - jest rodzajem rekomendacji - które z celów powinny być realizowane w
pierwszej kolejności, które w następnej w ramach posiadanych środków.

Zasady Realizacji

Powiat górowski to jest 5 gmin. Część tych gmin jest
powiązanych z sytuacją na rzece Odry. Należy postawić na
rozwój transportu rzecznego. Postuluje się aby w ramach
projektu Strategii postawić na transport rzeczny (nie tylko
myśleć o turystyce w kontekście rzeki Odry) i dalej rozwijać
infrastrukturę na tej rzece.

Zasady Realizacji

Poparcie dla realizacji celu 6 i 7 na terenie powiatu
górowskiego. Powiat górowski pracuje nad tym aby dać
możliwość mieszkańcom znalezienia dobrej pracy na terenie
lepiej rozwiniętych obszarów województwa.

Zasady Realizacji

Na str. 23 mamy tabelę (macierz) dotyczącą realizacji celów
rozwoju w obszarach interwencji z ośmioma najważniejszymi
celami. Naszym zdaniem powinno się przyporządkować jeszcze
dwa cele do LGOM-u – cel 2 i 3. W związku z wyczerpywaniem
się zasobów miedziowych musimy już wcześniej zastanowić się
nad kreowaniem nowych miejsc pracy poprzez wspomaganie
rozwoju malej i średniej przedsiębiorczości na tym terenie.

424

Zasady Realizacji

Odnośnie obszaru interwencji Doliny Odry należy dodatkowo
przyporządkować cel nr 2. Odra jako obszar dla rozwoju
transportu i turystyki, musi być to strategiczny cel dla całego
Dolnego Śląska.

Uwzględniona częściowo

Dopasowanie ważności realizacji celów w poszczególnych obszarach interwencji
zostanie wypracowane na podstawie ankiet rozesłanych do wszystkich powiatów
województwa. Należy zaznaczyć że brak (lub niższa ranga) zaznaczenia danego celu
szczegółowego w obszarze interwencji nie oznacza braku mozliwości realizacji tych
zadań - jest rodzajem rekomendacji - które z celów powinny być realizowane w
pierwszej kolejności, które w następnej w ramach posiadanych środków.

425

Zasady Realizacji

Zarząd Województwa powinien stworzyć mechanizmy wsparcia
finansowego gmin i preferować takie, które realizują wspólnie
różne projekty - nacisk na współpracę, nie na rywalizację.

Uwzględniona częściowo

Jeżeli chodzi o przyszłe RPO, to będzie rozważona możliwość premiowania
projektów partnerskich w przypadku niektórych typów projektów

426

Obszar Ziemi Kłodzkiej charakteryzuje się wspólną polityką
Obszar interwencji Kotlina Kłodzka ograniczony jedynie do
Mapa 8. Obszary interwencji na terenie
turystyczną i transgraniczną, opartą o zasady współpracy i rozwoju
województwa dolnośląskiego wg projektu gmin kłodzkich /zmiana nazwy na Ziemia Kłodzka i rozszerzenie
na bazie zasobów m.in. endogenicznych. W większym stopniu jest
Zasady Realizacji
Planu Zagospodarowania Przestrzennego
obszaru o wszystkie gminy tworzące Stowarzyszenie Gmin
w stanie podołać problemom i wyzwaniom niż ograniczona
Województwa
Ziemi Kłodzkiej.
terytorialnie Kotlina Kłodzka.

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Nazwę Obszaru Interwencji Kotlina Kłodzka zmieniono na Ziemia
Kłodzka. Szczegółowa delimitacja obszarów interwencji, w tym OI Ziemia Kłodzka,
to nastąpi to w ramach prowadzonej aktualizacji Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego po rozpatrzeniu uwag zgłoszonych w
ramach konsultacji społecznych zarówno projektu SRWD jak i aktualizacji PZPWD.

427

Autostrada Nowej Gospodarki jako obszar o najwyższej
atrakcyjności lokalizacji inwestycji zapewni wszechstronny rozwój
Obszar interwencji Autostrada Nowej Gospodarki nie obejmuje
gmin tworzących Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej.
wszystkich gmin Ziemi Kłodzkiej/ rozszerzenie obszaru o
Przyciągnięcie inwestorów spowoduje tworzenie nowych, trwałych
wszystkie gminy tworzące Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej. miejsc pracy i stanowić będzie przeciwwagę dla czeskiego rynku
pracy, dającego obecnie zatrudnienie dla części lokalnej
społeczności.

Uwzględniona częściowo

Zasięg obszarów interwencji będzie podlegać szczegółowej delimitacji w ramach
studiów i analiz planistycznych przygotowywanych w celu wykorzystania
instrumentów wsparcia ze środków unijnych na lata 2014-2020. Obszary te mają
być podstawą wyznaczania Obszarów Strategicznej Interwencji oraz podstawą dla
zawiązywania koalicji sąsiadujących samorządów gminnych i powiatowych, których
celem ma być realizacja wspólnych zadań. Odpowiedzią na to założenie są
zaproponowane w niniejszej Strategii tzw. Makrosfery.

421

422

423

Zasady Realizacji

Autostrada Nowej Gospodarki

60
UWAGI ZGŁOSZONE DO PROJEKTU SRWD 2020
Lp.

428

Rozdział

Zasady Realizacji

Obecny zapis

Tabela 1. Realizacja celów rozwoju w
obszarach interwencji; Cel 3, Cel 6, Cel 7].

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Treść uwagi/propozycja zmiany

Uzasadnienie zmiany

Po pierwsze, nie mogę pozwolić na zapisy w Strategii
wyłączające miasto Zgorzelec z realizacji Celów Rozwoju
przewidujących wsparcie dla MŚP, wzrost zatrudnienia,
włączenie społeczne i podnoszenie jakości życia [Projekt
Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020

Uważam, że zapis ten jest konsekwencją ewidentnych braków i
błędów zawartych w charakterystyce zagrożeń występujących w
obejmującym Zgorzelec obszarze funkcjonalnym [Projekt Strategii
Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020: str. 20; pkt D. Obszar
Zachodni], które: A. przypisują całemu obszarowi zagrożenia
„związane z przekształcaniem środowiska naturalnego i krajobrazu,
w tym zmianami sieci hydrograficznej”, które dotyczą głównie
Worka Turoszowskiego, ale już nie Zgorzelca, Pieńska czy Węglińca
B. całkowicie ignorują bariery rozwojowe występujące w powiecie
zgorzeleckim i mieście Zgorzelec, do których zaliczyć należy: postępującą depopulację, generowaną przez ujemny przyrost
naturalny i równoczesne ujemne saldo migracji, na skutek czego w
okresie między 2004 a 2011 rokiem w Zgorzelcu ubyło ok. 2,5
tysiąca mieszkańców- utrzymujące się bezrobocie, które w
powiecie zgorzeleckim od 2009 roku niezmiennie oscyluje wokół
13%, a w samym Zgorzelcu od 2009 roku wzrasta, wahając się
wokół liczby 1 300 osób - spadek liczby nowo rejestrowanych
podmiotów gospodarczych, przy równoczesnym wzroście liczby
przedsiębiorców rezygnujących z prowadzenia działalności
gospodarczej (w roku 2011 w Zgorzelcu odnotowano ok. 25
nowych wpisów do ewidencji podmiotów gospodarczych i ok. 360
rezygnacji z prowadzenia działalności) - systematyczne ograniczanie
zatrudnienia przez dwóch największych pracodawców Obszaru
Zachodniego tj. PGE GiEK S.A. O/KWB Turów i PGE GiEK S.A.
O/Elektrownia Turów, spowodowane nieuchronnym
wyczerpywaniem się zasobów węgla. Już teraz zatrudnienie w ww.
zakładach systematycznie się zmniejsza
(przykładowo: w 1999 r. Kopalnia Turów zatrudniała 5 965
pracowników, podczas gdy w czerwcu 2012 r. pracowało w niej już
tylko 3 396 osób), a zgodnie z zapowiedziami w najbliższym czasie
pracę w kopalni i elektrowni straci kolejnych ponad 500 osób,
którym podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie powiatu
nie są w stanie zapewnić pracy.
C. wynikają z nieznajomości realiów naszego pogranicza, czego
konsekwencją jest zapis odnoszący się bezpośrednio do
współpracy transgranicznej pomiędzy Zgorzelcem a Goerlitz, który
brzmi: „Transgraniczny charakter obszaru, wyrażający się silną

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona częściowo

Dopasowanie ważności realizacji celów w poszczególnych obszarach interwencji
zostanie wypracowane na podstawie ankiet rozesłanych do wszystkich powiatów
województwa. Należy zaznaczyć że brak (lub niższa ranga) zaznaczenia danego celu
szczegółowego w obszarze interwencji nie oznacza braku mozliwości realizacji tych
zadań - jest rodzajem rekomendacji - które z celów powinny być realizowane w
pierwszej kolejności, które w następnej w ramach posiadanych środków.
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Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona częściowo

1. W odniesieniu do pierwszego postulatu należy stwierdzić, iż zasięg obszarów
interwencji będzie podlegać szczegółowej delimitacji w ramach studiów i analiz
planistycznych przygotowywanych w celu wykorzystania instrumentów wsparcia ze
środków unijnych na lata 2014-2020. Obszary te mają być podstawą wyznaczania
Obszarów Strategicznej Interwencji oraz podstawą dla zawiązywania koalicji
sąsiadujących samorządów gminnych i powiatowych, których celem ma być
realizacja wspólnych zadań. Odpowiedzią na to założenie są zaproponowane w
niniejszej Strategii tzw. Makrosfery.
2. Co do drugiego postulatu, to dopasowanie ważności realizacji celów w
poszczególnych obszarach interwencji zostanie wypracowane na podstawie ankiet
rozesłanych do wszystkich powiatów województwa. Należy zaznaczyć że brak (lub
niższa ranga) zaznaczenia danego celu szczegółowego w obszarze interwencji nie
oznacza braku mozliwości realizacji tych zadań - jest rodzajem rekomendacji które z celów powinny być realizowane w pierwszej kolejności, które w następnej
w ramach posiadanych środków.

Nieuwzględniona

Proponowany w Strategii zapis nie jest skrótowy, wręcz przeciwnie - nie zawęża
obszaru tylko do Sudetów, na co wskazuje proponowany zapis.

Pierwszą propozycją jest zwiększenie zasięgu obszaru interwencji
pn. „Autostrada Nowej Gospodarki” poprzez znaczne przesunięcie
granicy na północ i południe od Zgorzelca, tak aby w skład
przedmiotowego obszaru weszły następujące jednostki samorządu
terytorialnego: Gmina Miejska Zgorzelec i Gmina Wiejska Zgorzelec,
Zawidów, Sulików, Pieńsk, Węgliniec. Równocześnie proponuję
przesunięcie granicy obszaru interwencji pn. „Worek Turoszowski”
na północ tak, aby obszar ten obejmował miasto Zgorzelec.
Zaproponowane przeze mnie przesunięcia granic nie mogą wpłynąć
na realizowane na danych obszarach cele rozwoju.
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Zasady Realizacji

Z zapisów projektu Strategii Rozwoju Województwa
Dolnośląskiego 2020 wynika, że większość obszaru Powiatu
Zgorzeleckiego znajduje się na obszarze interwencji pn. „Obszar
Drugim rozwiązaniem jest zwiększenie ilości celów rozwoju,
Transgraniczny”, gdzie zgodnie z propozycją Zarządu
które będą realizowane w ramach obszaru interwencji Obszar
Województwa Dolnośląskiego [str. 18] będą realizowane tylko
Transgraniczny o: Cel 3 - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw,
trzy cele rozwoju, czyli Cel 2 Zrównoważony transport i
zwłaszcza MŚP, Cel 6 - Wzrost zatrudnienia i mobilności
poprawa dostępności transportowej, Cel 4 Ochrona środowiska
pracowników, Cel 7 - Włączenie społeczne i podnoszenie poziomu
naturalnego, efektywne wykorzystanie zasobów oraz
życia.
dostosowanie do zmian klimatu i poprawa poziomu
bezpieczeństwa, Cel 5 Zwiększenie dostępności technologii
Jestem bowiem głęboko przekonany, że również nasza część
komunikacyjno- informacyjnych. Uważam, że przytoczone
Województwa Dolnośląskiego zasługuje na zrównoważony rozwój
wyżej zapisy strategii proponują nam działania i instrumenty
w wielu płaszczyznach, podobnie jak Aglomeracja Wałbrzyska czy
nieadekwatne do naszych potrzeb (które jak już wielokrotnie
Jeleniogórska, a problemy wynikające z wyczerpywania się złóż
wspominałem zostały źle zidentyfikowane) i będą w przyszłości
węgla w Turoszowskim Zagłębiu Węgla Brunatnego są nie mniej
dyskryminowały beneficjentów podczas ubiegania się o środki
ważne dla całego regionu niż przyszłość Legnicko-Głogowskiego
unijne w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020, dlatego
Okręgu Miedziowego.
nie zgadzam się z nimi proponując dwa inne rozwiązania.
Wyrażam głęboką nadzieję, że zarówno uwagi wymienione w
niniejszym piśmie, jak i te które zgłaszałem podczas dyskusji nad
projektem na spotkaniu konsultacyjnym w Zgorzelcu, zostaną
uwzględnione podczas dalszych prac nad Strategią Rozwoju
Województwa Dolnośląskiego 2020. Tym bardziej, że są one
wynikiem konsultacji Urzędu Miasta Zgorzelec z liderami
społeczności lokalnych, organizacjami pozarządowymi oraz
mieszkańcami.
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Zasady Realizacji

Wnosimy o zmianę nazwy obszaru, skrótowo ujętej jako
„Przedgórze Sudeckie i Sudety” na „Sudecki [lub SudeckoPrzedsudecki] Obszar Funkcjonalny” ( takich pełnych określeń
użyto w na str. 19 w odniesieniu do Obszarów Wrocławskiego i
Legnicko - Głogowskiego, należałoby też tak określić Zachodni
Obszar Funkcjonalny).
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Zasady Realizacji

Do oznaczeń do rysunku na str. 20 postulujemy wprowadzenie
określenia „Aglomeracja Jeleniogórska” (bo tak się ja
charakteryzuje na str. następnej).

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zapis skorygowano.

Zasady Realizacji

W ww. charakterystyce postulujemy wprowadzenie
następującego uzupełnienia: przy słowie „subregionu” dodanie
określenie „karkonoskiego” (tak ten subregion definiowany jest
w wielu opracowaniach programowych, jakie wypracowano tu
w ostatnich latach, by wymienić choćby „Tezy Karkonoskie” z
2007r.), a także po słowach „nowoczesną gospodarkę”
uzupełnienie o treść: „szkolnictwo wyższe i usługi
ponadlokalne”.

Nieuwzględniona

Aglomeracja Jeleniogórska jest pojęciem szerszym obejmującym Karkonosze,
Jelenią Górę jak i inne gminy chcące współpracować w ramach aglomeracji.
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Zasady Realizacji

"ochrona złóż węgla brunatnego

złoże węgla brunatnego
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Zasady Realizacji

"ochrona złóż węgla brunatnego

złoże węgla brunatnego
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Zasady Realizacji

"ochrona złóż węgla brunatnego

złoże węgla brunatnego
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Zasady Realizacji

"ochrona złóż węgla brunatnego

złoże węgla brunatnego
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Uzasadnienie zmiany

W tabeli 1 na str. 23 postulujemy uwzględnienie „rozwoju
gospodarki opartej na wiedzy” jako celu do realizacji w
obszarach aglomeracji jeleniogórskiej i wałbrzyskiej;
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REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

brak zasad ochrony złoża węgla brunatnego w związku z brakiem
wykazu strategicznych złóż (porozumienie Województwa z
samorządem)
brak zasad ochrony złoża węgla brunatnego w związku z brakiem
wykazu strategicznych złóż (porozumienie Województwa z
samorządem)
brak zasad ochrony złoża węgla brunatnego w związku z brakiem
wykazu strategicznych złóż (porozumienie Województwa z
samorządem)
brak zasad ochrony złoża węgla brunatnego w związku z brakiem
wykazu strategicznych złóż (porozumienie Województwa z
samorządem)

Zasady Realizacji

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową niszczy w 100
% środowisko, powodując jego całkowitą degradację, nawet na
terenie sąsiednim kopalni. Mieszkańcy terenu na którym
ulokowane są złożą wypowiedzieli się w referendum przeciwko
eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W związku z
powyższym należy uwzględnić wolę mieszkańców, dotyczącej
...Natomiast w związku z nieuniknionym
przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż. Poza tym
...Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości
eksploatacja dowolną metodą będzie stać w sprzeczności z
złóż w przyszłości podjęcie ewentualnej decyzji dotyczącej
– podjęcie decyzji dotyczącej
ogólnymi założeniami strategii wg których gospodarka ma być
eksploatacji złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
wsparta nowoczesnymi technologiami i wzmacniać potencjał miast
metodą nieodkrywkową (nieinwazyjną w środowisko).....
okolicach Legnicy....
i mniejszych miejscowości. W przypadku licznych miejscowości nie
będzie mowy o ich rozwoju ale unicestwieniu. Nie można też
zgodzić się z argumentem, że proponowana strategia rozwija ideę
gry o region wg prof. Waszkiewicza, gdyż ten nigdy nie opowiedział
się wydobywaniem węgla brunatnego w okolicach Legnicy i Lubina
a na pewno nie dawał poparcia dla powstania degradującej
środowisko kopalni odkrywkowej.

Zasady Realizacji

...Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
nowych kompetencji tego subregionu w
kontekście ograniczoności zasobów
...Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji
miedzi. Obszar występowania
tego subregionu w kontekście ograniczoności zasobów miedzi.
ochronnych złóż węgla brunatnego,
Obszar występowania złóż węgla brunatnego, wymagający ...
wymagający kierunkowych decyzji
państwa...

Nie ma definicji określającej z czym wiąże się ochrona złoża, co jest
bardzo istotne z uwagi na rozwój bądź zahamowanie rozwoju
naszego terenu. Ponadto dopiero na podstawie wykazu złóż o
znaczeniu strategicznym Wojewoda wspólnie z samorządem na
terenie którym znajdują się złoża, ustali rodzaj i czas działalności
oraz rodzaj ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców
wyrażonej w referendum. Zatem zupełnie nieuzasadnione są
przedmiotowe zapisy.

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona częściowo

Dopasowanie ważności realizacji celów w poszczególnych obszarach interwencji
zostanie wypracowane na podstawie ankiet rozesłanych do wszystkich powiatów
województwa. Należy zaznaczyć że brak (lub niższa ranga) zaznaczenia danego celu
szczegółowego w obszarze interwencji nie oznacza braku mozliwości realizacji tych
zadań - jest rodzajem rekomendacji - które z celów powinny być realizowane w
pierwszej kolejności, które w następnej w ramach posiadanych środków.

Uwzględniona

Dodanie zapisu.

Uwzględniona

Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania udokumentowanych złóż węgla
brunatnego..."

Uwzględniona

Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania udokumentowanych złóż węgla
brunatnego..."

Uwzględniona

Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania udokumentowanych złóż węgla
brunatnego..."

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."
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Uzasadnienie zmiany

Zasadnym, w naszej ocenie, wydaje się rozciągniecie obszaru
interwencji „AUTOSTRADA NOWEJ GOSPODARKI” na cały powiat
zgorzelecki, albowiem droga 352 (Zgorzelec- Bogatynia)
„AUTOSTRADA NOWEJ GOSPODARKI” jest szlakiem
komunikacyjnym gwarantującym najwyższy standard transportu
lądowego między dwoma najważniejszymi ośrodkami miejskimi
powiatu. Droga ta ma strategiczne znaczenie dla pogranicza PolskoNiemieckiego oraz przyczynia się do zwiększenia i poprawy
dostępności do przejść granicznych i włączenia regionalnego
układu transportowego do transgranicznej osi TEN-TE (Europejska
sieć dróg). Stanowi ona swoistą arterię powodująca rozwój
gospodarczy i turystyczny obszaru. Kolejnym argumentem
potwierdzającym słuszność naszej propozycji jest to, iż towarowy
węzeł kolejowy w Zawidowie jest stacją przeładunkową dla
największej ilości towarów i częstotliwości ich przewozów między
Polską a Czechami. Położenie drugiego węzła kolejowego Węgliniec
- Horka znajdującego się północnej części powiatu zgorzeleckiego
jest kolejnym argumentem przemawiającym za koniecznością
Rozszerzenie Obszaru Strategicznej Interwencji (OSI) pod nazwą
„AUTOSTRADA NOWEJ GOSPODARKI” na obszar całego powiatu rozszerzenia „AUTOSTRADA NOWEJ GOSPODARKI” na teren całego
zgorzeleckiego.
powiatu zgorzeleckiego. Niedostrzeżenie konieczności
prowadzenia „Przedsięwzięć” w ramach tego OSI na terenie całego
powiatu zgorzeleckiego spowoduje marginalizację całych obszarów
przyległych (w ujęciu geograficznym oraz w odniesieniu do
przyjętego określenia „AUTOSTRADA NOWEJ GOSPODARKI”) oraz
do pokazanych wyżej tras wymiany towarów, absorpcji nowych
technologii i rozwiązań logistycznych. Współpraca podmiotów
znajdujących się na obszarze powiatu zgorzeleckiego oraz
powiatów Goerlitz (D) i Liberec (Cz) jest większa i ma dużo większe
znaczenie dla województwa dolnośląskiego i Polski niż współpraca
samych miast z terenu powiatu na co wskazują zapisy Projektu.
Należy też pamiętać o konieczności rozwoju i wspieraniu rozwoju
powstających spontanicznie międzynarodowych połączeń
regionalnych, jak choćby trasa i most Pieńsk – Deschka, które w
sposób znakomity realizują założenia „AUTOSTRADA NOWEJ
GOSPODARKI”. Mając powyższe na uwadze, w naszej ocenie,
przedstawiona powyżej infrastruktura stwarza szanse rozwoju, ale
konieczne jest wsparcie by nie wystąpiła marginalizacja i

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona częściowo

Zasięg obszarów interwencji będzie podlegać szczegółowej delimitacji w ramach
studiów i analiz planistycznych przygotowywanych w celu wykorzystania
instrumentów wsparcia ze środków unijnych na lata 2014-2020. Obszary te mają
być podstawą wyznaczania Obszarów Strategicznej Interwencji oraz podstawą dla
zawiązywania koalicji sąsiadujących samorządów gminnych i powiatowych, których
celem ma być realizacja wspólnych zadań. Odpowiedzią na to założenie są
zaproponowane w niniejszej Strategii tzw. Makrosfery.
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Uzasadnienie zmiany

Zasady Realizacji

W Projekcie SRWD - mapa 8 - zaznaczono tylko Worek Żytawski, a
przecież nie chodzi tu o obszar geograficzny lecz obszar koniecznej
Strategicznej Interwencji. Degradacja środowiska pochodzącego od
przemysłu paliwowo- energetycznego dotyczy terenu całego
powiatu (według danych z „Raportu Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego: Identyfikacja i delimitacja obszarów problemowych i
strategicznej interwencji w Polsce”). Pamiętać należy, że w
powiecie zgorzeleckim notuje się najwyższy poziom
zanieczyszczenia powietrza, a wartość emisji pyłów kilkakrotnie
przewyższa poziom notowany np. we Wrocławiu, Legnicy,
Głogowie czy Lubiniu. Niewątpliwie skutki działalności gospodarczej
przez przemysł paliwowo-energetyczny w powiecie zgorzeleckim
rozciągają się także na powiat lubański. Szczególne zagrożenia
związane ze skutkami powodzi występują nie tylko w Worku
Żytawskim lecz wzdłuż zlewni Nysy Łużyckiej (ciągnącej się wzdłuż
całej zachodniej granicy powiatu zgorzeleckiego) i na pograniczu
Objęcie całego obszaru powiatu zgorzeleckiego i powiatu
Polsko - Czeskim skąd wpływa woda z górskich rzek i potoków do
lubańskiego
Polski. W świetle powyższego potrzebne jest wsparcie
Obszarem Strategicznej Interwencji (OSI) pod nazwą „WOREK
infrastruktury przeciwpowodziowej na terenie całego powiatu
TUROSZOWSKI”.
rozciągniętego wzdłuż Nysy Łużyckiej. Kwestia odpowiedzialności
wobec partnera niemieckiego i czeskiego determinuje działania
mające na celu zacieranie dysproporcji oraz osiągnięcie pożądanej
kompatybilności. Obszar Worka Turoszowskiego obejmującego
teren powiatu zgorzeleckiego jest dotknięty (wg raportu
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz na podstawie badań
Urzędu Statystycznego z roku 2012) najwyższym ubytkiem ludności
z tytułu migracji spośród 19 powiatów (przed pow. wałbrzyskim,
głogowskim, lubińskim). Obawa przed dalszą migracją pochodzi nie
tylko ze strony większych aglomeracji, ale też ze strony
zachodniego sąsiada powiatu zgorzeleckiego. Porównanie jakości
życia w Powiecie Zgorzeleckim i Powiecie Goerlitz wypada dla nas
niekorzystnie. Już pierwsze wyniki z prowadzonego projektu
„Jakość życia w obszarze przygranicznym” Uniwersytetu
Wrocławskiego oraz Technicznego Uniwersytetu w Dreźnie,
uzasadniają ujemne saldo migracji w naszym Powiecie. To
zagrożenie pochodzi także ze strony Czech. Podsumowując, aby
zatrzymać ten niekorzystny trend, należy zacząć od objęcia całego

Zasady Realizacji

Niekonsekwencja pojęciowa w wykresie na str. 18 (OF versus
OSI w relacji polityki Przestrzennej i Regionalnej) (makrosfery
jako domena polityki przestrzennej w sytuacji, gdy w zamyśle
autorów tej strategii makrosfery to grupy działań, czyli
ewidentnie domena polityki regionalnej).

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona częściowo

Zasięg obszarów interwencji będzie podlegać szczegółowej delimitacji w ramach
studiów i analiz planistycznych przygotowywanych w celu wykorzystania
instrumentów wsparcia ze środków unijnych na lata 2014-2020. Obszary te mają
być podstawą wyznaczania Obszarów Strategicznej Interwencji oraz podstawą dla
zawiązywania koalicji sąsiadujących samorządów gminnych i powiatowych, których
celem ma być realizacja wspólnych zadań. Odpowiedzią na to założenie są
zaproponowane w niniejszej Strategii tzw. Makrosfery.

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona.
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Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Zasady Realizacji

Obszary Interwencji versus Obszary Strategicznej Interwencji.
Na str. 19 stwierdza się, że kryteriami wyznaczenia obszarów
interwencji (OI) ma być istnienie konfliktu przestrzennego lub
szczególnego zjawiska przestrzennego, zaś lista OI będzie
dopracowana w konsultacjach ale też przy okazji aktualizowania
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa.
Dopiero na podstawie takiego „dopracowania” zostaną
wyznaczone OSI (czyli obszary, do których będą kierowane
środki). Nie można się zgodzić z takim postawieniem sprawy.
Pomijając fakt, że to jednak PZPWD powinien być funkcją
strategii (a nie odwrotnie) to perspektywa swobody
dokonywania zmian w określeniu obszarów strategicznej
interwencji oznacza także, że któryś z obszarów może nagle
wypaść z tej listy. Oznacza to dużą niepewność warunków
planowania, a trudno sensownie planować zamierzenia
rozwojowe w WARUNKACH NIEPEWNOŚCI. Proponuję usunąć
zapis o dopuszczalności zmian przy aktualizacji PZPWD.

Uwzględniona

Enumeratywna lista Obszarów Interwencji zostanie określona w SRWD, natomiast
w PZPWD zostanie dokonane uszczegółowienie i terytorialne odniesienie OI.
Podczas aktualizacji PZPWD żaden OI nie zostanie usunięty.

Zasady Realizacji

Zwracam też uwagę na pewną niekonsekwencję pojęciową. Na
22 str. stwierdza się, że lista 10 OI podlegać będzie
szczegółowej „delimitacji”(!!??) w procesie aktualizacji PZPWD
(nota bene - „Delimitacja” jest pojęciem stosowanym w prawie
międzynarodowym, zatem w naszej strategii warto używać
lepiej dobranych określeń). Jednocześnie OSI mają być tymi
obszarami, dla których zostaną wskazane szczegółowe cele, a
JST będą na tych terenach budować koalicje. To jest postulat. I
teraz: makrosfery . Strategiczna odpowiedź na postulat takiego
jak wyżej sposobu określenia OSI (str. 22). Jednocześnie jednak
makrosfery zostały określone, jako grupy działań. Ta koncepcja
trochę się rozjeżdża, ale nie zmienia to faktu, że właśnie w
makrosferach zdefiniowano rzeczywiste zamierzenia autorów
strategii. Tam zdefiniowane są priorytety, tam też wymienione
są tzw. korzyści, przy czym wyraźnie widać, że to właśnie te
„korzyści” są prawdziwymi celami szczegółowymi strategii.

Uwzględniona

Określenie delimitacja zostanie zastąpione, bardziej trafnym sformułowaniem.

Uwzględniona częściowo

Zasięg obszarów interwencji będzie podlegać szczegółowej delimitacji w ramach
studiów i analiz planistycznych przygotowywanych w celu wykorzystania
instrumentów wsparcia ze środków unijnych na lata 2014-2020.

Rozdział

Zasady Realizacji

Obecny zapis

6. Worek Turoszowski- obszar o silnych
przekształceniach środowiskowych
spowodowanych eksploatacją węgla
brunatnego. Jego transgraniczny
charakter predystynuje go do rozwoju
funkcji gospodarczych bazujących na
kooperacji polsko-czesko-niemieckiej .
Wystepują tu istotne zagrożenia
środowiskow, w tym degradacja
powierzchni ziemi i niebezpieczeństwo
powodzi.

Treść uwagi/propozycja zmiany

Uzasadnienie zmiany

Worek Turoszowski -Oddziaływuje na na powity zgorzelecki i
Worek Turoszowski- obszar o silnych przekształceniach
lubański. Zwłaszcza w zakresie zagrożeń środowiskowych (emisje
środowiskowych spowodowanych eksploatacją węgla
zanieczyszczeń). Wiatry z kierunku zachodniego powodują
brunatnego i bazaltu Jego transgraniczny charakter
oddziaływanie na część Karkonoszy w Powiecie
predystynuje go do rozwoju funkcji gospodarczych bazujących
Lubańskim.Podobne są też problemy związane z eksploatacją
na kooperacji polsko-czesko-niemieckiej . Wystepują tu istotne
kopalin, w Bogatyni węgla brunatnego, w Powiecie Lubanskim
zagrożenia środowiskow, w tym degradacja powierzchni ziemi i
(choć w mniejszej skali) bazaltu.Podobne problemy związane są z
niebezpieczeństwo powodzi.
niebezpieczeństwem powodzi. Dlatego obszar Worka
Turoszowskiego należy rozumieć szerzej jako obszar dwóch
Plus zmiana mapki przy tym punkcie w załączeniu zał. 1
powiatów zgorzeleckiego i lubańskiego.
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Rozdział

Zasady Realizacji

Obecny zapis

9.Autostrada Nowej Gospodarki...........

Propozycja zmiany dotyczy rozszerzenia na mapce obrazującej
ten obszar granic obszaru.
Propozycja zmiany w załączeniu.Zał.2

447

Zasady Realizacji

448

Zasady Realizacji

Opis obszarów interwencji – dla Aglomeracji Jeleniogórskiej też
proponuję dodać zdanie „Obszar problemów wynikających z
zagrożenia powodziowego”

Zasady Realizacji

Jw. w opisie Doliny Odry – proponuję zapis: „Jest także
obszarem o znaczących walorach przyrodniczych pozwalających
na uruchomienie programów turystycznego wykorzystania rzeki
i przyległych do niej terenów, zgodnie z modelem turystyki
zrównoważonej”.

449
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Zasady Realizacji

Zasady Realizacji

Mapka obrazująca obszary interwencji.

Treść uwagi/propozycja zmiany

Tabela: Społeczeństwo

23
Tabela 1. Realizacja celów rozwoju w
obszarach interwencji.
Wrocławski Obszar Metropolitalny.
Cel 2 - brak znaku X
Cel 3 j.w
Cel 6 j.w
Cel 7 j.w

Zmiana mapki obszary interwencji. Zał.3

dopisać: Wymiar przedsiębiorczości.
Zwiększanie roli sektora pozarządowego oraz organizacji
pracodawców
w przejmowaniu zadań publicznych i budowaniu gospodarki
społecznej, jako uzupełnienie głównego nurtu gospodarki i
rynku pracy

Wrocławski Obszar Metropolitalny.
Cel 2 - X
Cel 3 - X
Cel 6 - X
Cel 7 - X

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD
Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Nieuwzględniona

Wskazany w uwadze obszar jest już ujęty w ramach OI: obszar trangraniczny oraz
częściowo w OI: Autostrada Nowej Gospodarki. Potencjalnym OI dla Świeradowa
Zdr. może być także OI: Aglomeracja Jeleniogórska. Uszczegółowienie obszarów
interwencji nastąpi w ramach prowadzonej aktualizacji Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego po rozpatrzeniu uwag zgłoszonych w
ramach konsultacji społecznych zarówno projektu SRWD jak i aktualizacji PZPWD.
(Uwaga: W załączniku pdf znajduje się proponowana przez powiat lubański mapka)

Uwzględniona częściowo

Rekomendacja - rozszerzenie OI Obszar transgraniczny do odległ. dwóch
powiatów od granicy (postulat taki padł także w Bolesławcu). Uszczegółowienie
obszarów interwencji nastąpi w ramach prowadzonej aktualizacji Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego po rozpatrzeniu
uwag zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych zarówno projektu SRWD jak i
aktualizacji PZPWD. (Uwaga: W załączniku pdf znajduje się proponowana przez
powiat lubański mapka)

Uwzględniona

Uzupełnienie zapisu w SRWD, w rozdziale 3. Zasady realizacji, dla obszaru
interwencji Aglomeracja Jeleniogórska, w formie zaproponowanej w uwadze

Aby oddalić konflikty na tle różnej interpretacji zapisów strategii.

Uwzględniona

Poszrrzenie zapisu o zaproponowaną treść„Jest także obszarem o znaczących
walorach przyrodniczych pozwalających na uruchomienie programów
turystycznego wykorzystania rzeki i przyległych do niej terenów, zgodnie z
modelem turystyki zrównoważonej”.

Przejmowanie zadań administracji publicznej przez organizacje
pozarządowe oraz organizacje pracodawców jest spełnieniem
konstytucyjnej zasady pomocniczości. Obecnie organizacje
pozarządowe wraz z organizacjami pracodawców stają się coraz
ważniejszym elementem demokratycznego państwa, istotnym
aktorem systemu dialogu społecznego.
W tym kontekście ich główną zaletą wydaje się być to, że w
większości wspomagają instytucje państwowe
i samorządowe w zaspokajaniu ważnych dla wielu grup społecznych
potrzeb związanych np. z edukacją, ochroną zdrowia czy pomocą
społeczną i mogą stać się uzupełnieniem głównego nurtu
gospodarki i rynku pracy.

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zapis wprowadzony w Harmoniach w Harmonii Gospodarka.

Uwzględniona częściowo

Dopasowanie ważności realizacji celów w poszczególnych obszarach interwencji
zostanie wypracowane na podstawie ankiet rozesłanych do wszystkich powiatów
województwa. Należy zaznaczyć że brak (lub niższa ranga) zaznaczenia danego celu
szczegółowego w obszarze interwencji nie oznacza braku mozliwości realizacji tych
zadań - jest rodzajem rekomendacji - które z celów powinny być realizowane w
pierwszej kolejności, które w następnej w ramach posiadanych środków.

Uzasadnienie zmiany

W załaczniku graficznym, na stronie 22 przy opisie Autostrady
Nowej Gospodarki przy granicy z Niemcami zwężono obszar
oddziaływania autostrady A4 . Obszar ten powinien zostać
rozszerzony i obejmować powiat lubański jako leżący w
bezpośredniej strefie oddziaływania A4 oraz powiat zgorzelecki w
związku z korytarzem transportowym drogą wojewódzka nr 352 i
dalej nr 355 do Liberca gdzie rozpoczyna się system czeskich
autostrad.Od A4 na wysokości Zgorzelca do najbliższej Czeskiej
drogi szybkiego ruchu, jest jedynie 50 km. Należy w przyszłości
liczyć się ze zwiększonym ruchem tranzytowym.

Uzasadnienie w punkcie 1,2.
Dodatkowo nieco rozszerzono granice obszaru transgranicznego
tak aby obejmował cały Powiat Lubański a nie tylko jego część.

Realizacja tych celów konieczna jest w mniejszych gminach, na
obrzeżach WOM, na pograniczu z woj wielkopolskim, m.in. w
gminie Międzybórz
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Rozdział

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Szanowni Państwo,
dokonując analizy przedstawionego projektu
strategii wraz z Radą Miejską Międzyborza i konsultując jej
zapisy z wieloma osobami i organizacjami z terenu gminy
bezwzględnie doceniamy jej kształt, zawartość tematyczną oraz
skrupulatnie przygotowane materiały źródłowe będące
szkieletem do stworzenia zaskakująco spójnego i konkretnego
dokumentu.
Niestety wczytując się w zapisy projektu i analizując go pod
kątem niepodważalnego wpływu tego dokumentu na
planowanie rozwoju Gminy Międzybórz i terenów ościennych
zauważamy,
że w większości opracowania, plany i
prognozy rozwoju wprost zapominają o naszej gminie i gminach
znajdujących się na granicy woj. dolnośląskiego w granicach
powiatu oleśnickiego. Skonkretyzowanie rozwoju województwa
wokół dwóch zakresów tematycznych: dostępności sieci
autostrad i dróg szybkiego ruchu oraz terenów określanych jako
atrakcyjne turystycznie i całkowite pominięcie w oddziaływaniu
tych kierunków Gminy Międzybórz i sąsiednich jest albo
nieświadomym przeoczeniem albo niedopuszczalnym
pominięciem tych terenów w planach rozwojowych Dolnego
Śląska. Zakres terytorialny terenów kwalifikowanych do
rozwoju i wspomagania turystyki kończy się nie wiedząc
dlaczego na rejonie Milicza i zlewni Baryczy - pomimo tego, że
gmina Międzybórz posiada bardzo interesujące obszary dla
turystyki kwalifikowanej i weekendowej( ponad 47 % gminy
stanowią lasy i tereny zalesione) I stopień czystości powietrza i
niepodważalne walory krajobrazowe, które spowodowały w
ostatnich 10 latach migracje wypoczynkową licznych
wrocławian, nabywających tereny pozarolnicze i
zagospodarowujących je na potrzeby rekreacyjnomieszkaniowe. Strategia rozpatrywana pod kątem
zintensyfikowania działań województwa na wzmacnianie
terenów wokół dróg (autostrady i drogi szybkiego ruchu),swoim
zasięgiem również nie obejmuje Gminy Międzybórz pomimo, że
do sycowskiego odcinka S-8 z centrum miasta jest 8km.
Swoje - nie bezpodstawne obawy kierujemy do Zarządu

452

Zasady Realizacji

453

Z wyjątkiem „Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego” oraz
„Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego” rola uczelni, w tym
państwowych wyższych szkół zawodowych nie została zauważona i
Podstawowe obszary funkcjonalne
odnotowana: dotyczy to obszarów: Legnicko-Głogowskiego
Dolnego Śląska i Obszary Interwencji oraz
Konieczność uzupełnienia choćby jednym zdaniem, np. obszar
Obszaru Funkcjonalnego (PWSZ Głogów i PWSZ Legnica) oraz
tabela Realizacja celów rozwoju w
Zasady Realizacji
wyróżnia się funkcjonowaniem uczelni, w tym państwowych
Przedgórza Sudeckiego i Sudetów (PWSZ Jelenia Góra i PWSZ
obszarach interwencji
wyższych szkół zawodowych.
Wałbrzych). Analogicznie w obszarach interwencji, tj. LegnickoGłogowski Okręg Miedziowy, Aglomeracja Wałbrzyska, Aglomeracja
Jeleniogórska. Wymienione wyżej dwie aglomeracje: jeleniogórska i
wałbrzyska powinny być zaznaczone „X” w celu 1. Rozwój
gospodarki opartej na wiedzy.

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona

Celem Zarządu Województwa Dolnośląskiego nie jest w żadnym wypadku
marginalizacja jakichkolwiek obszarów województwa dolnośląskiego. Dowodem na
to jest zapis mówiący o tym, iż w każdym obszarze funkcjonalnym będą
realizowane wszystkie cele nakreślone w projekcie SRWD. Zasięg obszarów
interwencji będzie podlegać szczegółowej delimitacji w ramach studiów i analiz
planistycznych przygotowywanych w celu wykorzystania instrumentów wsparcia ze
środków unijnych na lata 2014-2020.

Uwzględniona częściowo

Dopasowanie ważności realizacji celów w poszczególnych obszarach interwencji
zostanie wypracowane na podstawie ankiet rozesłanych do wszystkich powiatów
województwa. Należy zaznaczyć że brak (lub niższa ranga) zaznaczenia danego celu
szczegółowego w obszarze interwencji nie oznacza braku mozliwości realizacji tych
zadań - jest rodzajem rekomendacji - które z celów powinny być realizowane w
pierwszej kolejności, które w następnej w ramach posiadanych środków.
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Obecny zapis

Kraina Baryczy…

Treść uwagi/propozycja zmiany

Dolina Baryczy…

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Brak potrzeby posługiwania się nowym pojęciem „Kraina Baryczy”.
Dziś funkcjonuje Dolina Barycz – w ramach kilku programów,
budowania marki, sam samorząd województwa posługuje się też
takim pojęciem i taką lokalizacją. Zmiana w tym zakresie w pewnym
stopniu nie jest spójna z działaniami prowadzonymi przez wiele
ostatnich lat m.in. założenie Stowarzyszenia „Partnerstwo dla
Doliny Baryczy” mające na celu działanie na rzecz zrównoważonego
rozwoju obszarów wiejskich i rybackich Doliny Baryczy.
Stowarzyszenie wraz z Fundacją Dolina Baryczy przyznaje znak
jakości "Dolina Baryczy Poleca" służący wspieraniu sprzedaży
lokalnych produktów i promocji usług turystycznych, które tworzą
spójną, wyróżniającą się i przyjazną środowisku ofertę Doliny
Baryczy. Fundacja organizuje m.in. „BirdWatching w Dolinie
Baryczy”, „Nordic Walking czyli Dolina Baryczy z kijkami’.
Organizowany jest również Jarmark „Dolina Baryczy-Świąteczna
Kraina, który odwiedza wielu mieszkańców z terenu Doliny Baryczy
jak i również turystów spoza doliny.

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Nieuwzględniona

Kraina Baryczy obejmuje swoim zasiębiem większy obszar niż tylko Dolina Baryczy.
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Zasady Realizacji
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Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
…Natomiast w związku z nieuniknionym
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
Zasady Realizacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
okolicach Legnicy...
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

456

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
Zasady Realizacji
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Uwzględniona

Korekta opisu OI 2. - ostanie zdanie otrzymuje treść "…Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego, wymagajacy kierunkowych decyzji
państwa."
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Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM z
Zasady Realizacji
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
okolicach Legnicy…
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."
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Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona

Korekta opisu OI 2. - ostanie zdanie otrzymuje treść "…Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego, wymagajacy kierunkowych decyzji
państwa."

458

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
Zasady Realizacji
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający…
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa…

459

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
…Natomiast w związku z nieuniknionym
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
Zasady Realizacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM z
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
okolicach Legnicy…
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

460

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
Zasady Realizacji
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający…
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa…

Uwzględniona

Korekta opisu OI 2. - ostanie zdanie otrzymuje treść "…Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego, wymagajacy kierunkowych decyzji
państwa."

461

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM z
Zasady Realizacji
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
okolicach Legnicy…
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

462

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
Zasady Realizacji
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
występowania ochronnych złóż węgla
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający…
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa…

Uwzględniona

Korekta opisu OI 2. - ostanie zdanie otrzymuje treść "…Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego, wymagajacy kierunkowych decyzji
państwa."
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Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

463

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
…Natomiast w związku z nieuniknionym
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
Zasady Realizacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM z
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
okolicach Legnicy…
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

464

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
Zasady Realizacji
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający…
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa…

Uwzględniona

Korekta opisu OI 2. - ostanie zdanie otrzymuje treść "…Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego, wymagajacy kierunkowych decyzji
państwa."

465

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
…Natomiast w związku z nieuniknionym
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
Zasady Realizacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM z
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
okolicach Legnicy…
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

466

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
Zasady Realizacji
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający…
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa…

Uwzględniona

Korekta opisu OI 2. - ostanie zdanie otrzymuje treść "…Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego, wymagajacy kierunkowych decyzji
państwa."

467

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
…Natomiast w związku z nieuniknionym
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
Zasady Realizacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM z
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
okolicach Legnicy…
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

Lp.

Rozdział

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany
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Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona

Korekta opisu OI 2. - ostanie zdanie otrzymuje treść "…Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego, wymagajacy kierunkowych decyzji
państwa."

468

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
Zasady Realizacji
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający…
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa…

469

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
…Natomiast w związku z nieuniknionym
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
Zasady Realizacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM z
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
okolicach Legnicy…
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

470

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
Zasady Realizacji
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający…
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa…

Uwzględniona

Korekta opisu OI 2. - ostanie zdanie otrzymuje treść "…Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego, wymagajacy kierunkowych decyzji
państwa."
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472

Rozdział

Obecny zapis

Obszar Zachodni - tereny leżące przy
zachodniej granicy regionu, o dużych
zagrożeniach związanych z
przekształcaniem środowiska
naturalnego i krajobrazu, w tym
zmianami sieci hydrograficznej
(wydobycie węgla brunatnego), które w
efekcie powodują zmiany ilościowe i
jakościowe zasobów wodnych w obszarze
zlewni Nysy Łużyckiej. Transgraniczny
Zasady Realizacji
charakter obszaru wyrażający się silną
lokalną współpracą – miasto Zgorzelec –
Goerlitz, stanowi jednocześnie zagrożenie
„wysysania” siły roboczej w kierunku
Niemiec. Rekultywacja terenów
powydobywczych i optymalne
wykorzystanie walorów przyrodniczych
obszaru we współpracy ze stroną
niemiecką jest szansą na zrównoważony
rozwój Obszaru Zachodniego”

Treść uwagi/propozycja zmiany

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Propozycja zmiany:
1. Opisanie Obszaru Zachodniego przez pryzmat prawdziwych
problemów i barier rozwojowych występujących na tym
terenie:
a) postępującą depopulację, generowaną przez ujemny przyrost
naturalny i równoczesne ujemne saldo migracji, na skutek
czego w okresie między 2004, a 2011 rokiem w Zgorzelcu ubyło
ok. 2,5 tysiąca mieszkańców;
b) utrzymujące się bezrobocie, które w powiecie zgorzeleckim
od 2009 roku niezmiennie oscyluje wokół 13%, a w samym
Zgorzelcu od 2009 roku wzrasta, wahając się wokół liczby 1.300
Uważam, że znajdujący się w projekcie Strategii opis Obszaru
osób;
Zachodniego jest całkowicie błędny, oderwany od realiów:
c) spadek liczby nowo rejestrowanych podmiotów
1. Całemu obszarowi przypisano zagrożenia „związane z
gospodarczych, przy równoczesnym wzroście liczby
przekształcaniem środowiska naturalnego i krajobrazu, w tym
przedsiębiorców rezygnujących z prowadzenia działalności
zmianami sieci hydrograficznej”, które dotyczą głównie Worka
gospodarczej (w roku 2011 w Zgorzelcu odnotowano ok. 25
Turoszowskiego, ale już nie Zgorzelca, Pieńska czy Węglińca.
nowych wpisów do ewidencji podmiotów gospodarczych i ok.
2. Bariery rozwojowe występujące w powiecie zgorzeleckim i
360 rezygnacji z prowadzenia działalności);
mieście Zgorzelec zostały całkowicie pominięte.
3. Podczas tworzenia zapisów projektu Strategii zabrakło
d) systematyczne ograniczanie zatrudnienia przez dwóch
największych pracodawców Obszaru Zachodniego tj. PGE GiEK znajomości realiów naszego pogranicza, czego konsekwencją jest
S.A. O/KWB Turów i PGE GiEK S.A. O/Elektrownia Turów,
zapis odnoszący się bezpośrednio do współpracy transgranicznej
spowodowane nieuchronnym wyczerpywaniem się zasobów
pomiędzy Zgorzelcem a Goerlitz: wysysanie siły roboczej w
węgla. Już teraz zatrudnienie w ww. zakładach systematycznie kierunku Niemiec. Po blisko półtora roku od umożliwienia polskim
się zmniejsza (przykładowo: w 1999 r. Kopalnia Turów
pracownikom podejmowania zatrudnienia w Niemczech, wiadomo
zatrudniała 5.965 pracowników, podczas gdy w czerwcu 2012 r. już, że żadnego masowego odpływu siły roboczej do Niemiec nie
pracowało w niej już tylko 3.396 osób), a zgodnie z
odnotowano, ani w kraju, ani na pograniczu.
zapowiedziami w najbliższym czasie pracę w kopalni i
elektrowni straci kolejnych ponad 500 osób, którym podmioty
gospodarcze funkcjonujące na terenie powiatu nie są w stanie
zapewnić pracy.
2. Zmianę zapisów dot. współpracy z Goerlitz.
Sąsiedztwo Goerlitz pomaga lokalnym przedsiębiorcom
utrzymać miejsca pracy w restauracjach, sklepach czy zakładach
usługowych, których klientelę stanowią także mieszkańcy
Goerlitz.
3. Wskazanie prawdziwej szansy na zrównoważony rozwój
Obszaru Zachodniego.

Zwiększenie zasięgu obszaru interwencji pn. „Autostrada Nowej
Gospodarki” poprzez znaczne przesunięcie granicy na północ i
południe od Zgorzelca, tak aby w skład przedmiotowego
obszaru weszły następujące jednostki samorządu
terytorialnego: Gmina Miejska Zgorzelec i Gmina Wiejska
Zgorzelec, Zawidów, Sulików, Pieńsk, Węgliniec. Równocześnie
Mapa nr 8 pn. Obszary interwencji na proponuję przesunięcie granicy obszaru interwencji pn. „Worek
terenie Województwa Dolnośląskiego wg Turoszowski” na północ tak, aby obszar ten obejmował miasto
Zgorzelec. Zaproponowane przeze mnie przesunięcia granic nie
projektu Planu Zagospodarowania
Zasady Realizacji
przestrzennego Województwa; Tabela nr
mogą wpłynąć na realizowane na danych obszarach cele
1 pn. Realizacja celów rozwoju w
rozwoju.Drugim rozwiązaniem jest zwiększenie ilości celów
obszarach interwencji
rozwoju, które będą realizowane w ramach obszaru interwencji
Obszar Transgraniczny o:
- Cel 3 - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, zwłaszcza
MŚP,
- Cel 6 - Wzrost zatrudnienia i mobilności pracowników,
- Cel 7 - Włączenie społeczne i podnoszenie poziomu życia.

Z zapisów projektu Strategii wynika, że większość obszaru Powiatu
Zgorzeleckiego znajduje się na obszarze interwencji pn. „Obszar
Transgraniczny”, gdzie zgodnie z propozycją Zarządu Województwa
Dolnośląskiego będą realizowane tylko trzy cele rozwoju, czyli:
- Cel 2 Zrównoważony transport i poprawa dostępności
transportowej,
- Cel 4 Ochrona środowiska naturalnego, efektywne wykorzystanie
zasobów oraz dostosowanie do zmian klimatu i poprawa poziomu
bezpieczeństwa,
- Cel 5 Zwiększenie dostępności technologii komunikacyjnoinformacyjnych.
Uważam, że przytoczone wyżej zapisy planu Strategii proponują
nam działania i instrumenty nieadekwatne do naszych potrzeb i
będą w przyszłości dyskryminowały beneficjentów podczas
ubiegania się o środki unijne w ramach perspektywy finansowej
2014 – 2020, dlatego nie zgadzam się z nimi proponując dwa inne
rozwiązania.

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona częściowo

Uwaga częściowo uwzględniona w opisie Obszaru Zachodniego.

Uwzględniona częściowo

1. Rekomendacja: rozszerzenie OI "Worek Turoszowski" o obszar wytyczony przez
miasta Zgorzelec, Lubań, Leśną (dwie ostanie miejscowości to częściowo postulat z
powiatu lubańskigo). Zasięg obszarów interwencji będzie podlegać szczegółowej
delimitacji w ramach studiów i analiz planistycznych przygotowywanych w celu
wykorzystania instrumentów wsparcia ze środków unijnych na lata 2014-2020.
Obszary te mają być podstawą wyznaczania Obszarów Strategicznej Interwencji
oraz podstawą dla zawiązywania koalicji sąsiadujących samorządów gminnych i
powiatowych, których celem ma być realizacja wspólnych zadań. Odpowiedzią na
to założenie są zaproponowane w niniejszej Strategii tzw. Makrosfery.
2. Natomiast dopasowanie ważności realizacji celów w poszczególnych obszarach
interwencji zostanie wypracowane na podstawie ankiet rozesłanych do wszystkich
powiatów województwa. Należy zaznaczyć że brak (lub niższa ranga) zaznaczenia
danego celu szczegółowego w obszarze interwencji nie oznacza braku mozliwości
realizacji tych zadań - jest rodzajem rekomendacji - które z celów powinny być
realizowane w pierwszej kolejności, które w następnej w ramach posiadanych
środków.
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Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

473

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
…Natomiast w związku z nieuniknionym
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
Zasady Realizacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM z
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
okolicach Legnicy…
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

474

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
Zasady Realizacji
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający…
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa…

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."
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Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
…Natomiast w związku z nieuniknionym
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
Zasady Realizacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM z
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
okolicach Legnicy…
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."
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…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
Zasady Realizacji
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający…
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa…

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Korekta opisu OI 2. - ostanie zdanie otrzymuje treść "…Obszar
występowania udokumentowanych złóż węgla brunatnego, wymagajacy
kierunkowych decyzji państwa."

477

Zasady Realizacji

dobrze zdefiniowana zasada zachowania dziedzictwa
kulturowego i przyrodniczego dla następnych pokoleń, lecz
brak jakichkolwiek działań dla realizacji tej zasady.

Uwzględniona

Teks Strategii zostanie uzupełniony o postulowane treści.

478

Zasady Realizacji

Opis obszaru funkcjonalnego Przedgórze Sudeckie i Sudety –
ponownie brak jakiekolwiek informacji o zasobach
przyrodniczych tego obszaru funkcjonalnego.

Uwzględniona

Teks Strategii zostanie uzupełniony o postulowane treści.

479

Zasady Realizacji

Rozdział Pt. „ Rozwój zrównoważony: Harmonia” – w kolumnie
przestrzeń należałoby wydzielić wymiar środowiskowy, w
którym zostaną zdefiniowane działania mające na rzecz
wypracowanie kompromisu ekologicznego, ale nie tylko
polegającego na kolejnej intensyfikacji udostępniania do celów
turystycznych, rekreacyjnych i sportowych lecz również na
wprowadzaniu działań minimalizujących oraz mechanizmu
kompensującego uciążliwości dla środowiska przyrodniczego.

480

Zasady Realizacji

Lp.

Rozdział

Obecny zapis

ochrona złóż węgla brunatnego

Treść uwagi/propozycja zmiany

złoża węgla brunatnego

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona

brak zasad ochrony złoża węgla brunatnego w związku z brakiem
wykazu strategicznych złóż

Uwzględniona

Uwaga zawiera się w istniejacych zapisach SRWD: Harmonia Przestrzenan: Wymiar
osiedleńczy i środowiskowy:  wypracowanie kompromisu ekologicznego, w celu
właściwego wykorzystywania i ochrony najcenniejszych walorów środowiska
przyrodniczego i krajobrazu;

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."
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Rozdział

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

481

Zasady Realizacji

ochrona złóż węgla brunatnego

złoża węgla brunatnego

482

Zasady Realizacji

ochrona złóż węgla brunatnego

złoża węgla brunatnego

483

Zasady Realizacji

ochrona złóż węgla brunatnego

złoża węgla brunatnego

484

Zasady Realizacji

ochrona złóż węgla brunatnego

złoża węgla brunatnego

485

Zasady Realizacji

ochrona złóż węgla brunatnego

złoża węgla brunatnego

486

Zasady Realizacji

ochrona złóż węgla brunatnego

złoża węgla brunatnego
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Zasady Realizacji

ochrona złóż węgla brunatnego

złoża węgla brunatnego

488

Zasady Realizacji

ochrona złóż węgla brunatnego

złoża węgla brunatnego
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Zasady Realizacji

ochrona złóż węgla brunatnego

złoża węgla brunatnego
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Zasady Realizacji

ochrona złóż węgla brunatnego

złoża węgla brunatnego

491

Zasady Realizacji

ochrona złóż węgla brunatnego

złoża węgla brunatnego

brak zasad ochrony złoża węgla brunatnego w związku z brakiem
wykazu strategicznych złóż

Uwzględniona

492

Zasady Realizacji

ochrona złóż węgla brunatnego

złoża węgla brunatnego

brak zasad ochrony złoża węgla brunatnego w związku z brakiem
wykazu strategicznych złóż

Uwzględniona

493

Zasady Realizacji

ochrona złóż węgla brunatnego

złoża węgla brunatnego

brak zasad ochrony złoża węgla brunatnego w związku z brakiem
wykazu strategicznych złóż

Uwzględniona

494

Zasady Realizacji

ochrona złóż węgla brunatnego

złoża węgla brunatnego

brak zasad ochrony złoża węgla brunatnego w związku z brakiem
wykazu strategicznych złóż

Uwzględniona

495

Zasady Realizacji

ochrona złóż węgla brunatnego

złoża węgla brunatnego

brak zasad ochrony złoża węgla brunatnego w związku z brakiem
wykazu strategicznych złóż

Uwzględniona

496

Zasady Realizacji

ochrona złóż węgla brunatnego

złoża węgla brunatnego

brak zasad ochrony złoża węgla brunatnego w związku z brakiem
wykazu strategicznych złóż

Uwzględniona

497

Zasady Realizacji

ochrona złóż węgla brunatnego

złoża węgla brunatnego

brak zasad ochrony złoża węgla brunatnego w związku z brakiem
wykazu strategicznych złóż

Uwzględniona

498

Zasady Realizacji

Podjęcie decyzji dotyczącej eksploatacji
złóż węgla brunatnego w okolicach
Legnicy

Podjęcie decyzji dotyczącej eksploatacji złóż węgla brunatnego
w okolicach Legnicy metodą nieodkrywkową

należy uwzględnić referendum z dnia 27.09.2009 - społeczeństwo
wypowiedziało się przeciw eksploatacji węgla brunatnego metodą
odkrywkową

Uwzględniona częściowo
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Zasady Realizacji

Podjęcie decyzji dotyczącej eksploatacji
złóż węgla brunatnego w okolicach
Legnicy

Podjęcie decyzji dotyczącej eksploatacji złóż węgla brunatnego
w okolicach Legnicy metodą nieodkrywkową

należy uwzględnić referendum z dnia 27.09.2009 - społeczeństwo
wypowiedziało się przeciw eksploatacji węgla brunatnego metodą
odkrywkową

Uwzględniona częściowo

500

Zasady Realizacji

Podjęcie decyzji dotyczącej eksploatacji
złóż węgla brunatnego w okolicach
Legnicy

Podjęcie decyzji dotyczącej eksploatacji złóż węgla brunatnego
w okolicach Legnicy metodą nieodkrywkową

należy uwzględnić referendum z dnia 27.09.2009 - społeczeństwo
wypowiedziało się przeciw eksploatacji węgla brunatnego metodą
odkrywkową

Uwzględniona częściowo

brak zasad ochrony złoża węgla brunatnego w związku z brakiem
wykazu strategicznych złóż
brak zasad ochrony złoża węgla brunatnego w związku z brakiem
wykazu strategicznych złóż
brak zasad ochrony złoża węgla brunatnego w związku z brakiem
wykazu strategicznych złóż
brak zasad ochrony złoża węgla brunatnego w związku z brakiem
wykazu strategicznych złóż
brak zasad ochrony złoża węgla brunatnego w związku z brakiem
wykazu strategicznych złóż
brak zasad ochrony złoża węgla brunatnego w związku z brakiem
wykazu strategicznych złóż
brak zasad ochrony złoża węgla brunatnego w związku z brakiem
wykazu strategicznych złóż
brak zasad ochrony złoża węgla brunatnego w związku z brakiem
wykazu strategicznych złóż
brak zasad ochrony złoża węgla brunatnego w związku z brakiem
wykazu strategicznych złóż
brak zasad ochrony złoża węgla brunatnego w związku z brakiem
wykazu strategicznych złóż

Uwzględniona
Uwzględniona
Uwzględniona
Uwzględniona
Uwzględniona
Uwzględniona
Uwzględniona
Uwzględniona
Uwzględniona
Uwzględniona

Uzasadnienie:
Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."
Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."
Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."
Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."
Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."
Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."
Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."
Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."
Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."
Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."
Uwaga zasadna. Korekta opisu OI 2. - ostanie zdanie otrzymuje treść "…Obszar
występowania udokumentowanych złóż węgla brunatnego, wymagajacy
kierunkowych decyzji państwa."
Uwaga zasadna. Korekta opisu OI 2. - ostanie zdanie otrzymuje treść "…Obszar
występowania udokumentowanych złóż węgla brunatnego, wymagajacy
kierunkowych decyzji państwa."
Uwaga zasadna. Korekta opisu OI 2. - ostanie zdanie otrzymuje treść "…Obszar
występowania udokumentowanych złóż węgla brunatnego, wymagajacy
kierunkowych decyzji państwa."
Uwaga zasadna. Korekta opisu OI 2. - ostanie zdanie otrzymuje treść "…Obszar
występowania udokumentowanych złóż węgla brunatnego, wymagajacy
kierunkowych decyzji państwa."
Uwaga zasadna. Korekta opisu OI 2. - ostanie zdanie otrzymuje treść "…Obszar
występowania udokumentowanych złóż węgla brunatnego, wymagajacy
kierunkowych decyzji państwa."
Uwaga zasadna. Korekta opisu OI 2. - ostanie zdanie otrzymuje treść "…Obszar
występowania udokumentowanych złóż węgla brunatnego, wymagajacy
kierunkowych decyzji państwa."
Uwaga zasadna. Korekta opisu OI 2. - ostanie zdanie otrzymuje treść "…Obszar
występowania udokumentowanych złóż węgla brunatnego, wymagajacy
kierunkowych decyzji państwa."
Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."
Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."
Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."
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Uzasadnienie zmiany

501

Zasady Realizacji

Podjęcie decyzji dotyczącej eksploatacji
złóż węgla brunatnego w okolicach
Legnicy

Podjęcie decyzji dotyczącej eksploatacji złóż węgla brunatnego
w okolicach Legnicy metodą nieodkrywkową

należy uwzględnić referendum z dnia 27.09.2009 - społeczeństwo
wypowiedziało się przeciw eksploatacji węgla brunatnego metodą
odkrywkową

Uwzględniona częściowo

502

Zasady Realizacji

Podjęcie decyzji dotyczącej eksploatacji
złóż węgla brunatnego w okolicach
Legnicy

Podjęcie decyzji dotyczącej eksploatacji złóż węgla brunatnego
w okolicach Legnicy metodą nieodkrywkową

należy uwzględnić referendum z dnia 27.09.2009 - społeczeństwo
wypowiedziało się przeciw eksploatacji węgla brunatnego metodą
odkrywkową

Uwzględniona częściowo

503

Zasady Realizacji

Podjęcie decyzji dotyczącej eksploatacji
złóż węgla brunatnego w okolicach
Legnicy

Podjęcie decyzji dotyczącej eksploatacji złóż węgla brunatnego
w okolicach Legnicy metodą nieodkrywkową

należy uwzględnić referendum z dnia 27.09.2009 - społeczeństwo
wypowiedziało się przeciw eksploatacji węgla brunatnego metodą
odkrywkową

Uwzględniona częściowo

504

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
…Natomiast w związku z nieuniknionym
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
Zasady Realizacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
okolicach Legnicy...
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

505

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
…Natomiast w związku z nieuniknionym
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
Zasady Realizacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
okolicach Legnicy...
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

506

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
Zasady Realizacji
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
okolicach Legnicy...
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

Uzasadnienie:
Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."
Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."
Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."
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Uzasadnienie zmiany

507

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
…Natomiast w związku z nieuniknionym
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
Zasady Realizacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
okolicach Legnicy...
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

508

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
Zasady Realizacji
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
okolicach Legnicy...
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

509

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
…Natomiast w związku z nieuniknionym
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
Zasady Realizacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
okolicach Legnicy...
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

510

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
…Natomiast w związku z nieuniknionym
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
Zasady Realizacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
okolicach Legnicy...
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."
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511

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
…Natomiast w związku z nieuniknionym
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
Zasady Realizacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
okolicach Legnicy...
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

512

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
Zasady Realizacji
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
okolicach Legnicy...
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.
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Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
…Natomiast w związku z nieuniknionym
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
Zasady Realizacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
okolicach Legnicy...
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.
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Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
…Natomiast w związku z nieuniknionym
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
Zasady Realizacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
okolicach Legnicy...
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."
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Treść uwagi/propozycja zmiany

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

515

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
…Natomiast w związku z nieuniknionym
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
Zasady Realizacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
okolicach Legnicy...
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.
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Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
Zasady Realizacji
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
okolicach Legnicy...
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.
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Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
…Natomiast w związku z nieuniknionym
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
Zasady Realizacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
okolicach Legnicy...
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.
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Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
…Natomiast w związku z nieuniknionym
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
Zasady Realizacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
okolicach Legnicy...
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."
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Tabela 1. Realizacja celów rozwoju w
obszarach interwencji
– brak w obszarze interwencji Kraina
Baryczy realizacji celów 2 zrównoważony transport i 7 – włączenie
społeczne i podnoszenie poziomu życia

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD
Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Dokonać uzupełniania celów 2 – 7 w tabeli Realizacja celów
rozwoju w obszarach interwencji

Diagnoza prospektywna wskazuje między innymi na znaczne
zróżnicowanie w poziomie społeczno-gospodarczym obszarów
województwa, wskazując jednocześnie negatywne zjawiska, w tym
zakresie obszarów peryferyjnych (między innymi północnowschodnich). Eliminacja tego zjawiska może być realizowana
poprzez cel 7. Ponadto w samym rozdziale 3 (charakterystyka
obszarów 7. Kariny Baryczy str. 22) wskazuje się na konieczność
poprawy mobilności mieszkańców oraz silniejszego zintegrowania
tego obszaru z resztą województwa, czyli realizacja celu 2.
Odzwierciedlenie konieczności realizacji celu 2 dla Krainy Baryczy
znajduje się również w rozdziale 6 Makrosfery strona 31

Uwzględniona częściowo

Dopasowanie ważności realizacji celów w poszczególnych obszarach interwencji
zostanie wypracowane na podstawie ankiet rozesłanych do wszystkich powiatów
województwa. Należy zaznaczyć że brak (lub niższa ranga) zaznaczenia danego celu
szczegółowego w obszarze interwencji nie oznacza braku mozliwości realizacji tych
zadań - jest rodzajem rekomendacji - które z celów powinny być realizowane w
pierwszej kolejności, które w następnej w ramach posiadanych środków.

Treść uwagi/propozycja zmiany

Uzasadnienie zmiany

519

Zasady Realizacji

520

Zasady Realizacji

zaznaczenie w macierzy w kolumnie 3,4, 5 znaku X w celu 1

jw..

Uwzględniona częściowo

Uwaga uwzględniona w Makrosferze TURYSTYKA: Przedsięwzięcie: 4.4.2.
Aktualizacja lub opracowanie subregionalnych strategii rozwoju turystyki
uwzględniających zmieniające się uwarunkowania rozwoju.

521

Zasady Realizacji

Przed „Zasada partnerstwa i współpracy…” wpisać „Zasada
celowości i efektywności interwencji”

Naczelna powinna być zasada celowości i efektywności interwencji,
a pozostałe stanowić istotne jej uzupełnienie i wskazanie metod
osiągania założonego celu.

Uwzględniona

Uwga uwzględniona.

Zapis ten ma na celu złagodzenie nadmiernie sztywnych ram
wynikających z geograficznego położenia poszczególnych jst. Nie
ma racjonalnego uzasadnienia dla wprowadzenia barier, na mocy
Po zdaniu „Cele rozwoju Dolnego Śląska przyjęte w Strategii
których bardzo utrudni się (może nawet wykluczy) możliwość
odniesione są terytorialnie (dla obszarów interwencji)” wstawić
podjęcia wspólnych działań i uzyskania wsparcia dla dobrych
„Terytorialne odniesienia proponowanych w strategii działań
projektów realizowanych np. przez Dzierżoniów, Wałbrzych,
traktowane są, jako generalna metoda, która nie stoi w
Bolesławiec i Świdnicę. Tym bardziej jesteśmy o tym przekonani, że
sprzeczności z pełną otwartością wobec propozycji
Świdnica ma bardzo pozytywne doświadczenia w realizacji projektu
efektywnych działań podejmowanych przez ośrodki
termomodernizacji obiektów oświatowych przeprowadzonego z
przyporządkowane do różnych obszarów strategicznej
udziałem gmin zakwalifikowanych w strategii do różnych obszarów
interwencji.”
strategicznego wsparcia. Wniosek nasz koresponduje z zapisem
(str. 28) wskazującym na potrzebę tworzenia subregionalnych
programów rozwojowych.

Uwzględniona

Uwzględniona

522

Zasady Realizacji
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Obecny zapis

Uzasadnienie:

1.Zgodnie z zapisami Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010
-2020 Regiony, Miasta, Obszary wiejskie (KSRR) str. 130, Mapa 37
Obszary strategicznej interwencji na rzecz restrukturyzacji i
rewitalizacji miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze; w
Świdnicy zdiagnozowano wysokie natężenie problemów.
2.W projekcie Strategii na str. 18, Mapa 6. Obszary strategicznej
interwencji na terenie województwa dolnośląskiego wg Krajowej
Strategii Rozwoju Regionalnego 2010 -2020; Świdnica także jest
ujęta jako ośrodek miejski wymagający działań na rzecz
restrukturyzacji i rewitalizacji (pominięto wskazanie - wysokie
natężenie problemów)
3.Na str.22 projektu Strategii w pkt. 9 Autostrada Nowej
Gospodarki jest zapis „Obszar ten swym zasięgiem obejmuje
również miasta będące niegdyś fundamentem gospodarczego
prosperity tego regionu, a które dziś wymagają rewitalizacji i
nowych miejsc pracy.
4. Zgodnie z zapisami KSRR str. 130 cytat „ Do najważniejszych
zagadnień, które powinny być brane pod uwagę przy
projektowaniu i realizacji działań restrukturyzacyjnych i
rewitalizacyjnych będą należały:
• Działanie na wsparcie kapitału ludzkiego …..
• Wspomaganie rozwoju miast powiatowych ….
• Stymulowanie rozwoju lokalnego w wymiarach społecznokulturowym, gospodarczym oraz ekologiczno-przestrzennym, które
odbywać się będzie przez działania wpływające na poprawę jakości
życia, atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej ….
5.Na str. 11 projektu Strategii zapisano „Najtrudniejsza jest sytuacja
subregionu wałbrzyskiego”. Powiat świdnicki jest także w
subregionie wałbrzyskim. Dane GUS są podawane dla podregionu
wałbrzyskiego a nie dla Aglomeracji Wałbrzyskiej. Zatem
przytaczane w diagnozie dane dotyczą całego podregionu
wałbrzyskiego w tym także powiatu świdnickiego. Także wykres 7,
str. 12 projektu Strategii dotyczy podregionu wałbrzyskiego a nie
Aglomeracji Wałbrzyskiej. Wnioskujemy aby wynikające z tych
danych cele do realizacji w Aglomeracji Wałbrzyskiej były
realizowane także w powiecie świdnickim (należy do podregionu
wałbrzyskiego).

Uwzględniona częściowo

Dopasowanie ważności realizacji celów w poszczególnych obszarach interwencji
zostanie wypracowane na podstawie ankiet rozesłanych do wszystkich powiatów
województwa. Należy zaznaczyć że brak (lub niższa ranga) zaznaczenia danego celu
szczegółowego w obszarze interwencji nie oznacza braku mozliwości realizacji tych
zadań - jest rodzajem rekomendacji - które z celów powinny być realizowane w
pierwszej kolejności, które w następnej w ramach posiadanych środków. Realizacja
procesów rewitalizacji w Świdnicy będzie mogła być realizowana m.in. w ramach
Makrosfer.

W analizie SWOT wskazano na niedobór absolwentów tych
kierunków.

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona.

Uwzględniona

Rekomendacja - rozszerzenie OI Wrocławski Obszar Metropolitalny o gminę
Strzelin. Uszczegółowienie obszarów interwencji nastąpi w ramach prowadzonej
aktualizacji Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego
po rozpatrzeniu uwag zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych zarówno
projektu SRWD jak i aktualizacji PZPWD.

Uzasadnienie zmiany

Zasady Realizacji

W tab. 1 dla Autostrady Nowej
Gospodarki puste pola dla celów 6,7 i 8.

W tab. 1 dla Autostrady Nowej Gospodarki wstawić „x” dla
celów 6,7 i 8
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Zasady Realizacji

W tab. 1 „CEL 8 Podniesienie poziomu
edukacji, kształcenie ustawiczne”

W tab.1 winno być „CEL 8 Podniesienie poziomu edukacji,
kształcenie ustawiczne (w szczególności dotyczy przedmiotów
ścisłych)”

Zasady Realizacji

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Treść uwagi/propozycja zmiany
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REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uważam, że ujęcie Gminy Strzelin wyłącznie w obszarze Autostrady
Nowej Gospodarki, który tylko częściowo oddaje charakter tego
regionu, będzie dla naszej Gminy krzywdzące. Gmina Strzelin jest
silnie związana z miastem Wrocław i obszarem go otaczającym, co
przejawia się w codziennych migracjach ogromnej grupy Naszych
mieszkańców do stolicy regionu, jako miejsca pracy czy nauki.
Ponadto Gmina Strzelin oprócz działań nastawionych na rozwój
Ujęcie Gminy Strzelin, znajdującej się obecnie w obszarze
przedsiębiorczości potrzebuje również działań w zakresie turystyki i
interwencji Autostrada Nowej Gospodarki, również w obszarze
ochrony środowiska. Warto zauważyć, że na terenie Gminy zostały
interwencji Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego
utworzone formy ochrony w ramach sieci Natura 2000 - specjalne
obszary ochrony siedlisk tj.: Wzgórza Strzelińskie (kod obszaru:
PLH020074) oraz Karszówek (kod obszaru: PLH 020098). Oprócz
tego, uchwałą nr XXXIX/348/10 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 26
stycznia 2010 r., utworzono Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy
"Wzgórza Strzelińskie" obejmujący swoim zasięgiem teren niemal
całej gminy.
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Treść uwagi/propozycja zmiany

Uzasadnienie zmiany

W obszarze interwencji Autostrada Nowej Gospodarki, oprócz
celu 3, przewidzieć realizację również celów 6 i 7.

cel 3 – Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP,
jest ściśle powiązany z celem 6 – Wzrost zatrudnienia i mobilność
pracowników, oraz z celem 7 – Włączenie społeczne i podnoszenie
poziomu życia.
Stopa bezrobocia na terenie Gminy Strzelin jak i całego powiatu
strzelińskiego w 2012 roku jest wciąż wysoka i wynosi 17,5% co, w
relacji do stopy bezrobocia na terenie całego województwa
dolnośląskiego wynoszącej 12,4%, stawia nas w grupie regionów o
najwyższej stopie bezrobocia w regionie.
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Zasady Realizacji
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Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
…Natomiast w związku z nieuniknionym
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
Zasady Realizacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
okolicach Legnicy...
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.
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Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
…Natomiast w związku z nieuniknionym
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
Zasady Realizacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
okolicach Legnicy...
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.
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Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
…Natomiast w związku z nieuniknionym
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
Zasady Realizacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
okolicach Legnicy...
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona częściowo

Dopasowanie ważności realizacji celów w poszczególnych obszarach interwencji
zostanie wypracowane na podstawie ankiet rozesłanych do wszystkich powiatów
województwa. Należy zaznaczyć że brak (lub niższa ranga) zaznaczenia danego celu
szczegółowego w obszarze interwencji nie oznacza braku mozliwości realizacji tych
zadań - jest rodzajem rekomendacji - które z celów powinny być realizowane w
pierwszej kolejności, które w następnej w ramach posiadanych środków.

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."
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Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
…Natomiast w związku z nieuniknionym
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
Zasady Realizacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
okolicach Legnicy...
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

531

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
Zasady Realizacji
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
okolicach Legnicy...
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.
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Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
…Natomiast w związku z nieuniknionym
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
Zasady Realizacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
okolicach Legnicy...
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.
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Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
…Natomiast w związku z nieuniknionym
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
Zasady Realizacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
okolicach Legnicy...
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."
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Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
…Natomiast w związku z nieuniknionym
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
Zasady Realizacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
okolicach Legnicy...
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

535

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
Zasady Realizacji
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
okolicach Legnicy...
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.
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Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
…Natomiast w związku z nieuniknionym
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
Zasady Realizacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
okolicach Legnicy...
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.
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Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
…Natomiast w związku z nieuniknionym
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
Zasady Realizacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
okolicach Legnicy...
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."
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538

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
…Natomiast w związku z nieuniknionym
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
Zasady Realizacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
okolicach Legnicy...
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

539

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
Zasady Realizacji
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
okolicach Legnicy...
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

540

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
…Natomiast w związku z nieuniknionym
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
Zasady Realizacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
okolicach Legnicy...
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

541

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
…Natomiast w związku z nieuniknionym
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
Zasady Realizacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
okolicach Legnicy...
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

85
UWAGI ZGŁOSZONE DO PROJEKTU SRWD 2020
Lp.

Rozdział

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

542

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
…Natomiast w związku z nieuniknionym
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
Zasady Realizacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
okolicach Legnicy...
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

543

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
Zasady Realizacji
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
okolicach Legnicy...
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

544

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
…Natomiast w związku z nieuniknionym
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
Zasady Realizacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
okolicach Legnicy...
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

545

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
…Natomiast w związku z nieuniknionym
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
Zasady Realizacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
okolicach Legnicy...
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."
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546

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
…Natomiast w związku z nieuniknionym
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
Zasady Realizacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
okolicach Legnicy...
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

547

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
Zasady Realizacji
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
okolicach Legnicy...
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

548

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
…Natomiast w związku z nieuniknionym
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
Zasady Realizacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
okolicach Legnicy...
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

549

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
…Natomiast w związku z nieuniknionym
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
Zasady Realizacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
okolicach Legnicy...
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."
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Uzasadnienie zmiany

550

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
…Natomiast w związku z nieuniknionym
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
Zasady Realizacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
okolicach Legnicy...
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

551

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
Zasady Realizacji
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
okolicach Legnicy...
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

552

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
…Natomiast w związku z nieuniknionym
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
Zasady Realizacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
okolicach Legnicy...
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

553

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
…Natomiast w związku z nieuniknionym
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
Zasady Realizacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
okolicach Legnicy...
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

88
UWAGI ZGŁOSZONE DO PROJEKTU SRWD 2020
Lp.

554

555

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD
Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona częściowo

Dopasowanie ważności realizacji celów w poszczególnych obszarach interwencji
zostanie wypracowane na podstawie ankiet rozesłanych do wszystkich powiatów
województwa. Należy zaznaczyć że brak (lub niższa ranga) zaznaczenia danego celu
szczegółowego w obszarze interwencji nie oznacza braku mozliwości realizacji tych
zadań - jest rodzajem rekomendacji - które z celów powinny być realizowane w
pierwszej kolejności, które w następnej w ramach posiadanych środków.

Potrzeba modernizacji systemu edukacji oraz kształcenia
ustawicznego winna stanowić cel dla wszystkich wskazanych
obszarów interwencji z uwagi na rosnące zapotrzebowanie na
pracowników o określonych kwalifikacjach, a także praktyczną
realizację idei kształcenia przez całe życie w celu aktualizacji i
podnoszenia kompetencji zawodowych.

Uwzględniona częściowo

Dopasowanie ważności realizacji celów w poszczególnych obszarach interwencji
zostanie wypracowane na podstawie ankiet rozesłanych do wszystkich powiatów
województwa. Należy zaznaczyć że brak (lub niższa ranga) zaznaczenia danego celu
szczegółowego w obszarze interwencji nie oznacza braku mozliwości realizacji tych
zadań - jest rodzajem rekomendacji - które z celów powinny być realizowane w
pierwszej kolejności, które w następnej w ramach posiadanych środków.

Wprowadzenie rozwinięcia pojęcia współpracy na poziomie
regionalnym pozwoli na zaakcentowanie transgranicznego
położenia województwa, a także podkreślenie jego specyfiki w
zakresie kulturowym
i społecznym.

Nieuwzględniona

Uwaga nieuwzględniona. W całym dokumencie można zaleźć szereg odniesień do
transgranicznego charakteru regionu (np. osobny Obszar Interwencji "Obszar
Transgraniczny"), jak również do potrzeby współpracy z partnerami czeskimi i
niemickimi oraz polskimi regionami i władzami krajowymi.

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona

Nazewnictwo jak wyżej. Wnioskowana zmiana co do zapisów w
tabeli nr 1 podyktowana jest zapisami lokalnych dokumentów
Zmiana na Ziemia Kłodzka. Wnioskujemy aby Cel 1 „Rozwój strategicznych oraz deklarowanymi przez miejscowe władze lokalne
gospodarki opartej na wiedzy” został zaznaczony znakiem X w kierunkami rozwoju gospodarczego, nastawionych na zatrzymanie
obszarze interwencji 3 (Kotlina Kłodzka) Ziemia Kłodzka
wyedukowanych zasobów ludzkich, postęp techniczno –
organizacyjny na terenie Ziemi Kłodzkiej oraz inwestycje w obszar
wysokich technologii.

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona

Gminy z terenu Ziemi Kłodzkiej utworzyły Stowarzyszenie Gmin
Ziemi Kłodzkiej, by wspólnie pokonywać problemy i bariery
ograniczające rozwój regionu. Prowadzą wspólna politykę
turystyczną i marketingową oraz realizują projekty transgraniczne z
partnerami czeskimi na terenie całej Ziemi Kłodzkiej. Obszar Ziemi
Kłodzkiej jest obszarem zintegrowanym o jednolitym charakterze i
w większym stopniu jest w stanie rozwiązać problemy regionu niż
ograniczony teren Kotliny Kłodzkiej

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona

Rozdział

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

Uzasadnienie zmiany

Zasady Realizacji

Cel 6 Wzrost zatrudnienia i mobilności
pracowników: Kotlina Kłodzka,
Aglomeracja Wałbrzyska, Aglomeracja
Jeleniogórska, Worek, Turoszowski,
Kraina Baryczy

Cel 6 Wzrost zatrudnienia i mobilności pracowników: Kotlina Rozwój regionalnego rynku pracy niesie za sobą zwiększenie działań
Kłodzka, Aglomeracja Wałbrzyska, Aglomeracja Jeleniogórska,
promobilnościowych związanych z potrzebą poszukiwania pracy
Worek, Turoszowski, Kraina Baryczy, Wrocławski Obszar
poza miejscem zamieszkania. Dynamika tego zjawiska będzie
Metropolitalny, Legnicko Głogowski Obszar Miedziowy, Obszar widoczna we wszystkich wyszczególnionych obszarach interwencji,
transgraniczny, Autostrada Nowej Gospodarki, Dolina Odry
dlatego proponuje się rozszerzenie skali interwencji.

Zasady Realizacji

Cel 8 Podniesienie poziomu edukacji,
kształcenie ustawiczne: Wrocławski
Obszar Metropolitalny, Legnicko
Głogowski Obszar Miedziowy, Kotlina
Kłodzka, Aglomeracja Wałbrzyska,
Aglomeracja Jeleniogórska, Worek,
Turoszowski, Kraina Baryczy.

Cel 8 Podniesienie poziomu edukacji, kształcenie ustawiczne:
Wrocławski Obszar Metropolitalny, Legnicko Głogowski Obszar
Miedziowy, Kotlina Kłodzka, Aglomeracja Wałbrzyska,
Aglomeracja Jeleniogórska, Worek, Turoszowski, Kraina
Baryczy, Obszar transgraniczny, Autostrada Nowej Gospodarki,
Dolina Odry.

Prezentowane harmonie dotyczą
Prezentowane harmonie dotyczą wymiaru regionalnego, jest
wymiaru regionalnego, jest jednak
jednak oczywiste, że przyszłość Dolnego Śląska kształtowana
oczywiste, że przyszłość Dolnego Śląska
będzie w oparciu o współpracę z regionami Polski i jej władzami
kształtowana będzie w oparciu o
centralnymi, jak również z przygranicznymi regionami Republiki
współpracę z regionami Polski i jej
Czeskiej i Niemiec.
władzami centralnymi.

556

Zasady Realizacji

557

Obszar Ziemi Kłodzkiej charakteryzuje się wspólną polityką
Mapa 8. Obszary interwencji na terenie
Obszar interwencji Kotlina Kłodzka ograniczony jedynie do
turystyczną i transgraniczną, opartą o zasady współpracy i rozwoju
województwa dolnośląskiego wg projektu gmin kłodzkich /zmiana nazwy na Ziemia Kłodzka i rozszerzenie
Zasady Realizacji
na bazie zasobów m.in. endogenicznych. W większym stopniu jest
Planu Zagospodarowania Przestrzennego
obszaru o wszystkie gminy tworzące Stowarzyszenie Gmin
w stanie podołać problemom i wyzwaniom niż ograniczona
Województwa
Ziemi Kłodzkiej
terytorialnie Kotlina Kłodzka.

558

Zasady Realizacji

559

560

561

Zasady Realizacji

Kotlina Kłodzka – otoczona barierą
orograficzną jest obszarem o wysokiej
atrakcyjności turystycznej……….

Tabela 1. Realizacja celów rozwoju w
obszarach interwencji. Kotlina Kłodzka

Mapa 8.
Obszary interwencji na terenie
województwa dolnośląskiego wg projektu
Zasady Realizacji
Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Województwa

Zasady Realizacji

3. Kotlina Kłodzka

Ziemia Kłodzka - ………………….

Obszar interwencji Kotlina Kłodzka ograniczony jest jedynie do
terenu miasta i gminy Kłodzko oraz gmin sąsiednich i nie
odzwierciedla prawdziwego charakteru i potrzeb regionu.
Proponuje się zastąpić geograficzną nazwę Kotlina Kłodzka
nazwą Ziemia Kłodzka i rozszerzyć obszar interwencji na
wszystkie gminy wchodzące w skład Stowarzyszenia Gmin Ziemi
Kłodzkiej.

Jak wyżej

Zgodnie z poprzednią wnioskowaną zmianą należy wprowadzić
nowe nazewnictwo ZIEMIA KŁODZKA.
Ziemia Kłodzka to region, który wykazuje wysoki stopień
Zdanie "Obszar koniecznych interwencji inwestycji w
niedostosowania infrastruktury turystycznej do potrzeb
infrastrukturę transportową i elektroenergetyczną, a także w współczesnych turystów. Dzięki inwestycjom w obszarze turystyki
rozwinięcie usług uzdrowiskowych" należy rozszerzyć o
możliwe będzie nadrobienie przez region zaległości w stosunku do
zagadnienia związane z inwestycjami w infrastrukturę
Aglomeracji Jeleniogórskiej oraz do południowych sąsiadów
turystyczną.
województwa dolnośląskiego.
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Wymiar opieki społecznej

Brak „X” w celu 2 poprawa dostępności
transportowej dla obszaru 2 - Legnicko
Głogowskiego Obszaru Miedziowego

Brak „X” w celu 3 wzrost
konkurencyjności przedsiębiorstw, w
szczególności MSP oraz w celu 6 wzrost
zatrudnienia dla obszaru 2 - Legnicko
Głogowskiego Obszaru Miedziowego

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Treść uwagi/propozycja zmiany

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Proponujemy: Wymiar pomocy społecznej

Aktualnie system ukierunkowany na stymulowanie działań na rzecz
poprawy sytuacji życiowej osób zagrożonych wykluczeniem jest
określany powszechnie jako pomoc społeczna. Jest to ważne
określenie ukierunkowujące system wspierania na pomoc, a nie
tylko kontekst opiekuńczy zawierający się w ramach działań
pomocowych.

Uwzględniona

Uwaga uwzglęniona

Wniosek o włączenie LGOM do celu dotyczącego poprawy
dostępności transportowej.

Konieczność pokonania bariery komunikacyjnej, w tym otwarcie tej
części województwa na wschód kraju, tj. budowy S3 na odcinku
Nowa Sól – Legnica wraz z dojazdem do DK 5 w Lesznie (o czym
mowa w uzasadnieniu do uwagi nr 2) dla miasta Głogowa i jego
okolic, w tym głównie Huty Miedzi Głogów jest kluczowe z punktu
widzenia przede wszystkim pełnego wykorzystania potencjału
LGOM, a także rozwoju społeczno-gospodarczego samego
Głogowa.
Co więcej, budowa S3 na odcinku Nowa Sól – Legnica znalazła się w
załączniku 2 (projekt do realizacji po 2014 r) w Programie budowy
dróg krajowych na lata 2011-2015 co oznacza, że decyzje o jego
realizacji będą zapadać dopiero na etapie prac nad analogicznym
programem na kolejne lata. Wyłączenie LGOM z celu 2 może
spowodować nieuwzględnienie tego odcinka S3 jako
priorytetowego w nowym programie budowy dróg i tym samym
uniemożliwienie jego realizacji do 2020 r.!
Kierunek ten jest również zgodny z Projektem zmiany Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego.
http://www.wbu.wroc.pl/pliki/03_komunikacja.jpg
Rozwój LGOM, a w szczególności tej jego części związanej z
przetwórstwem rudy i być może również samej miedzi oraz innych
metali (chodzi głównie o funkcjonowanie Huty Miedzi Głogów)
może być niezależne od zasobów surowcowych, infrastruktura dla
przetwórstwa będzie mogła być wykorzystywana również w
sytuacji, w której surowiec musiałby być sprowadzany z innych
źródeł. Dlatego też rozwój infrastruktury transportowej, o której
mowa nie jest zagrożona niewykorzystaniem.
Z punktu widzenia Głogowa - w ujęciu Makrostrefy Infrastruktura
(str. 30 projektu Strategii) – Priorytet dla infrastruktury
transportowej: „poprawa dostępności transportowej regionu
(powiązania wewnętrzne i zewnętrzne)” – propozycja obejmująca
poprawę dostępności transportowej Głogowa obejmuje
powiązania: „wewnętrzne” DK 12 i droga woj. nr 329 stanowiące
połączenie z DK 3 (przyszłą S3) oraz „zewnętrzne” DK 12,
stanowiąca połączenie z DK 5 (przyszłą S5) w woj. wielkopolskim. Z
punktu widzenia całego LGOM kluczowa jest budowa odcinka S3
Nowa Sól –Legnica oraz uzupełniająco łącznik z S5 via DK12

Uwzględniona częściowo

Dopasowanie ważności realizacji celów w poszczególnych obszarach interwencji
zostanie wypracowane na podstawie ankiet rozesłanych do wszystkich powiatów
województwa. Należy zaznaczyć że brak (lub niższa ranga) zaznaczenia danego celu
szczegółowego w obszarze interwencji nie oznacza braku mozliwości realizacji tych
zadań - jest rodzajem rekomendacji - które z celów powinny być realizowane w
pierwszej kolejności, które w następnej w ramach posiadanych środków.

Wniosek o włączenie LGOM do celów
3 i 6.

Niezrozumiałym jest wyłączenie LGOM z kluczowych celów
rozwojowych 3 i 6, w szczególności jeśli na str. 20 projektu Strategii
wśród kluczowych działań rozwojowych w Legnicko Głogowskim
Obszarze Funkcjonalnym wskazano cyt.: „zapewnienie warunków
dla przemysłu przetwórstwa miedzi i surowców towarzyszących
oraz rozszerzenie wachlarza działalności gospodarczych". Dla
zapewnienia spójności Strategii należy uzupełnić tabelę celów
rozwojowych tak aby były one zgodnie z wcześniejszymi zapisami
dokumentu.

Uwzględniona częściowo

Dopasowanie ważności realizacji celów w poszczególnych obszarach interwencji
zostanie wypracowane na podstawie ankiet rozesłanych do wszystkich powiatów
województwa. Należy zaznaczyć że brak (lub niższa ranga) zaznaczenia danego celu
szczegółowego w obszarze interwencji nie oznacza braku mozliwości realizacji tych
zadań - jest rodzajem rekomendacji - które z celów powinny być realizowane w
pierwszej kolejności, które w następnej w ramach posiadanych środków.
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Obecny zapis

Zasady Realizacji

Zasady Realizacji

Uwzględniona częściowo

Dopasowanie ważności realizacji celów w poszczególnych obszarach interwencji
zostanie wypracowane na podstawie ankiet rozesłanych do wszystkich powiatów
województwa. Należy zaznaczyć że brak (lub niższa ranga) zaznaczenia danego celu
szczegółowego w obszarze interwencji nie oznacza braku mozliwości realizacji tych
zadań - jest rodzajem rekomendacji - które z celów powinny być realizowane w
pierwszej kolejności, które w następnej w ramach posiadanych środków.

Obok bezpieczeństwa systemowego, takiego jak zapobieganie
klęskom żywiołowym, ochrona zdrowia etc. musimy mówić o
najbardziej codziennym zagrożeniu, które dotyka wiele ofiar.
Statystyki mówią: Polacy biją dzieci, mężowie biją żony. Zdarzają się
też przypadki bicia mężów.

Uwzględniona częściowo

Zasadnicze tezy uwagi zawarte zostały w SRWD w zapisie: „Działania na rzecz
wspierania rodziny, jako podstawowego miejsca kształtowania postaw etycznych
i społecznych” Makrosfera BEZPIECZEŃSTWO, Przedsięwzięcia, tiret 16.

Skoro w diagnozie mówi się o tym, że kondycja kapitału
społecznego jest jedną z najniższych w kraju (wg liczby
stowarzyszeń na 10 tys. mieszkańców), a więc interwencja
wymagana jest we wszystkich Obszarach terytorialnych, gdyż
obecnie nie możemy stwierdzić, iż w jakimś obszarze kapitał
społeczny odgrywa istotną rolę stymulującą rozwój gospodarczy.

Nieuwzględniona

Uwaga uzależniona od sposobu rozpatrzenia wniosku powyższego.

Uwzględniona częściowo

Proponowany zapis jest już uwzgledniony w istniejących zapisach Strategii, rodział
Zasady Realizacji: Harmonia gospodarcza, w wymiarze pracy i biznesu.

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona.

Zdolność rozwiązywania pojawiających się na nowo i nowych
problemów społecznych jest istotnym warunkiem rozwoju regionu.
Podejście innowacyjne poprawia skuteczność w tym zakresie

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona.

Bez stałej pracy nad wskaźnikami jakości życia w regionie,
wymiarów aktywności obywatelskiej i kulturalnej, nie będzie
podstaw ewaluacji realizacji strategii rozwoju.

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona.

Tabele 7 wyłączyć z opracowania albo inaczej ją sformułować

Bezpieczeństwo:
Działania na rzecz wspierania rodziny,
jako podstawowego miejsca
kształtowania postaw etycznych

Bezpieczeństwo:
Działania na rzecz wspierania rodziny, jako podstawowego
miejsca kształtowania postaw etycznych. Przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie.

po dopisaniu Celu 9 zaznaczyć wszystkie 10 Obszary
interwencji.

Tabela: Społeczeństwo

Przejmowanie zadań administracji publicznej przez organizacje
pozarządowe jest spełnieniem konstytucyjnej zasady
dopisać: Wymiar przedsiębiorczości
pomocniczości. Obecnie organizacje pozarządowe stają się coraz
Zwiększanie roli sektora pozarządowego
ważniejszym elementem demokratycznego państwa.
w przejmowaniu zadań publicznych i budowanie gospodarki
W tym kontekście ich główną zaletą wydaje się być to, że w
społecznej, jako uzupełnienie głównego nurtu gospodarki i
większości wspomagają instytucje państwowe i samorządowe w
rynku pracy, a także stworzenie możliwości
zaspokajaniu ważnych dla wielu grup społecznych potrzeb
dokapitalizowania/doinwestowania ngo w celu przygotowania
związanych np. z edukacją, ochroną zdrowia czy pomocą społeczną
ich do przejmowania zadań.
i mogą stać się uzupełnieniem głównego nurtu gospodarki i rynku
pracy.

Wymiar kulturowy
Wymiar kulturowy
Popularyzacja i ułatwianie dostępności
Aktywizowanie aktywności kulturalnej obywateli, ich własnych
do kultury wysokiej w celu rozwijania
postaw twórczych i uczestnictwa w wartościowych
wrażliwości artystycznej mieszkańców, a
wydarzeniach i działaniach artystycznych.
zwłaszcza dzieci

570

Zasady Realizacji

SPOŁECZEŃSTWO ….
/brak/

Wymiar innowacyjny
Stwarzanie sprzyjających warunków dla innowacyjnej
przedsiębiorczości społecznej

Zasady Realizacji

SPOŁECZEŃSTWO ….
/brak/

Wymiar naukowy
Stymulowanie badań jakości życia w regionie, aktywności
obywatelskiej oraz instytucjonalnego i pozainstytucjonalnego
uczestnictwa w kulturze.

Zasady Realizacji

Zapisy realizacji w takiej formie są niewłaściwe. Na przykład: rozwój
gospodarki opartej na wiedzy powinien być realizowany we
wszystkich obszarach, a jest zaznaczone tylko w 3.

Tabela 1 Wybór realizacji celów
realizowanych w obszarach interwencji
tak przedstawiony jest niewłaściwy. Cele
powinny być realizowane w różnym
zakresie we wszystkich obszarach

Zasady Realizacji

572

Uzasadnienie:

Uzasadnienie zmiany

569

571

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Treść uwagi/propozycja zmiany

Zasady Realizacji

Zasady Realizacji

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Wymiar zdrowotny – w społeczeństwie i
Gospodarce
tylko administracja

brak popularyzacji zdrowych stylów

Określenie „kultura wysoka” ma charakter wykluczający. Obywatele
nie żyją poza kulturą. Nie można mówić zatem o jej
„udostępnianiu”.
Ponadto nawet bardzo wąsko rozumiany „wymiar kulturowy” nie
powinien być sprowadzany do uczestnictwa w wydarzeniach, co
tekst projektu sugeruje.

Uwzględniona

Zasadnicze tezy uwagi zawierają się w następujących zapisach SRWD:
„Wsparcie modelu zdrowego trybu życia mieszkańców regionu” – Makrosfera
TURYSTYKA, Priorytety, tiret 5.
„Kształtowanie i promocja prozdrowotnych postaw oraz aktywna edukacja na rzecz
zdrowego stylu życia” - Makrosfera BEZPIECZEŃSTWO, Przedsięwzięcia, tiret 12.
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Zasady Realizacji

Zasady Realizacji

Treść uwagi/propozycja zmiany

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Obszar Interwencji - Kotlina Kłodzka

Obszar Interwencji – Ziemia Kłodzka

Nazwa kotlina Kłodzka dotyczy jednostki geograficznej i dotyczy
kilku gmin centralnie położonych wokół Kłodzka. Ziemia Kłodzka to
nazwa historyczna – w tej formie funkcjonująca od 1945 roku.
Dotyczy obszaru byłego hrabstwa kłodzkiego stanowiącego
wyizolowany geograficznie, historycznie i kulturowo obszar –
dzisiejszy obszar 14 gmin powiatu kłodzkiego oraz gminy Bardo i
Złoty Stok - wspólnie budującego tożsamość oraz markę
turystyczną.

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona

Mapa nr 8 – obszary interwencji

Mapa nr 8 – obszary interwencji – zaznaczenie rozszerzyć na
faktyczny obszar Ziemi Kłodzkiej – czyli cały wcinający się w
obszar Republiki Czeskiej „półwysep”.

Propozycja podyktowana jest istniejącą od 20 lat siecią współpracy
16 samorządów Ziemi Kłodzkiej w formule Stowarzyszenia Gmin
Ziemi Kłodzkiej, współdziałających na rzecz integracji działań w
subregionie czy budowy wspólnej marki turystycznej Ziemia
Kłodzka

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zakłada się, że zasięg obszarów interwencji będzie
podlegać szczegółowej delimitacji w ramach studiów i analiz planistycznych
przygotowywanych w celu wykorzystania instrumentów wsparcia ze środków
unijnych na lata 2014-2020.

Mapka obszaru interwencji – Autostrada Nowej Gospodarki –
rozszerzyć o pasmo Kłodzko – Nowa Ruda – Kudowa Zdrój

Występowanie SSE oraz parków przemysłowych obliguje Nową
Rude oraz Kudowę Zdrój (również z racji tranzytowo – trans
granicznego położenia) do ujęcia na mapie obszaru interwencji –
Autostrada Nowej Gospodarki obu ośrodków miejskich.
Proponowana w strategii Trasa Sudecka da szansę rozwojową
Nowej Rudzie.

Uwzględniona częściowo

Zasięg obszarów interwencji będzie podlegać szczegółowej delimitacji w ramach
studiów i analiz planistycznych przygotowywanych w celu wykorzystania
instrumentów wsparcia ze środków unijnych na lata 2014-2020. Obszary te mają
być podstawą wyznaczania Obszarów Strategicznej Interwencji oraz podstawą dla
zawiązywania koalicji sąsiadujących samorządów gminnych i powiatowych, których
celem ma być realizacja wspólnych zadań. Odpowiedzią na to założenie są
zaproponowane w niniejszej Strategii tzw. Makrosfery.

Nieuwzględniona

Uwaga nieuwzględniona. Subiektywna opinia o znacznym stopniu ogólności nie
poparta żadnym przykładem. Rola samorządu województwa została określona w
rozdziale 5. System wdrażania.

Uwzględniona częściowo

OF będą wyznaczone po granicach administracyjnych powiatów (lub w niektórych
przypadkach gmin) natomiast jeśli chodzi o OI, to ich uszczegółowienie nastąpi w
ramach prowadzonej aktualizacji Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Województwa Dolnośląskiego po rozpatrzeniu uwag zgłoszonych w ramach
konsultacji społecznych zarówno projektu SRWD jak i aktualizacji PZPWD.

Nieuwzględniona

Dopasowanie ważności realizacji celów w poszczególnych obszarach interwencji
zostanie wypracowane na podstawie ankiet rozesłanych do wszystkich powiatów
województwa. Należy zaznaczyć że brak (lub niższa ranga) zaznaczenia danego celu
szczegółowego w obszarze interwencji nie oznacza braku mozliwości realizacji tych
zadań - jest rodzajem rekomendacji - które z celów powinny być realizowane w
pierwszej kolejności, które w następnej w ramach posiadanych środków.

Nieuwzględniona

Uwaga nieuwzględniona. Sensem wprowadzenia Harmonii, jako grupy norm
ogólnych, był ich uniwersalny w skali regionalnej wymiar, który powinien stac się
kodeksem obowiązującym podczas przygotowywania i realizacji projektów
rozwojowych.

Obecny zapis

575

Zasady Realizacji

Mapka obszaru interwencji – Autostrada
Nowej Gospodarki

576

Zasady Realizacji

Zasady

577

578

579

Zasady Realizacji

Obszary funkcjonalne

Dalekie od zrównoważenia. Mają się nijak do modelu i celów.
Wymagają konsekwentnego powiązania roli samorządu z
wyznaczonymi kierunkami rozwoju. Warto w tym powiązaniu
uwzględnić Antypriorytety.
Tego typu podziału są materią niesłychanie wrażliwą społecznie
i mają kapitalne znaczenie dla późniejszych szczegółowych
planów (tak jest też w tej strategii).
Propozycja:
Przemyślane i precyzyjne wyznaczenie obszarów.

Bardzo duże wątpliwości budzi określenie obszarów
interwencji. Np. interwencja w zakresie rozwoju gospodarki
opartej na wiedzy ograniczona do obszaru Wrocławia, LGOM i
autostrady pogłębi marginalizację pozostałych ośrodków. Może
to prowadzić do wykluczenia informacyjno – informatycznego a
co za tym idzie do tworzenia nowych gett i skansenów. Nie
wydaje się, żeby wzmocniło to atrakcyjność turystyczną tych
Zasady Realizacji Realizacja celów w obszarach interwencji
obszarów.
Propozycja:
Przyjęcie jako priorytetu informatyzacji całego regionu;
wprowadzenie programów edukacyjno-informacyjnych,
wspierających dostęp do wiedzy ośrodków słabo
zurbanizowanych - mogłyby one być skorelowane ze
wsparciem dotyczących obszarów lepiej rozwiniętych.

Zasady Realizacji

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Harmonia

Słuszne założenia ale bardzo ogólnie sformułowane – nie widać
ich w szczegółach strategii.
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Treść uwagi/propozycja zmiany
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Uzasadnienie zmiany

580

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
…Natomiast w związku z nieuniknionym
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
Zasady Realizacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
okolicach Legnicy...
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

581

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
Zasady Realizacji
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
okolicach Legnicy...
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

582

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
…Natomiast w związku z nieuniknionym
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
Zasady Realizacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
okolicach Legnicy...
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

583

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
…Natomiast w związku z nieuniknionym
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
Zasady Realizacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
okolicach Legnicy...
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

93
UWAGI ZGŁOSZONE DO PROJEKTU SRWD 2020
Lp.

Rozdział

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

584

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
…Natomiast w związku z nieuniknionym
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
Zasady Realizacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
okolicach Legnicy...
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

585

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
Zasady Realizacji
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
okolicach Legnicy...
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

586

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
…Natomiast w związku z nieuniknionym
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
Zasady Realizacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
okolicach Legnicy...
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

587

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
…Natomiast w związku z nieuniknionym
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
Zasady Realizacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
okolicach Legnicy...
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."
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588

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
…Natomiast w związku z nieuniknionym
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
Zasady Realizacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
okolicach Legnicy...
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

589

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
Zasady Realizacji
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
okolicach Legnicy...
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

590

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
…Natomiast w związku z nieuniknionym
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
Zasady Realizacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
okolicach Legnicy...
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

591

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
…Natomiast w związku z nieuniknionym
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
Zasady Realizacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
okolicach Legnicy...
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."
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592

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
…Natomiast w związku z nieuniknionym
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
Zasady Realizacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
okolicach Legnicy...
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

593

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
Zasady Realizacji
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
okolicach Legnicy...
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

594

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
…Natomiast w związku z nieuniknionym
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
Zasady Realizacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
okolicach Legnicy...
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

595

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
…Natomiast w związku z nieuniknionym
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
Zasady Realizacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
okolicach Legnicy...
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."
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596

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
…Natomiast w związku z nieuniknionym
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
Zasady Realizacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
okolicach Legnicy...
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

597

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
Zasady Realizacji
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
okolicach Legnicy...
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

598

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
…Natomiast w związku z nieuniknionym
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
Zasady Realizacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
okolicach Legnicy...
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

599

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
…Natomiast w związku z nieuniknionym
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
Zasady Realizacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
okolicach Legnicy...
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."
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600

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
…Natomiast w związku z nieuniknionym
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
Zasady Realizacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
okolicach Legnicy...
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

601

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
Zasady Realizacji
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
okolicach Legnicy...
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

602

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
…Natomiast w związku z nieuniknionym
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
Zasady Realizacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
okolicach Legnicy...
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

603

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
…Natomiast w związku z nieuniknionym
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
Zasady Realizacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
okolicach Legnicy...
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."
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604

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
…Natomiast w związku z nieuniknionym
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
Zasady Realizacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
okolicach Legnicy...
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

605

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
Zasady Realizacji
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
okolicach Legnicy...
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

606

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
…Natomiast w związku z nieuniknionym
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
Zasady Realizacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
okolicach Legnicy...
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

607

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
…Natomiast w związku z nieuniknionym
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
Zasady Realizacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
okolicach Legnicy...
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."
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608

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
…Natomiast w związku z nieuniknionym
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
Zasady Realizacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
okolicach Legnicy...
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

609

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
Zasady Realizacji
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
okolicach Legnicy...
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

610

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
…Natomiast w związku z nieuniknionym
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
Zasady Realizacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
okolicach Legnicy...
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

611

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
…Natomiast w związku z nieuniknionym
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
Zasady Realizacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
okolicach Legnicy...
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."
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612

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
…Natomiast w związku z nieuniknionym
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
Zasady Realizacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
okolicach Legnicy...
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

613

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
Zasady Realizacji
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
okolicach Legnicy...
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

614

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
…Natomiast w związku z nieuniknionym
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
Zasady Realizacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
okolicach Legnicy...
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

615

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
…Natomiast w związku z nieuniknionym
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
Zasady Realizacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
okolicach Legnicy...
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."
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616

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
…Natomiast w związku z nieuniknionym
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
Zasady Realizacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
okolicach Legnicy...
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

617

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
Zasady Realizacji
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
okolicach Legnicy...
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

618

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
…Natomiast w związku z nieuniknionym
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
Zasady Realizacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
okolicach Legnicy...
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

619

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
…Natomiast w związku z nieuniknionym
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
Zasady Realizacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
okolicach Legnicy...
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."
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620

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
…Natomiast w związku z nieuniknionym
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
Zasady Realizacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
okolicach Legnicy...
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

621

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
Zasady Realizacji
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
okolicach Legnicy...
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

622

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
…Natomiast w związku z nieuniknionym
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
Zasady Realizacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
okolicach Legnicy...
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

623

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
…Natomiast w związku z nieuniknionym
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
Zasady Realizacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
okolicach Legnicy...
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."
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624

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
…Natomiast w związku z nieuniknionym
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
Zasady Realizacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
okolicach Legnicy...
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

625

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
Zasady Realizacji
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
okolicach Legnicy...
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

626

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
…Natomiast w związku z nieuniknionym
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
Zasady Realizacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
okolicach Legnicy...
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

627

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
…Natomiast w związku z nieuniknionym
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
Zasady Realizacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
okolicach Legnicy...
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."
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628

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
…Natomiast w związku z nieuniknionym
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
Zasady Realizacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
okolicach Legnicy...
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

629

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
Zasady Realizacji
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
okolicach Legnicy...
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

630

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
…Natomiast w związku z nieuniknionym
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
Zasady Realizacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
okolicach Legnicy...
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

631

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
…Natomiast w związku z nieuniknionym
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
Zasady Realizacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
okolicach Legnicy...
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."
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632

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
…Natomiast w związku z nieuniknionym
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
Zasady Realizacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
okolicach Legnicy...
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

633

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
Zasady Realizacji
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
okolicach Legnicy...
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

634

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
…Natomiast w związku z nieuniknionym
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
Zasady Realizacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
okolicach Legnicy...
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

635

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
…Natomiast w związku z nieuniknionym
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
Zasady Realizacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
okolicach Legnicy...
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."
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636

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
…Natomiast w związku z nieuniknionym
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
Zasady Realizacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
okolicach Legnicy...
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

637

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
Zasady Realizacji
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
okolicach Legnicy...
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

638

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
…Natomiast w związku z nieuniknionym
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
Zasady Realizacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
okolicach Legnicy...
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

639

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
…Natomiast w związku z nieuniknionym
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
Zasady Realizacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
okolicach Legnicy...
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."
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640

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
…Natomiast w związku z nieuniknionym
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
Zasady Realizacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
okolicach Legnicy...
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

641

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
Zasady Realizacji
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
okolicach Legnicy...
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

642

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
…Natomiast w związku z nieuniknionym
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
Zasady Realizacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
okolicach Legnicy...
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

643

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
…Natomiast w związku z nieuniknionym
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
Zasady Realizacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
okolicach Legnicy...
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."
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644

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
…Natomiast w związku z nieuniknionym
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
Zasady Realizacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
okolicach Legnicy...
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

645

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
Zasady Realizacji
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
okolicach Legnicy...
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

646

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
…Natomiast w związku z nieuniknionym
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
Zasady Realizacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
okolicach Legnicy...
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

647

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
…Natomiast w związku z nieuniknionym
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
Zasady Realizacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
okolicach Legnicy...
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."
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648

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
…Natomiast w związku z nieuniknionym
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
Zasady Realizacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
okolicach Legnicy...
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

649

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
Zasady Realizacji
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
okolicach Legnicy...
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

650

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
…Natomiast w związku z nieuniknionym
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
Zasady Realizacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
okolicach Legnicy...
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

651

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
…Natomiast w związku z nieuniknionym
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
Zasady Realizacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
okolicach Legnicy...
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."
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Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
…Natomiast w związku z nieuniknionym
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
Zasady Realizacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
okolicach Legnicy...
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

653

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
Zasady Realizacji
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
okolicach Legnicy...
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

654

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
…Natomiast w związku z nieuniknionym
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
Zasady Realizacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
okolicach Legnicy...
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

655

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
…Natomiast w związku z nieuniknionym
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
Zasady Realizacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
okolicach Legnicy...
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."
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Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
…Natomiast w związku z nieuniknionym
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
Zasady Realizacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
okolicach Legnicy...
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.
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Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
Zasady Realizacji
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
okolicach Legnicy...
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.
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Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
…Natomiast w związku z nieuniknionym
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
Zasady Realizacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
okolicach Legnicy...
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.
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Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
…Natomiast w związku z nieuniknionym
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
Zasady Realizacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
okolicach Legnicy...
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."
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Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
…Natomiast w związku z nieuniknionym
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
Zasady Realizacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
okolicach Legnicy...
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.
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Zasady Realizacji

Przy realizacji koncepcji Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych (ZIT) powinna być szeroko stosowana
konstytucyjna zasada pomocniczości pozwalająca na
przekazywanie zadań na najniższy z możliwych szczebli bez
uszczerbku dla samej realizacji zadania – skierowanie
uprawnień operacyjnych bezpośrednio na obszary których
dotyczą np. Jelenia Góra, Zgorzelec, Wałbrzych, Kłodzko. Dodał,
iż nowe propozycje Komisji Europejskiej dotyczące obniżenia
poziomu dofinansowania do maksymalnie 75% oraz brak
kwalifikowalności VATu są zagrożeniem dla funkcjonowania
organizacji pozarządowych.

662

Zasady Realizacji

Trzeba mówić o konkretnych projektach do realizacji – w tym
oddziaływujących na Ziemię Kłodzką.

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

Uwzględniona częściowo

Uwaga uwzględniona częściowo. Decyzje odnośnie zasad dofinansowywania
projektów ze źródeł europejskich nie jest materią regulowaną przez SRWD.

Uwzględniona

SRWD musi zawierać realny kompromis pomiędzy ogólnościa a szczegółowością
zapisów, ale w projekcie SRWD (w Makrosferach) znalazły się też konkretne
przedsięwzięcia do realizacji w perspektywie 2020 roku.
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Region Gór i Pogórza Kaczawskiego, zgodnie z prezentowanym w
SRWD modelem gospodarczym regionu leży na styku dwóch
wiodących gałęzi gospodarki reprezentowanych przez „Autostradę
Nowej Gospodarki” i „obszary o wybitnych wartościach
przyrodniczych i kulturowych”. Jest obszarem przenikania się
wpływów obu tych modeli wzrostu. Jednocześnie jest obszarem
granicznym, peryferyjnym, o dużej atrakcyjności turystycznej i
walorach przyrodniczo-krajobrazowych, ze znaczącym udziałem
obszarów objętych ochroną prawną. Utrudnia to rozwój
inwazyjnych form produkcji, prowadząc do konfliktu interesów
między potrzebą pojawiania się terenów zainwestowanych a
ochroną przyrody. Na potencjale regionu kaczawskiego (rozwój
endogeniczny), bazuje rozwijająca się turystyka, w tym
Mapa nr 8
geoturystyka. Jest ona szansą na rozwój gospodarczy
Położenie niemal całego obszaru Gór
Wychodząc z przyjętego w Strategii Rozwoju Województwa
południowych części powiatu złotoryjskiego i jaworskiego,
(poza terenem w obrębie Gminy Jeżów
Dolnośląskiego 2020 założenia, że „problemy rozwojowe
podobnie jak dzieje się to w sąsiadującym z nimi powiecie
Sudecki) i całości Pogórza Kaczawskiego grupują się obszarowo bez względu na granice administracyjne”
jeleniogórskim.
w Obszarze Interwencji Autostrady
Przemawiają za tym następujące fakty:
wnosimy o rozszerzenie w kierunku północnym na teren Gór i
Zasady Realizacji Nowej Gospodarki. Poprowadzenie ostrej
1.) Tylko w gminie Świerzawa baza noclegowa to pojemność 369
Pogórza Kaczawskiego Obszaru Interwencji Aglomeracji
granicy między OI Aglomeracją
miejsc noclegowych, skupionych w małych obiektach
Jeleniogórskiej, tak aby w południowej części powiatu
Jeleniogórską a OI Autostradą Nowej
złotoryjskiego i jaworskiego, w Górach i na Pogórzu
prowadzonych przez rodzinne firmy, dających zatrudnienie i
Gospodarki po granicy powiatu
Kaczawskim, priorytetowo realizowano założenia Mikrosfery korzyści także osobom świadczącym usługi komplementarne (efekt
jeleniogórskiego.
Turystyka.
mnożnikowy w turystyce).
2.) Obszary południowe powiatu złotoryjskiego, należące
poprzednio do województwa jeleniogórskiego, są nadal
funkcjonalnie mocno związane z Jelenią Górą, częściowo też
administracyjnie np. poprzez KRUS. Stąd w przeszłości były próby
przyłączenia gmin Świerzawa i Wojcieszów do powiatu
jeleniogórskiego. Obszar górski i pogórski powiatu złotoryjskiego
to obszary marginalne, o najwyższych wskaźnikach bezrobocia,
utrudnionym dostępie do szkoły średniej, utrudnionej komunikacji
lokalnej, niskiej mobilności zawodowej, gdzie lokalne miejsca pracy
mają szczególne znaczenie. Nałożenie się celów strategii
realizowanych w Obszarze Interwencji Aglomeracji Jeleniogórskiej i
w obszarze Autostrady Nowej Gospodarki wesprze obszary
peryferyjne, zagrożone dalszą marginalizacją, położone poza
zasięgiem realnego oddziaływania autostrady A4 (mapa 2, str.7 ).

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona częściowo

Zgodnie z postulatami m.in. powiatu złotoryjskiego proponowane jest rozszerzenie
OI Aglomeracja Jeleniogórska i Ziemia Karkonoska o południowe obszary powiatu
Złotoryjskiego, w szczególności Wojcieszów i Świerzawę. Zasięg obszarów
interwencji będzie podlegać szczegółowej delimitacji w ramach studiów i analiz
planistycznych przygotowywanych w celu wykorzystania instrumentów wsparcia ze
środków unijnych na lata 2014-2020. Obszary te mają być podstawą wyznaczania
Obszarów Strategicznej Interwencji oraz podstawą dla zawiązywania koalicji
sąsiadujących samorządów gminnych i powiatowych, których celem ma być
realizacja wspólnych zadań. Odpowiedzią na to założenie są zaproponowane w
niniejszej Strategii tzw. Makrosfery. Jednocześnie należy podkreślić, że realizacja
działań w ramach wszystkich Makrosfer - w tym Makrosfery Turystyka - nie będzie
odgórnie ograniczana, w tym poprzez przynależność bądź nie przynależenie do
danego obszaru interwencji.

Nieuwzględniona

Uwaga uzależniona od sposobu rozpatrzenia wniosku powyższego.
(Rekomendacja: do rozważenia przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego
dodania ogólnego zapisu na początku rodziału 6. - Makrosfery mówiącego o tym, iż
ważną rolę w procesie rozwoju województwa spełnia sektor pozarządowy i sfera
kapitału społecznego, które przenikają i spajają wszystkie makrosfery, umożliwiając
podmiotom tego sektora działanie w każdej z makrosfer)

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

Dopisanie celu nr 9
Kapitał społeczny odgrywa istotną rolę w stymulowaniu rozwoju
WZROST KAPITAŁU SPOŁECZNEGO I ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU
gospodarczego. Diagnoza kondycji wskazuje że jest w zbyt niskiej
SEKTORA SPOŁECZNEGO W REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH liczba stowarzyszeń na 10tys. mieszkańców, w porównaniu z innymi
regionami w Polsce.
wszystkim planowanym do wydzielenia Obszarom Interwencji.

664

Zasady Realizacji

665

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
Zasady Realizacji
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
okolicach Legnicy...
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.
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666

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
…Natomiast w związku z nieuniknionym
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
Zasady Realizacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
okolicach Legnicy...
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

667

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
Zasady Realizacji
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
okolicach Legnicy...
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

668

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
…Natomiast w związku z nieuniknionym
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
Zasady Realizacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
okolicach Legnicy...
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

669

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
…Natomiast w związku z nieuniknionym
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
Zasady Realizacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
okolicach Legnicy...
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."
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670

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
…Natomiast w związku z nieuniknionym
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
Zasady Realizacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
okolicach Legnicy...
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

671

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
Zasady Realizacji
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
okolicach Legnicy...
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

672

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
…Natomiast w związku z nieuniknionym
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
Zasady Realizacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
okolicach Legnicy...
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

673

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
…Natomiast w związku z nieuniknionym
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
Zasady Realizacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
okolicach Legnicy...
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."
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674

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
…Natomiast w związku z nieuniknionym
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
Zasady Realizacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
okolicach Legnicy...
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

675

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
Zasady Realizacji
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
okolicach Legnicy...
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

676

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
…Natomiast w związku z nieuniknionym
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
Zasady Realizacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
z dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
okolicach Legnicy...
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

677

Zasady Realizacji

1. Wprowadzenie nowego obszaru interwencji dzierżoniowskoświdnickiego.

Zasady Realizacji

4. Powiat dzierżoniowski przeżył upadek wielkich firm jak Diora,
Silesiana, DFK, Bielbaw, Bieltex, Bobo, Nowar. Notowane jest
bardzo wysokie bezrobocie oraz jego następstwa, a na str. 11
strategii jest zapis, że najtrudniejsza jest sytuacja subregionu
wałbrzyskiego. Wnioskujemy, aby cele przewidziane dla
Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowane były także w powiecie
dzierżoniowskim.

678

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

Nieuwzględniona

Obszar ten znajduje się w granicach OI Autostrada Nowej Gospodarki oraz
dodatkowym obszarze, który będzie sformułowany w ostatecznym kształcie
Strategii dedykowanym Ziemi Dzierżoniowskiej.

Uwzględniona częściowo

Dopasowanie ważności realizacji celów w poszczególnych obszarach interwencji
zostanie wypracowane na podstawie ankiet rozesłanych do wszystkich powiatów
województwa. Należy zaznaczyć że brak (lub niższa ranga) zaznaczenia danego celu
szczegółowego w obszarze interwencji nie oznacza braku mozliwości realizacji tych
zadań - jest rodzajem rekomendacji - które z celów powinny być realizowane w
pierwszej kolejności, które w następnej w ramach posiadanych środków.
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13. Jakie przesłanki decydowały o podziale powiatu
dzierżoniowskiego do dwóch obszarów funkcjonalnych tj do
Przedgórza Sudeckiego i Sudetów oraz do Wrocławskiego
Obszaru Funkcjonalnego , jak przebiega granica, jakie z tego
tytułu wypływają zagrożenia lub korzyści.

a. (str.18) zaproponowane w SRWD zasady w sposób istotny
różnią się od opisanych w ŚSRK (str.20) . Na poziomie regionu
można wprowadzić dodatkowe zasady, które wynikają z jego
specyfiki i indywidualności, ale biorąc pod uwagę zasadę
spójności należy zadbać, aby zasady realizacji wymienione w
ŚSRK były w całości uwzględnione w SRWD.

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona częściowo

Zasięg obszarów interwencji będzie podlegać szczegółowej delimitacji w ramach
studiów i analiz planistycznych przygotowywanych w celu wykorzystania
instrumentów wsparcia ze środków unijnych na lata 2014-2020. Obszary te mają
być podstawą wyznaczania Obszarów Strategicznej Interwencji oraz podstawą dla
zawiązywania koalicji sąsiadujących samorządów gminnych i powiatowych, których
celem ma być realizacja wspólnych zadań. Odpowiedzią na to założenie są
zaproponowane w niniejszej Strategii tzw. Makrosfery. Zgodnie z zapisami projektu
SRWD wszystkie cele szczegółowe będą realizowane na obszarze całego
województwa, jednak w ramach OI, czyli obszarów o szczególnym natężeniu
problemów rozwojowych, samorząd województwa będzie mógł podejmować
działania interwencyjne, mające na celu rozwiązywanie sytuacji konfliktowych,
pobudzenie rozwoju oraz pomoc w sferach jednoznacznie wymagających pomocy
publicznej.

Uwzględniona częściowo

Cytując Podręcznik aktualizacji SRW wydany przez Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego należy stwierdzić, iż "Ustawowy wymóg uwzględnienia celów
krajowych dokumentów strategicznych przez SRW nie oznacza ich tożsamości, lecz
brak wzajemnej sprzeczności i wykluczania się ." W związku z tym należy
stwierdzić, że cele projektu SRWD nie są określone w identycznie tożsamy sposób
jak cele ŚSRK, ale jak najbardziej wpisują się w nie. Ponadto spora liczba celów i
kierunków interwencji ŚSRK to zadania stricte administracji rządowej i nie mogą w
żaden sposób być reinterpretowane jako zadania samorządu regionalnego (np.
Utrwalenie bezpieczeństwa narodowego, Integracja ze strefą euro czy Poprawa
jakości prawa). Podobną stanowisko można przyjąć w kwestii zasad realizacji.
Projekt SRWD przyjmuje zasady realizacji zawarte w ŚSRK tj. koncentracja
tematyczna (wypracowywana macierz celów), zaakcentowanie znaczenia
parterstwa publiczno-prywatnego, publiczno-publicznego i publiczno-społecznego
(czyli elementu wieloszczeblowego zarządzania rozwojem na poziomie
regionalnym) czy też terytorializacja polityki rozwoju (Obszary Funkcjonalne i
Obszary Interwencji, które stanowić będą przyczynek do szczegółowej delimitacji
Obszarów Strategicznej Interwencji w Planie Zagospodarowania Przestrzennego
Województwa Dolnośląskiego). Jeszcze raz należy podkreślić nowatorski i wręcz
innowacyjny kształt projektu SRWD, który jest spójny z dokumentami
strategicznymi wyższego rzędu i normami ustawowymi w przedstawionym wyżej
znaczeniu, chociaż niektóre aspekty opisane mogą być w nieco dmienny sposób. W
rozdziale zasady realizacji można rozważyć dodanie opisu dotyczącego kontraktu
terytorialnego i ewentualnie wpisywanie się celów projektu SRWD projekty
kluczowe Europa 2020.
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b. (str.18) obszary interwencji: W strategiach ŚSRK i SRWD
zasadniczo inaczej rozumie się obszary interwencji. Taką
sytuację należy poddać weryfikacji ponieważ w sposób istotny
wpływa na sposób prezentacji strategii.

c. ŚSRK identyfikuje 3 główne obszary interwencji 1-sprawne i
efektywne państwo,2- konkurencyjna gospodarka, 3-spójność
społeczna i terytorialna Jest to ujęcie funkcjonalne a nie
terytorialne. Każdy z obszarów posiada zdefiniowane cele i
priorytetowe kierunki interwencji oraz budżet. Opis jest
syntetyczny, identyfikuje planowane działania oraz odnosi się
do jednej z 9 zintegrowanej strategii. Ujęcie terytorialne jest
realizowane poprzez tzw. Obszary strategicznej interwencji
(OSI) w wyszczególnieniem konkretnych problemów. ŚSRK
zakłada 5 obszarów OSI (
G1-Polska Wschodnia,
G2-miasta wojewódzkie i ich obszary funkcjonalne,
G3-Miasta i dzielnice miast wymagające rewitalizacji,
G4- obszary szczególnie wiejskie o najniższym poziomie
dostępu do dóbr i usług warunkujących możliwości rozwojowe,
obszary przygraniczne,
G5- inne obszary interwencji w układzie terytorialnym
(kompetencja Regionu) np. miasta subregionalne, obszary
skrajnie przygraniczne, obszary narażone na niebezpieczeństwo
powodzi w skali dorzeczy, obszary górskie..)

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona częściowo

Cytując Podręcznik aktualizacji SRW wydany przez Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego należy stwierdzić, iż "Ustawowy wymóg uwzględnienia celów
krajowych dokumentów strategicznych przez SRW nie oznacza ich tożsamości, lecz
brak wzajemnej sprzeczności i wykluczania się ." W związku z tym należy
stwierdzić, że cele projektu SRWD nie są określone w identycznie tożsamy sposób
jak cele ŚSRK, ale jak najbardziej wpisują się w nie. Ponadto spora liczba celów i
kierunków interwencji ŚSRK to zadania stricte administracji rządowej i nie mogą w
żaden sposób być reinterpretowane jako zadania samorządu regionalnego (np.
Utrwalenie bezpieczeństwa narodowego, Integracja ze strefą euro czy Poprawa
jakości prawa). Podobną stanowisko można przyjąć w kwestii zasad realizacji.
Projekt SRWD przyjmuje zasady realizacji zawarte w ŚSRK tj. koncentracja
tematyczna (wypracowywana macierz celów), zaakcentowanie znaczenia
parterstwa publiczno-prywatnego, publiczno-publicznego i publiczno-społecznego
(czyli elementu wieloszczeblowego zarządzania rozwojem na poziomie
regionalnym) czy też terytorializacja polityki rozwoju (Obszary Funkcjonalne i
Obszary Interwencji, które stanowić będą przyczynek do szczegółowej delimitacji
Obszarów Strategicznej Interwencji w Planie Zagospodarowania Przestrzennego
Województwa Dolnośląskiego). Jeszcze raz należy podkreślić nowatorski i wręcz
innowacyjny kształt projektu SRWD, który jest spójny z dokumentami
strategicznymi wyższego rzędu i normami ustawowymi w przedstawionym wyżej
znaczeniu, chociaż niektóre aspekty opisane mogą być w nieco dmienny sposób. W
rozdziale zasady realizacji można rozważyć dodanie opisu dotyczącego kontraktu
terytorialnego i ewentualnie wpisywanie się celów projektu SRWD projekty
kluczowe Europa 2020.

Uwzględniona częściowo

Zasięg obszarów interwencji będzie podlegać szczegółowej delimitacji w ramach
studiów i analiz planistycznych przygotowywanych w celu wykorzystania
instrumentów wsparcia ze środków unijnych na lata 2014-2020. Obszary te mają
być podstawą wyznaczania Obszarów Strategicznej Interwencji oraz podstawą dla
zawiązywania koalicji sąsiadujących samorządów gminnych i powiatowych, których
celem ma być realizacja wspólnych zadań. Odpowiedzią na to założenie są
zaproponowane w niniejszej Strategii tzw. Makrosfery.
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d. Strategia SRWD nie definiuje obszarów interwencji w ujęciu
funkcjonalnym. Identyfikuje 10 obszarów interwencji (str.19) w
ujęciu terytorialnym które w większości można zakwalifikować
do (OSI) G5. Opisy obszarów mają charakter krótkiej diagnozy
Nie w każdym przypadku zawierają czytelny opis sposobu
planowanej interwencji w powiązaniu z problemami i celami.
Np.
• Str.22 SRWD – obszar interwencji Autostrada Nowej
Gospodarki – proponowany obszar nie obejmuje Nowej Rudy,
która poprzez projekt Strefy przemysłowej „Słupiec” ( przykład
zintegrowanego działania Agencji Rozwoju Regionalnego
AGROREG S.A, Noworudzkiego Parku Przemysłowego, Centrum
Biznesu i Innowacji, Dolnośląskiego Regionalnego Funduszu
Pożyczkowego, inkubatora przedsiębiorczości a w przyszłości
inkubatora technologicznego oraz specjalnej strefy
ekonomicznej) realizuje projekt o charakterze rewitalizacji,
tworzenia warunków do powstawania nowych miejsc pracy,
jest miejscem aktywności produkcyjnej o wysokim poziomie
technologicznym. Z tego, co wiadomo jest jedynym projektem
na Dolnym Śląsku tak zorganizowanym na bazie po
zlikwidowanym majątku dużego przedsiębiorstwa
państwowego

e. Obszary strategiczne interwencji.(OSI) - (str.18) SRWD nie
odnosi się do planowanej przez ŚSRK interwencji w wymiarze
terytorialnym w ramach OSI a w ŚSRK w tym zakresie zakłada
się działania na poziomie programów operacyjnych krajowych i
regionalnych. Niektóre obszary pokrywają się z OSI pozostałych
grup z ŚSRK z tym, że nie jest to pokrycie 100 %. Wynika z tego
wniosek, że Region nie widzi potrzeby interwencji w tych
częściach OSI, które wykraczają poza obszary interwencji
zdefiniowane w SRWD. Taka sytuacja nie jest dyskutowana.
f. Obszary funkcjonalne – czytając założenia Umowy
partnerskiej (źródło strona internetowa MRR) można wyczytać
że obszary funkcjonalne są ściśle powiązane z miastami które
mogą mieć charakter metropolii lub subregionu. Z takiego
założenia można przyjąć że podstawą wydzielenia obszaru
funkcjonalnego jest miasto a wielkość i znaczenie tego obszaru
zależy od jego statusu. np. czy to jest metropolia, czy miasto o
znaczeniu subregionalnym . W ramach tak wydzielonych miast
i przyporządkowanych im obszarom funkcjonalnym będzie
można realizować projekty inwestycyjne ZIT.(zintegrowane
inwestycje terytorialne) . Zaproponowany w strategii SRWD
podział obszarów funkcjonalnych nie nawiązuje wprost do
przestawionych wcześniej warunków tj. wskazuje miasto, jego
rangę, jego obszar funkcjonalny.

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona częściowo

Zasięg obszarów interwencji będzie podlegać szczegółowej delimitacji w ramach
studiów i analiz planistycznych przygotowywanych w celu wykorzystania
instrumentów wsparcia ze środków unijnych na lata 2014-2020. Obszary te mają
być podstawą wyznaczania Obszarów Strategicznej Interwencji oraz podstawą dla
zawiązywania koalicji sąsiadujących samorządów gminnych i powiatowych, których
celem ma być realizacja wspólnych zadań. Odpowiedzią na to założenie są
zaproponowane w niniejszej Strategii tzw. Makrosfery.

Uwzględniona częściowo

Zasięg obszarów interwencji będzie podlegać szczegółowej delimitacji w ramach
studiów i analiz planistycznych przygotowywanych w celu wykorzystania
instrumentów wsparcia ze środków unijnych na lata 2014-2020. Obszary te mają
być podstawą wyznaczania Obszarów Strategicznej Interwencji oraz podstawą dla
zawiązywania koalicji sąsiadujących samorządów gminnych i powiatowych, których
celem ma być realizacja wspólnych zadań. Odpowiedzią na to założenie są
zaproponowane w niniejszej Strategii tzw. Makrosfery.
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REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

a str. 23 Strategii w macierzy należy w obszarze Autostrada
Nowej Gospodarki ująć cel 6. Wzrost zatrudnienia i mobilności
pracowników

Zasady Realizacji

Dlaczego cele nie są formułowane do całego subregionu
wałbrzyskiego a tylko jedynie do aglomeracji wałbrzyskiej. Cele
do realizacji w aglomeracji wałbrzyskiej powinny być również
realizowane w powiecie dzierżoniowskim

Zasady Realizacji

Powiat dzierżoniowski został umiejscowiony w Strategii w
obszarze Autostrada Nowej Gospodarki, wnioskujemy o
uzupełnienie w macierzy obszaru Autostrady o wszystkie
pozostałe cele szczegółowe

Zasady Realizacji

Należy zapytać się jakimi przesłankami kierowali się autorzy
projektu Strategii gdy decydowali o podziale linią powiatu
dzierżoniowskiego i umieszczeniu jednej jego części w sudeckim
obszarze funkcjonalnym a drugiej we wrocławskim obszarze
funkcjonalnym?

Zasady Realizacji

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona częściowo

Dopasowanie ważności realizacji celów w poszczególnych obszarach interwencji
zostanie wypracowane na podstawie ankiet rozesłanych do wszystkich powiatów
województwa. Należy zaznaczyć że brak (lub niższa ranga) zaznaczenia danego celu
szczegółowego w obszarze interwencji nie oznacza braku mozliwości realizacji tych
zadań - jest rodzajem rekomendacji - które z celów powinny być realizowane w
pierwszej kolejności, które w następnej w ramach posiadanych środków.

Uwzględniona częściowo

Zasięg obszarów interwencji będzie podlegać szczegółowej delimitacji w ramach
studiów i analiz planistycznych przygotowywanych w celu wykorzystania
instrumentów wsparcia ze środków unijnych na lata 2014-2020. Obszary te mają
być podstawą wyznaczania Obszarów Strategicznej Interwencji oraz podstawą dla
zawiązywania koalicji sąsiadujących samorządów gminnych i powiatowych, których
celem ma być realizacja wspólnych zadań. Odpowiedzią na to założenie są
zaproponowane w niniejszej Strategii tzw. Makrosfery. Zgodnie z zapisami projektu
SRWD wszystkie cele szczegółowe będą realizowane na obszarze całego
województwa, jednak w ramach OI, czyli obszarów o szczególnym natężeniu
problemów rozwojowych, samorząd województwa będzie mógł podejmować
działania interwencyjne, mające na celu rozwiązywanie sytuacji konfliktowych,
pobudzenie rozwoju oraz pomoc w sferach jednoznacznie wymagających pomocy
publicznej.

Uwzględniona częściowo

Dopasowanie ważności realizacji celów w poszczególnych obszarach interwencji
zostanie wypracowane na podstawie ankiet rozesłanych do wszystkich powiatów
województwa. Należy zaznaczyć że brak (lub niższa ranga) zaznaczenia danego celu
szczegółowego w obszarze interwencji nie oznacza braku mozliwości realizacji tych
zadań - jest rodzajem rekomendacji - które z celów powinny być realizowane w
pierwszej kolejności, które w następnej w ramach posiadanych środków.

Uwzględniona częściowo

Uszczegółowienie ich przebiegu będzie przeprowadzone w ramach prac nad
Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego.

689

Zasady Realizacji

ochrona złóż węgla brunatnego

eksploatacja złóż węgla brunatnego

brak zasad ochrony złoża węgla brunatnego; uwzględnić wolę
mieszkańców - referendum z 27.09.09

690

Zasady Realizacji

ochrona złóż węgla brunatnego

eksploatacja złóż węgla brunatnego

brak zasad ochrony złoża węgla brunatnego; uwzględnić wolę
mieszkańców - referendum z 27.09.09

Uwzględniona częściowo

691

Zasady Realizacji

ochrona złóż węgla brunatnego

eksploatacja złóż węgla brunatnego

brak zasad ochrony złoża węgla brunatnego; uwzględnić wolę
mieszkańców - referendum z 27.09.09

Uwzględniona częściowo

692

Zasady Realizacji

ochrona złóż węgla brunatnego

eksploatacja złóż węgla brunatnego

brak zasad ochrony złoża węgla brunatnego; uwzględnić wolę
mieszkańców - referendum z 27.09.09

Uwzględniona częściowo

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."
Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."
Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."
Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."
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REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona częściowo

Uwzględniona częściowo
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Zasady Realizacji

ochrona złóż węgla brunatnego

eksploatacja złóż węgla brunatnego

brak zasad ochrony złoża węgla brunatnego; uwzględnić wolę
mieszkańców - referendum z 27.09.09
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Zasady Realizacji

ochrona złóż węgla brunatnego

eksploatacja złóż węgla brunatnego

brak zasad ochrony złoża węgla brunatnego; uwzględnić wolę
mieszkańców - referendum z 27.09.09

695

696

697

Obszar zachodni obecnie jest:
tereny o dużych zagrożeniach związanych
z przekształceniem środowiska
naturalnego i krajobrazu w tym zmianami
sieci hydrologicznej (wydobycie węgla
Zasady Realizacji
brunatnego), które w efekcie powodują
zmiany w ilości i jakości zasobów
wodnych w obszarze zlewni Nysy
Łużyckiej

Zasady Realizacji

Zasady Realizacji

Worek Turoszowski obecnie jest:
występują tu istotne zagrożenia
środowiskowe w tym degradacja
powierzchni ziemi i niebezpieczeństwo
powodzi.

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Treść uwagi/propozycja zmiany

Proponowana zmiana:
tereny o zagrożeniach związanych z przekształcaniem
środowiska naturalnego i krajobrazu.

Nieuwzględniona

proponowana zmiana:
występują tu istotne zagrożenia środowiskowe w tym okresowa
degradacja powierzchni ziemi i niebezpieczeństwo powodzi.

Uważam, że ujęcie Gminy Strzelin wyłącznie w obszarze Autostrady
Nowej Gospodarki, który tylko częściowo oddaje charakter tego
regionu, będzie dla naszej Gminy krzywdzące. Gmina Strzelin jest
silnie związana z miastem Wrocław i obszarem go otaczającym, co
przejawia się w codziennych migracjach ogromnej grupy Naszych
mieszkańców do stolicy regionu, jako miejsca pracy czy nauki.
Ponadto Gmina Strzelin oprócz działań nastawionych na rozwój
Ujęcie Gminy Strzelin, znajdującej się obecnie w obszarze
przedsiębiorczości potrzebuje również działań w zakresie turystyki i
interwencji Autostrada Nowej Gospodarki, również w obszarze
ochrony środowiska. Warto zauważyć, że na terenie Gminy zostały
interwencji Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego
utworzone formy ochrony w ramach sieci Natura 2000 - specjalne
obszary ochrony siedlisk tj.: Wzgórza Strzelińskie (kod obszaru:
PLH020074) oraz Karszówek (kod obszaru: PLH 020098). Oprócz
tego, uchwałą nr XXXIX/348/10 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 26
stycznia 2010 r., utworzono Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy
"Wzgórza Strzelińskie" obejmujący swoim zasięgiem teren niemal
całej gminy.

698

Zasady Realizacji

W obszarze interwencji Autostrada Nowej Gospodarki, oprócz
celu 3, przewidzieć realizację również celów 6 i 7.

699

Zasady Realizacji

Postulat uruchomienia Regionu Karkonoskiego

cel 3 – Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP,
jest ściśle powiązany z celem 6 – Wzrost zatrudnienia i mobilność
pracowników, oraz z celem 7 – Włączenie społeczne i podnoszenie
poziomu życia.
Stopa bezrobocia na terenie Gminy Strzelin jak i całego powiatu
strzelińskiego w 2012 roku jest wciąż wysoka i wynosi 17,5% co, w
relacji do stopy bezrobocia na terenie całego województwa
dolnośląskiego wynoszącej 12,4%, stawia nas w grupie regionów o
najwyższej stopie bezrobocia w regionie.

Uzasadnienie:
Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."
Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."

Zmiana nieuzasadniona, ze względu na uwagi o słabym zaakcentowaniu spraw
środowiskowych.

Uwzględniona

Zapis uzupełnono: "Występują tu istotne zagrożenia środowiskowe w tym
okresowa degradacja powierzchni ziemi i niebezpieczeństwo powodzi"

Uwzględniona

Rekomendacja: uwzględnienie gminy Strzelin w ramch OI Wrocławski Obszar
Metropolitalny. Zasięg obszarów interwencji będzie podlegać szczegółowej
delimitacji w ramach studiów i analiz planistycznych przygotowywanych w celu
wykorzystania instrumentów wsparcia ze środków unijnych na lata 2014-2020.
Obszary te mają być podstawą wyznaczania Obszarów Strategicznej Interwencji
oraz podstawą dla zawiązywania koalicji sąsiadujących samorządów gminnych i
powiatowych, których celem ma być realizacja wspólnych zadań. Odpowiedzią na
to założenie są zaproponowane w niniejszej Strategii tzw. Makrosfery. Zgodnie z
zapisami projektu SRWD wszystkie cele szczegółowe będą realizowane na obszarze
całego województwa, jednak w ramach OI, czyli obszarów o szczególnym natężeniu
problemów rozwojowych, samorząd województwa będzie mógł podejmować
działania interwencyjne, mające na celu rozwiązywanie sytuacji konfliktowych,
pobudzenie rozwoju oraz pomoc w sferach jednoznacznie wymagających pomocy
publicznej.

Uwzględniona częściowo

Dopasowanie ważności realizacji celów w poszczególnych obszarach interwencji
zostanie wypracowane na podstawie ankiet rozesłanych do wszystkich powiatów
województwa. Należy zaznaczyć że brak (lub niższa ranga) zaznaczenia danego celu
szczegółowego w obszarze interwencji nie oznacza braku mozliwości realizacji tych
zadań - jest rodzajem rekomendacji - które z celów powinny być realizowane w
pierwszej kolejności, które w następnej w ramach posiadanych środków.

Nieuwzględniona

Aglomeracja Jeleniogórska jest szerszym ujęciem, zawierającym obszar
Karkonoszy, Jeleniej Góry i innych gmin aspirujących do współpracy w ramach tego
Obszaru Interwencji.
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Treść uwagi/propozycja zmiany

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

700

Zasady Realizacji

Karkonosze nie zostały wymienione wśród Obszarów
Interwencji

Nieuwzględniona

Aglomeracja Jeleniogórska jest szerszym ujęciem, zawierającym obszar
Karkonoszy, Jeleniej Góry i innych gmin aspirujących do współpracy w ramach tego
Obszaru Interwencji.

701

Zasady Realizacji

Wysokość środków przeznaczanych na rozwój poszczególnych
obszarów Dolnego Śląska powinna być proporcjonalna do liczby
zamieszkującej je ludności

Nieuwzględniona

Wysokość środków przeznaczanych na poszczególne obszary wojeówdztwa będzie
zależała od instniejących problemów i wyzwań rozwojowych, a także jakości
projektów zgłaszanych do realizacji i ich znaczenia dla rozwoju cełaego regionu.

702

Zasady Realizacji

Na terenie Jeleniej Góry powinna być rozwijana również
gospodarka oparta na wiedzy i przemysł wysokich technologii,
ponieważ opieranie się tylko na turystyce prowadzi do rozwoju
monokultury gospodarczej, co jest procesem niekorzystnym

Uwzględniona częściowo

Dopasowanie ważności realizacji celów w poszczególnych obszarach interwencji
zostanie wypracowane na podstawie ankiet rozesłanych do wszystkich powiatów
województwa. Należy zaznaczyć że brak (lub niższa ranga) zaznaczenia danego celu
szczegółowego w obszarze interwencji nie oznacza braku mozliwości realizacji tych
zadań - jest rodzajem rekomendacji - które z celów powinny być realizowane w
pierwszej kolejności, które w następnej w ramach posiadanych środków.

703

Zasady Realizacji

W projekcie Strategii nie zostały wymienione obszary zagrożone
marginalizacją tj. Kotlina Kłodzka i Jeleniogórska

Nieuwzględniona

Uwaga nieuwzględniona. W projekcie SRWD zostały stworzone specjalne Obszary
Interwencji dla Ziemi Kłodzkiej oraz Aglomeracji Jeleniogórskiej.

704

Zasady Realizacji

Sudety są pojęciem abstrakcyjnym

Nieuwzględniona

Uwaga nieuwzględniona. Autor nie zaproponował żadnej zmiany lub uzupełnienia
zapisów projektu SRWD, nie precyzując jasno swoich intencji.

705

Zasady Realizacji

Przedgórze Kaczawskie znajduje się w obszarze Autostrady
Nowej Gospodarki, a jego mieszkańcy chcą rozwijać turystykę,
w tym geoturystykę

Nieuwzględniona

706

Zasady Realizacji

Powinien zacząć funkcjonować termin: Region Karkonoski

Nieuwzględniona

707

708

709

Zasady Realizacji

Czy położenie powiatu w 3 różnych Obszarach Funkcjonalnych
wskazanych w Strategii jest walorem? Jeśli miałby być jeden
obszar to Powiat Bolesławiecki powinien być w LGOM

Uwaga nieuwzględniona. Zakwalifikowanie danego obszaru do OI Autostrada
Nowej Gospodarki nie wyklucza w żaden sposób rozwoju funkcji turystycznych
tego obszaru.
Aglomeracja Jeleniogórska jest szerszym ujęciem, zawierającym obszar
Karkonoszy, Jeleniej Góry i innych gmin aspirujących do współpracy w ramach tego
Obszaru Interwencji.

Uwzględniona częściowo

Uwzględniona częściowo – OF będą wyznaczone po granicach administracyjnych
powiatów (lub w niektórych przypadkach gmin) natomiast jeśli chodzi o OI, to
zasięg obszarów interwencji będzie podlegać szczegółowej delimitacji w ramach
studiów i analiz planistycznych przygotowywanych w celu wykorzystania
instrumentów wsparcia ze środków unijnych na lata 2014-2020. Obszary te mają
być podstawą wyznaczania Obszarów Strategicznej Interwencji oraz podstawą dla
zawiązywania koalicji sąsiadujących samorządów gminnych i powiatowych, których
celem ma być realizacja wspólnych zadań. Odpowiedzią na to założenie są
zaproponowane w niniejszej Strategii tzw. Makrosfery. Ponadto problemy
rozwojowe grupują się obszarowo, przekraczając granice administracyjne, dlatego
OI nie mogą zamykać się w tych granicach. Powiat Bolesławiecki wyłącznie do
Obszaru Funkcjonalnego „B” (LGOF).

Zasady Realizacji

Uzupełnienie Obszarów Interwencji o obszar 11 – Bory
Dolnośląskie

Nieuwzględniona

Rekomendacja: nie uwzględniać – unikatowy na skalę ponadregionalną przemysł
ceramiczny Bolesławca wpisuje się wyśmienicie w OI Autostrada Nowej
Gospodarki, natomiast dodanie obszaru tylko dla Borów Dolnośląskich wymagało
by uwzględniania szeregu kolejnych np. pogórza kaczawskiego, wzgórz
niemczańsko strzelińskich i in. Dodatkowo Bory Dolnośląskie obecnie wchodzą w
skład OI Obszar Transgraniczny. DO ROZWAŻANIA PRZEZ ZARZĄD
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO O STWORZENIU 11. OI „Bory Dolnośląskie”.

Zasady Realizacji

Obszar Transgraniczny wymaga zmiany zgodnie z wydzieleniami
wskazanymi przez Komisję Europejską – po niemieckiej stronie
powiaty Goerlitz i Bauzen, po czeskiej m.in. Kraj Liberecki, po
polskiej powinny po dwa być dwa powiaty od granicy. Jest to
ważne – UE zakłada zwiększenie nakładów na obszary
transgraniczne w przyszłej perspektywie finansowej

Uwzględniona

Rekomendacja: Granice obszaru transgranicznego powinny przebiegać zgodnie z
delimitacją wprowadzoną na potrzeby programów współpracy transgraniczej
(Interreg IIIA, EWT) czyli obejmować dwa powiaty od granicy czeskiej i niemieckiej)
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710

711

712

Rozdział

Obecny zapis

Zasady Realizacji

Uzasadnienie zmiany

W kontekście potencjalnych możliwości rozpoczęcia wydobycia
rud miedzi w okolicach Bolesławca (m.in. w gm. Warta
Bolesławiecka) należy zmienić zapis dotyczący Obszaru
Interwencji nr 2: „w kontekście ograniczoności zasobów
miedzi.”

Zasady Realizacji

Zasady Realizacji

Treść uwagi/propozycja zmiany

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Brak powiązań pomiędzy opisami przedstawionymi w
\"Podstawowych obszarach Funkcjonalnych Dolnego Śląska\" dla
Legnicko- Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego (LGOF)/ acelami
zaproponowanymi dla tego obszaru interwencji LGOM:
1) w Rozdziale 3. Zasadach realizacji opisany jest problem
zagrożenia gospodarki regionu spowodowanego możliwym
spadkiem popytu i cen miedzi na rynkach światowych. Wskazuje
się, że „szansą na podtrzymanie rozwoju LGOF jest zapewnienie
warunków dla przemysłu przetwórstwa miedzi i surowców
towarzyszących oraz rozszerzenie wachlarza działalności
gospodarczej”. Oznacza to potrzebę wzrostu konkurencyjności
przedsiębiorstw, w tym MŚP m.in. poprzez inwestycje. Założenie
jedynie Celu 1 Rozwoju gospodarki opartej na wiedzy ogranicza
podmioty gospodarcze do działalności badawczo- rozwojowej. Z
Realizacja celów rozwoju w obszarach
Realizacja celów rozwoju w obszarach interwencji; Legnickouwagi na powyższe obszar interwencji LGOM musi realizować
interwencji; Legnicko- Głogowski Obszar Głogowski Obszar Miedziowy, Cel 1, Cel 2, Cel 3,Cel 4, Cel 5,Cel
również Cel 3.
Miedziowy, Cel 1, Cel 4, Cel 5, Cel 8
8
Najważniejszym problemem komunikacyjnym miasta leżącego na
szlaku komunikacyjnym Dolny Śląsk- Wielkopolska (droga krajowa
nr 12) jest brak dodatkowej przeprawy mostowej. Most, który
został wybudowany w Ciechanowie, w ciągu drogi wojewódzkiej
323 znajduje się zbyt blisko zbiornika osadów poflotacyjnych
„Żelazny Most”, co powoduje, że na most nie mogą wjeżdżać
pojazdy o ciężarze powyżej 12 ton. Ciężki transport więc w dalszym
ciągu kierowany jest przez Głogów. Powyższe okoliczności
determinują konieczność wybudowania przeprawy mostowej w
Głogowie wraz z obwodnicą miasta.
i wpisanie przedsięwzięcia na listę zadań Makrosfery
„Infrastruktura”
oraz rozszerzenia Celów rozwoju dla obszaru LegnickoGłogowskiego Okręgu Miedziowego o Cel 2.

Obszar interwencji: Dolina Odry, cel 4
oraz cel 5

Obszar interwencji: Dolina Odry, cel 2, cel 4 oraz cel 5

W ramach tego obszaru interwencji planowane jest uruchomienie
programów turystycznego wykorzystania rzeki m.in. poprzez
rozbudowę floty odrzańskiej i wykorzystanie dróg wodnych dla
żeglugi turystycznej i pasażerskiej oraz transportu wodnego

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Nieuwzględniona

Uwaga nieuwzględniona.

Uwzględniona częściowo

Dopasowanie ważności realizacji celów w poszczególnych obszarach interwencji
zostanie wypracowane na podstawie ankiet rozesłanych do wszystkich powiatów
województwa. Należy zaznaczyć że brak (lub niższa ranga) zaznaczenia danego celu
szczegółowego w obszarze interwencji nie oznacza braku mozliwości realizacji tych
zadań - jest rodzajem rekomendacji - które z celów powinny być realizowane w
pierwszej kolejności, które w następnej w ramach posiadanych środków.

Uwzględniona częściowo

Dopasowanie ważności realizacji celów w poszczególnych obszarach interwencji
zostanie wypracowane na podstawie ankiet rozesłanych do wszystkich powiatów
województwa. Należy zaznaczyć że brak (lub niższa ranga) zaznaczenia danego celu
szczegółowego w obszarze interwencji nie oznacza braku mozliwości realizacji tych
zadań - jest rodzajem rekomendacji - które z celów powinny być realizowane w
pierwszej kolejności, które w następnej w ramach posiadanych środków. Ponadto
działania ujęte w Makrosferach (w tym Turystyka) będą mogły być realizwoane na
terenie całego regionu.
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REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Pamiętać należy, że w całym powiecie zgorzeleckim notuje się
najwyższy poziom zanieczyszczenia powietrza, a wartość emisji
pyłów kilkakrotnie przewyższa poziom notowany np. we
Wrocławiu, Legnicy, Głogowie czy Lubiniu. Niewątpliwie skutki
Mapa nr 8 na stronie 20 (a w
działalności gospodarczej przez przemysł paliwowo-energetyczny w
konsekwencji mapa przy punkcie 6 na str. Mapa nr 8 na stronie 20 (a w konsekwencji mapa przy punkcie
powiecie zgorzeleckim rozciągają się także na powiat lubański
21) wskazuje na kształt obszaru
6 na str. 21) winna wskazywać kształt obszaru interwencji
Szczególne zagrożenia związane ze skutkami powodzi występują nie
Zasady Realizacji
interwencji WOREK TUROSZOWSKI,
obejmujący powiat zgorzelecki w jego administracyjnych
tylko w Worku Żytawskim lecz wzdłuż zlewni Nysy Łużyckiej
ograniczając jego działania tylko to części
granicach (bez wyjątku)
(ciągnącej się wzdłuż całej zachodniej granicy powiatu
powiatu zgorzeleckiego
zgorzeleckiego) i na pograniczu Polsko - Czeskim skąd wpływa woda
z górskich rzek i potoków do Polski. W świetle powyższego
potrzebne jest wsparcie infrastruktury przeciwpowodziowej na
terenie całego powiatu rozciągniętego wzdłuż Nysy Łużyckiej.

Zasadnym, w naszej ocenie, wydaje się rozciągniecie obszaru
interwencji „AUTOSTRADA NOWEJ GOSPODARKI” na cały powiat
zgorzelecki, albowiem droga 352 ( Zgorzelec- Bogatynia)
„AUTOSTRADA NOWEJ GOSPODARKI” jest szlakiem
komunikacyjnym gwarantującym najwyższy standard transportu
lądowego między dwoma najważniejszymi ośrodkami miejskimi
powiatu. Droga ta ma strategiczne znaczenie dla pogranicza PolskoNiemieckiego oraz przyczynia się do zwiększenia i poprawy
dostępności do przejść granicznych i włączenia regionalnego
układu transportowego do transgranicznej osi TEN-TE (Europejska
sieć dróg). Ponadto, w Worku Turoszowskim zlokalizowany będzie
łącznik autostradowy pomiędzy Czechami i Niemcami, co powoduje
konieczność objęcia wsparciem tego obszaru interwencji
przedsięwzięciami właściwymi dla Autostrady Nowej Gospodarki.
Kolejnym argumentem potwierdzającym słuszność naszej
propozycji jest to, iż towarowy węzeł kolejowy w Zawidowie jest
Mapa nr 8 na stronie 20 (a w
stacją przeładunkową dla największej ilości towarów i
konsekwencji mapa przy punkcie 9 na str. Mapa nr 8 na stronie 20 (a w konsekwencji mapa przy punkcie
częstotliwości ich przewozów między Polską a Czechami.
22) wskazuje na kształt obszaru
9 na str. 22) winna wskazywać kształt obszaru interwencji
Zasady Realizacji
Położenie drugiego węzła kolejowego Węgliniec oraz strategiczna
interwencji AUTOSTRADA NOWEJ
obejmujący powiat zgorzelecki w jego administracyjnych
trasa kolejowa Węgliniec - Horka znajdująca się północnej części
GOSPODARKI, ograniczając jego działania
granicach (bez wyjątku)
powiatu zgorzeleckiego jest kolejnym argumentem
tylko to części powiatu zgorzeleckiego
przemawiającym za koniecznością rozszerzenia „AUTOSTRADA
NOWEJ GOSPODARKI” na teren całego powiatu zgorzeleckiego. Z
Węglińca biegnie również ważna trasa kolejowa do przejścia
granicznego Zasieki – Forst.
Niedostrzeżenie konieczności prowadzenia „Przedsięwzięć” w
ramach tego OSI na terenie całego powiatu zgorzeleckiego
spowoduje marginalizację całych obszarów przyległych (w ujęciu
geograficznym oraz w odniesieniu do przyjętego określenia
„AUTOSTRADA NOWEJ GOSPODARKI”) oraz do pokazanych wyżej
tras wymiany towarów, absorpcji nowych technologii i rozwiązań
logistycznych.
Należy też pamiętać o konieczności rozwoju i wspieraniu rozwoju
powstających spontanicznie międzynarodowych połączeń
regionalnych, jak choćby trasa i most Pieńsk – Deschka, które w
sposób znakomity realizują założenia „AUTOSTRADA NOWEJ

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona częściowo

Zasięg obszarów interwencji będzie podlegać szczegółowej delimitacji w ramach
studiów i analiz planistycznych przygotowywanych w celu wykorzystania
instrumentów wsparcia ze środków unijnych na lata 2014-2020. Obszary te mają
być podstawą wyznaczania Obszarów Strategicznej Interwencji oraz podstawą dla
zawiązywania koalicji sąsiadujących samorządów gminnych i powiatowych, których
celem ma być realizacja wspólnych zadań. Odpowiedzią na to założenie są
zaproponowane w niniejszej Strategii tzw. Makrosfery.

Uwzględniona częściowo

Zasięg obszarów interwencji będzie podlegać szczegółowej delimitacji w ramach
studiów i analiz planistycznych przygotowywanych w celu wykorzystania
instrumentów wsparcia ze środków unijnych na lata 2014-2020. Obszary te mają
być podstawą wyznaczania Obszarów Strategicznej Interwencji oraz podstawą dla
zawiązywania koalicji sąsiadujących samorządów gminnych i powiatowych, których
celem ma być realizacja wspólnych zadań. Odpowiedzią na to założenie są
zaproponowane w niniejszej Strategii tzw. Makrosfery.
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Obszar Zachodni – tereny leżące przy
zachodniej granicy regionu (…) jest
szansą na zrównoważony rozwój Obszaru
Zachodniego

Treść uwagi/propozycja zmiany

Obszar Zachodni – tereny leżące przy zachodniej granicy
regionu (…) wyrażający się silną lokalną współpracą powiatu
zgorzeleckiego – powiatu Goerlitz oraz miasta Zgorzelec –
Goerlitz.

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Silna lokalna współpraca na szczeblu samorządowym Polski i
Niemiec charakteryzuje się tym, iż występuję ona nie tylko na
szczeblu gminnym (przykłady Bogatyni, gminy Zgorzelec, Pieńska
czy Zawidowa) lecz także (a raczej głównie) na poziomie powiatów,
o czym świadczą bardzo dobre, partnerskie relacje pomiędzy
powiatami, czego przykładem jest wielość wspólnie zrealizowanych
projektów, w tym także w zakresie poprawy infrastruktury
drogowej, bezpieczeństwa publicznego, edukacji, komunikacji
publicznej (wspólnie podejmowane starania o poprawę
infrastruktury kolejowej), ochrony zdrowia (wspólne działania na
rzecz ratownictwa medycznego w obszarze transgranicznym),
przedsiębiorczości oraz wspólnej kultury (w tym także w zakresie
zachowanie kultury serbołużyckiej, czy też zachowania
charakterystycznej dla regionu zabudowy przysłupowej).
Obawa przed dalszą migracją pochodzi nie tylko ze strony
większych aglomeracji ale też ze strony zachodniego sąsiada
powiatu zgorzeleckiego. Porównanie jakości życia w Powiecie
Zgorzeleckim i Powiecie Gorlitz wypada dla nas niekorzystnie. Już
pierwsze wyniki z prowadzonego projektu „Jakość życia w obszarze
przygranicznym” Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Technicznego
Uniwersytetu w Dreźnie, uzasadniają ujemne saldo migracji w
naszym Powiecie. To zagrożenie pochodzi także ze strony Czech.
Współpraca podmiotów znajdujących się na obszarze powiatu
zgorzeleckiego oraz powiatów Goerlitz (D)i Liberec (Cz) jest większa
i ma dużo większe znaczenie dla województwa dolnośląskiego i
Polski niż współpraca samych miast z terenu powiatu na co
wskazują zapisy Projektu.

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Nieuwzględniona

Uwaga uwzględniona. Propozycja nowego opisu Obszaru Zachodniego z
uwzględnieniem uwagi nr 516 Adam Helik, Urząd Miasta Zgorzelec: "Obszar
Zachodni – tereny leżące przy zachodniej granicy regionu, w których południowej
części występują duże zagrożenia związane z przekształcaniem środowiska
naturalnego i krajobrazu, w tym zmianami sieci hydrograficznej (wydobycie węgla
brunatnego). Powoduje to w konsekwencji zmiany ilościowe i jakościowe zasobów
wodnych w obszarze zlewni Nysy Łużyckiej. Dużym zagrożeniem dla tego obszaru
jest również postępująca depopulacja oraz wzrost bezrobocia związany z
wyczerpywaniem się złóż węgla brunatnego. Transgraniczny charakter obszaru,
wyrażający się silną lokalną współpracą – powiatu zgorzeleckiego–powiatu
Görlitz oraz miasto Zgorzelec-Görlitz – stanowi szansę na rozwój lokalnej
przedsiębiorczości. Szansą na zrównoważony rozwój Obszaru Zachodniego jest
rekultywacja terenów powydobywczych i optymalne wykorzystanie walorów
przyrodniczych obszaru we współpracy ze stroną niemiecką, jak również
zapewnienie wsparcia dla MŚP i inwestorów oraz przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu i podnoszeniu jakości życia "
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Całkowicie niejasne są dla mnie kryteria delimitacji
Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego. Rysunek
zamieszczony na s. 21 nie pokrywa się z żadnym ze znanych mi
opracowań tego problemu – Aktualizacja Strategii Integracji
Gospodarczo-Przestrzennej Aglomeracji Wrocławskiej,
Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Delimitacja
miejskich obszarów funkcjonalnych stolic województw
autorstwa Przemysława Śleszyńskiego, (Warszawa, 29
października 2012), Aglomeracje miejskie w świetle badań
statystycznych (Poznań 2012). Autorem ostatniego z
wymienionych opracowań jest Jacek Kowalewski, dyrektor
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Poznaniu. Wprawdzie
na s. 22 pojawia się zapowiedź, że wszystkie tzw. obszary
interwencji będą podlegać szczegółowej delimitacji w ramach
prowadzonej Aktualizacji Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Województwa, lecz brak odniesienia się do
istniejących krajowych dokumentów i opracowań
planistycznych oraz Aktualizacji Strategii Integracji GospodarczoPrzestrzennej Aglomeracji Wrocławskiej, dokumentu
sporządzonego na zlecenie kilkudziesięciu samorządów
lokalnych, nie znajduje żadnego uzasadnienia.
Niezrozumiałe jest zdanie (s. 22), że „obszary te [czyli obszary
interwencji, w tym Wrocławski Obszar Metropolitalny] mają
być podstawą wyznaczania Obszarów Strategicznej
Interwencji”. Wydaje się ono być klasycznym przykładem
tautologii.

Niezrozumiałe jest zdanie (s. 22), że „obszary te [czyli obszary
interwencji, w tym Wrocławski Obszar Metropolitalny] mają
być podstawą wyznaczania Obszarów Strategicznej
Interwencji”. Wydaje się ono być klasycznym przykładem
tautologii.

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona częściowo

Zgodnie z założeniami SRWD szczegółowa delimitacja Wrocławskiego Obszaru
Metropolitalnego nastąpi w aktualizacji Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Województwa Dolnośląskiego.

Uwzględniona

Obszary interwencji będą podstawą do wyznaczenia w Planie Zagospodarowania
Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego Obszarów Strategicznej Interwencji
będących wyrazem, wskazanej w KSRR 2010-2020, terytorializacji polityk
publicznych. Wyznaczone w projekcie SRWD OI są wyznaczeniem ogólnego
kierunku strategicznego wobec obszarów regionu i podejścia terytorialnego w
województwie, a tym samym krokami do delimitacji OSI w PZPWD.
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Zasady Realizacji

Największe zastrzeżenia budzą jednak zapisy tej części
dokumentu, która odnosi się do realizacji celów rozwoju w
obszarach interwencji, przedstawionych w formie tabelarycznej
(s. 23). Nie do obrony jest uznanie, że cel 2 (Zrównoważony
transport i poprawa dostępności transportowej) nie dotyczy
Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego. Jest faktem
powszechnie znanym, że na całym świecie występuje
największe natężenie przewozów zarówno pasażerskich
(indywidualnych i w ramach transportu zbiorowego), jak
również towarowych występuje na obszarach metropolitalnych.
One też w sposób szczególny są dotknięte problemem
zatłoczenia komunikacyjnego. Ponadto wszelkiego rodzaju
dostępne badania i raporty wskazują, że najpoważniejszym
zagrożeniem ekologicznym w województwie dolnośląskim jest
niska jakość powietrza we Wrocławiu i sąsiednich gminach, do
której w największym stopniu przyczynia się emisja
zanieczyszczeń komunikacyjnych. Doświadczenia europejskich i
światowych metropolii wskazują, że jedynym skutecznym
sposobem eliminacji negatywnych skutków zatłoczenia
komunikacyjnego jest rozwój ekologicznego transportu
publicznego. Nie można wreszcie nie zauważyć, że, mimo
relatywnie dobrego skomunikowania Wrocławskiego Obszaru
Metropolitalnego z krajowymi i europejskimi biegunami
rozwoju, nadal nie rozwiązany jest problem połączenia
kolejowego z Warszawą.

Zasady Realizacji

Pominięcie Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego w części
tabeli dotyczącej realizacji celu 2 jest szczególnie zaskakujące w
kontekście uwagi zamieszczonej przez autorów projektu
Strategii na s. 19, dotyczącej Wrocławskiego Obszaru
Funkcjonalnego: „Zagrożeniem dla tych terenów jest
inwestycyjna presja na tereny otwarte, w tym obszary
najlepszych gleb i doliny rzeczne, przy niewystarczająco
rozwiniętym systemie komunikacyjno-transportowym, w tym
publicznym transporcie zbiorowym”.

Zasady Realizacji

Krytycznie oceniam także pominięcie Wrocławskiego Obszaru
Metropolitalnego jako przedmiotu interwencji w ramach celu
3: „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP”.
Jestem przekonany, że cel ten dotyczy całego Dolnego Śląska konkurencyjność nawet najlepiej rozwiniętych obszarów
województwa jest bowiem niska w porównaniu z europejskim
metropoliami, w szczególności niemieckimi. Z kolei za
niepotrzebne uważam objęcie Wrocławskiego Obszaru
Metropolitalnego celem 5: „Zwiększenie dostępności
technologii komunikacyjno-informacyjnych”, albowiem w tej
części Dolnego Śląska wykluczenie komunikacyjno-informacyjne
jest problemem o marginalnym znaczeniu.

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona częściowo

Dopasowanie ważności realizacji celów w poszczególnych obszarach interwencji
zostanie wypracowane na podstawie ankiet rozesłanych do wszystkich powiatów
województwa. Należy zaznaczyć że brak (lub niższa ranga) zaznaczenia danego celu
szczegółowego w obszarze interwencji nie oznacza braku mozliwości realizacji tych
zadań - jest rodzajem rekomendacji - które z celów powinny być realizowane w
pierwszej kolejności, które w następnej w ramach posiadanych środków. Jedno z
przedsięwzięć Makrosfery Infrastruktura wskazuje na połączenie kolejowe z
Warszawą.

Uwzględniona częściowo

Dopasowanie ważności realizacji celów w poszczególnych obszarach interwencji
zostanie wypracowane na podstawie ankiet rozesłanych do wszystkich powiatów
województwa. Należy zaznaczyć że brak (lub niższa ranga) zaznaczenia danego celu
szczegółowego w obszarze interwencji nie oznacza braku mozliwości realizacji tych
zadań - jest rodzajem rekomendacji - które z celów powinny być realizowane w
pierwszej kolejności, które w następnej w ramach posiadanych środków.

Uwzględniona

Dopasowanie ważności realizacji celów w poszczególnych obszarach interwencji
zostanie wypracowane na podstawie ankiet rozesłanych do wszystkich powiatów
województwa. Należy zaznaczyć że brak (lub niższa ranga) zaznaczenia danego celu
szczegółowego w obszarze interwencji nie oznacza braku mozliwości realizacji tych
zadań - jest rodzajem rekomendacji - które z celów powinny być realizowane w
pierwszej kolejności, które w następnej w ramach posiadanych środków. Uwaga o
niepotrzebnym umieszczeniu celu nr 5 w OI Wroclawski Obszar Metropolitalny
została odnotowana i zaznaczona na podstawie przesłanych ankiet dotyczących
realizacji celów w Obszarach Interwencji.
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Uzasadnienie zmiany

Poważnym błędem jest także nieuwzględnienie problematyki
rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich wśród celów
szczegółowych Strategii. Dolny Śląsk jest, obok Śląska,
najbardziej zurbanizowanym regionem Polski. Skala potrzeb
rewitalizacyjnych w naszym województwie sprawia, że powinny
one być przedmiotem szczególnej troski zarówno samorządu
regionalnego, jak i samorządów lokalnych, odzwierciedlanej m.
in. przez stosowne zapisy w najważniejszych dokumentach
programowych województwa oraz miast, w szczególności zaś w
strategiach rozwoju. Wydaje się, że właściwe byłoby
uzupełnienie celu 7 „Włączenie społeczne i podnoszenie
poziomu życia” o słowa „ m. in. poprzez rewitalizację obszarów
zdegradowanych, w szczególności na terenie miast”.

Reasumując, uznaję redakcję tabeli realizacji celów rozwoju w
obszarach interwencji za wymagającą poważnych korekt.
Wobec części obecnych zapisów zgłaszam kategoryczny
sprzeciw.Proponowana przez samorząd Wrocławia gradacja
celów szczegółowych w odniesieniu do wskazanych w projekcie
Strategii obszarów interwencji jest załącznikiem do niniejszego
pisma. Ze względu na wyznaczenie bardzo ograniczonego w
czasie okresu konsultacji nie byliśmy w stanie wypracować z
przedstawicielami gmin wspólnego stanowiska w sprawie
gradacji celów do 18 grudnia br. W związku z powyższym
przekazujemy nasze uwagi Andrzejowi Szawanowi, staroście
powiatu wrocławskiego, wyznaczonemu przez Pana Marszałka
na Przewodniczącego Subregionu Wrocławskiego ds. Strategii
Dolnego Śląska. Z mojej strony pragnę podkreślić, że ze względu
na okres świąteczny byłoby wskazane wydłużenie terminu
konsultacji przynajmniej do 15 stycznia 2013 r. Pozwoliłoby to
na zebranie i uzgodnienie opinii i ocen dotyczących projektu
Strategii ze znacznie większą liczbą zainteresowanych nim
podmiotów, a także na uszczegółowienie przedstawionych
wyżej uwag.

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona ww zapisach do Makrosfery Zasoby

Uwzględniona częściowo

Dopasowanie ważności realizacji celów w poszczególnych obszarach interwencji
zostanie wypracowane na podstawie ankiet rozesłanych do wszystkich powiatów
województwa. Należy zaznaczyć że brak (lub niższa ranga) zaznaczenia danego celu
szczegółowego w obszarze interwencji nie oznacza braku mozliwości realizacji tych
zadań - jest rodzajem rekomendacji - które z celów powinny być realizowane w
pierwszej kolejności, które w następnej w ramach posiadanych środków.
Proces konsultacji społecznych rozpoczął się 8 października 2012 roku, więc trwały
one ponad 2 miesiące i były dwukrotnie dłuższe niż wymagają tego przepisy prawa.
W związku z tym nie wydaje się uzasadniony postulat wydłużenia debaty publicznej
o kolejny miesiąc.

Nieuwzględniona

Planowanie i budowanie strategii zawsze jest obciążone ryzykiem. Najbardziej
realne są plany na okres najbliższych trzech lat. Strategia natomiast z definicji jest
dokumentem obejmującym działania w długim terminie.

722

Zasady Realizacji

723

Ramy Finansowe

Ryzykowne określanie ram budżetowych do 2025 roku.

Ramy Finansowe

Nie podjęty temat monitorowania harmonizacji wydawania
środków finansowych polityki regionalnej i polityki rolnej –
podjęcie tego wyzwania umożliwiłoby m.in. lepsze wspieranie
rolnictwa przetwórczego a nie surowcowego.

Nieuwzględniona

Uwaga nie jest przedmiotem ustaleń SRWD. Strategia Rozwoju Województwa
Dolnośląskiego jest pierwszym szczeblem programowania startegicznego i określa
główne wyzwania i kierunki działań tworząc docelowy obraz planowanej
przyszłości regionu w określonym horyzoncie czasowym. Programy rozwojowe i
finansowe stanowią drugi szczebel programowania startegicznego i będą stanowiły
narzędzia realizacji SRWD.

Ramy finansowe

Konieczne jest ujęcie w projekcie Strategii generalnej zasady
„funkcjonowania za własne środki” – należy dążyć do „życia za
własne a nie za pożyczone”. Zbliżamy się do krytycznej sytuacji
rosnących dopłat i obsługi spłaty kredytów do wykonanych
inwestycji. Czy w wyniku realizacji Strategii będziemy w stanie
utrzymać własne inwestycje – najważniejszy jest wzrost
jakościowy inwestycji.

Uwzględniona

Strategia będzie realizowana zgodnie z generalną zasadą "funkcjonowania za
własne środki".

724

725

zbyt duża zmienność gospodarki
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726

Ramy Finansowe

Uzyskanie 30 mld zł z prywatnych źródeł na realizację Strategii
wydaje się bardzo ambitnym zadaniem i trudnym do
osiągnięcia.

727

Ramy Finansowe

Strategia powinna być podporządkowana kwocie, która w
wyniku negocjacji unijnych Polsce przypadnie.

728

Ramy Finansowe

Należy ostrożnie podchodzić do partnerstwa publiczno –
prywatnego, ponieważ ta inicjatywa może się łączyć z
większymi opłatami.

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Nieuwzględniona

Uwaga nie jest przedmiotem ustaleń SRWD. Zapis nt. potencjału finansowania
SRWD środkami prywatnymi ma charakter informacyjny. Potencjał został
określony na podstawie modelowań makroekonomicznych i przedstawia
szacunkową średnioroczną wartość inwestycji sektora prywatnego w latach 20132025. Wyliczeń zawartych w strategii dokonano przy pomocy metodologii
Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Nieuwzględniona

Strategia rozwoju województwa wykracza poza zakres tematyczny interwencji
funduszy Unii Europejskiej w ramach nowego okresu programowania 2014-2020.

Nieuwzględniona

Należy mieć na względzie stanowisko Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, które
wskazuje, że partnerstwo publiczno - prywatne jest bardzo chętnie
wykorzystywanym w Europie mechanizmem finansowania inwestycji
przeznaczonych do realizacja zadań publicznych, wymagającym zdecydowanie
większego upowszechnienia w Polsce. Jest to szczególnie ważne w aspekcie
konstruowania kolejnej perspektywy finansowej dla środków unijnych na lata 2014
– 2020, których pełna absorpcja nie będzie możliwa bez zastosowania partnerstwa.
Wskazać należy ponadto, że Ministerstwo Rozwoju Regionalnego gwarantuje
daleko idące wsparcie dla zainteresowanych podmiotów, w zakresie projektów
realizowanych w formule PPP.
Zmiany w prawie krajowym nie są przedmiotem ustaleń Strategii. Należy mieć na
względzie stanowisko Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, które wskazuje, że
partnerstwo publiczno - prywatne jest bardzo chętnie wykorzystywanym w
Europie mechanizmem finansowania inwestycji przeznaczonych do realizacja
zadań publicznych, wymagającym zdecydowanie większego upowszechnienia w
Polsce. Jest to szczególnie ważne w aspekcie konstruowania kolejnej perspektywy
finansowej dla środków unijnych na lata 2014 – 2020, których pełna absorpcja nie
będzie możliwa bez zastosowania partnerstwa. Wskazać należy ponadto, że
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego gwarantuje daleko idące wsparcie dla
zainteresowanych podmiotów, w zakresie projektów realizowanych w formule
PPP.
Należy zauważyć, że w gestii samorządów jest znacznie mniejsze środki niż środki,
które są na rynku. To od nas zależy kiedy i jak sięgniemy po pieniądze strony
prywatnej zarówno w obszarze Infrastruktury jak i służby zdrowia (np. szpital w
Żywcu). Najważniejsze aby ta inicjatywa nie obciążała budżety samorządów
lokalnych.

729

Ramy Finansowe

Projekt Strategii generalnie oceniony został pozytywnie. Mała
szansa na wykorzystania, bez stosownych zmian w prawie
krajowym, tak dużej prognozowanej w projekcie Strategii kwoty
w ramach współpracy PPP.

Uwzględniona częściowo

730

Ramy Finansowe

W strategii, SRWD opis jest zbyt ogólny. Opis ram finansowych
wykazany strategii ŚSRK na str.115-124 powinien być wzorcem
do korekty.

Nieuwzględniona

731

Ramy Finansowe

Prośba o wpisanie do Strategii zapisów dotyczących możliwości
dofinansowania gmin i powiatów
w prowadzonych lub planowanych przez nie inwestycjach
wodnych.

Uwzględniona częściowo

SRWD jest pierwszym szczeblem programowania strategicznego i określa główne
wyzwania i kierunki działań tworząc docelowy obraz planowanej przyszłości
regionu w określonym horyzoncie czasowym.

Ramy Finansowe

Proponowała i lobbuje za przekazaniem z powrotem pieniędzy
z funduszu ochrony gruntów do samorządu województwa
dolnośląskiego, co może potencjalnie dać dostęp do środków,
które samorząd mógłby przekazywać gminom i powiatom w
ramach kompensacji za zniszczoną infrastrukturę drogową, z
której to Infrastruktury korzysta sektor budowlany w Polsce, na
razie się nie udało.

Nieuwzględniona

Uwaga nie dotyczy zapisów Strategii.

732

Uwaga nie jest przedmiotem ustaleń SRWD. Zapis nt. potencjału finansowania
SRWD ma charakter informacyjny. Potencjał został określony na podstawie
modelowań makroekonomicznych i przedstawia szacunkową średnioroczną
wartość inwestycji w latach 2013-2025. Wyliczeń zawartych w strategii dokonano
przy pomocy metodologii Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.
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Ramy Finansowe

735

Ramy Finansowe

736

Ramy Finansowe
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Środki na rozwój powinny przyjść w ramach partnerstwa
publiczno – prywatnego. Czy w ramach tego partnerstwa jest
planowana w Strategii pomoc ze strony samorządu
województwa dla gmin aby inwestycje w ramach takiego
partnerstwa uruchomić?
Jak wygląda dotychczasowe wykorzystanie środków w ramach
partnerstwa publiczno – prywatnego.
Na wstępie chciałabym podziękować za wczorajsze,
interesujące spotkanie i ciekawą dyskusję nad Projektem
Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego. Było bardzo
merytorycznie, Państwa inicjatywa jest godna uwagi, a podjęcie
dalszych działań (wskazanie źródeł i konkretnych rozwiązań do
jej realizacji) będzie kluczowe. Jako Kancelaria jesteśmy gotowi
wesprzeć Państwa w procesie wdrażania strategii, zwłaszcza w
zakresie rozwoju i propagowania rozwiązań partnerskich (PPP),
oraz poprawie sytuacji w podmiotach ochrony zdrowia. Dodam,
że partnerstwo publiczno-prywatne jest procesem, który w
dużej mierze ma wpływ na rozwój i poprawę jakości usług i
infrastruktury w miastach i całym województwie (czyli tak
naprawdę PPP ma wpływ na lepszą realizację zadań do których
realizacji podmiot publiczny jest zobowiązany – mam na myśli
m.in. infrastrukturę transportową /drogi, mosty/, sportową,
mieszkalnictwo komunalne, rekreacyjną, gospodarowanie
odpadami, infrastrukturę energetyczną /np. oświetlenie
uliczne/, itd. W naszej ocenie samorządy są nieprzygotowane
do partnerstwa, pokutuje brak świadomości korzyści płynących
z PPP, oraz niski poziom wiedzy o PPP i wysoka odporność na
jej zdobywanie. Mamy pomysły na to jak to można zmienić i
tym samym popularyzować rozwiązania partnerskie, jeśli
jesteście Państwo zainteresowani zapraszam do współpracy i
kontaktu. Jeśli chodzi o ochronę zdrowia, pod koniec lutego
2013 r. będziemy realizować projekt, który bardzo dobrze
wpisuje się w realizację Państwa strategii w tym segmencie.
Będzie to Konferencja poświęcona przyszłości szpitali (co należy
i co można zrobić, aby poprawić sytuację finansową i
organizacyjną szpitali, dostosowanie działalności szpitali do
wymogów UE, oraz zmieniającego się prawa w Polsce, łączenie
szpitali w sieci, dostosowanie systemu informacji w ochronie
zdrowia do obowiązującej ustawy, telemedycyna, itd.).
Działając w porozumieniu z Prezesem Markiem Pasztetnikiem
(ZIG jest jednym ze współorganizatorów), chcielibyśmy Państwa
serdecznie zaprosić do Współpracy przy tym, jakże ważnym,
wydarzeniu, wkrótce prześlemy do Państwa więcej informacji
wraz z oficjalnym Zaproszeniem do Patronatu i udziału

Inwestycje zagraniczne w wysokości 8
mld zł średniorocznie

Inwestycje zagraniczne w wysokości od 4 do 8 mld zł rocznie.
Można też wpisać od 2 mld zł, jak w roku 2012

Jest zagrożenie, że inwestycje zagraniczne mogą fluktuować w
latach. Na przykład w roku 2012 będą na Dolnym Śląsku w
wysokości 0,5 mld euro, wg Agencji Informacji i Inwestycji
Zagranicznych (Rzeczpospolita z 14.12.2012 r.)

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona częściowo

SRWD jest pierwszym szczeblem programowania strategicznego i określa główne
wyzwania i kierunki działań tworząc docelowy obraz planowanej przyszłości
regionu w określonym horyzoncie czasowym. Szczegółowe rozwiązania będą
formułowane na niższych szczeblach planowania.

Nieuwzględniona

Uwaga nie jest przedmiotem ustaleń Strategii.

Uwzględniona

Uwaga ma charakter informacyjny.

Uwzględniona częściowo

Zapis nt. potencjału finansowania SRWD środkami ma charakter informacyjny.
Potencjał został określony na podstawie modelowań makroekonomicznych i
przedstawia szacunkową średnioroczną wartość inwestycji w latach 2013-2025.
Zakres uwagi nie leży w kompetancjacji DBiF. Wyliczeń zawartych w strategii
dokonano przy pomocy metodologii Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.
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Nierealistyczny podział środków. W szczególności dotyczy
partnerstwa publiczno-prywatnego.

Przeszacowane są środki finansowe, które na rozwój będą
wydawały lokalne samorządy (w sytuacji, gdy większość z nich
już dziś jest mocno zadłużona).

739

Ramy Finansowe

Brakuje listy zadań (zidentyfikowanych obszarów), w których
samorząd województwa jako partner widziałby partnerstwo z
przedsiębiorcami. W efekcie pracodawcy, którzy byliby
zainteresowani taką współpracą nie będą wiedzieli czym
mogliby się zająć, często również samorządy gminne i
powiatowe nie są gotowe do podjęcia takiej współpracy.
Obecnie dużych projektów PPP w naszym kraju w zasadzie nie
ma i trudno sobie wyobrazić ich gwałtowny wzrost w ciągu
następnych 8 lat (co założenia tej Strategii czyni fikcją).

740

Ramy Finansowe

Wybranie takich przedsięwzięć, dla których uda się uzyskać
źródła finansowania (w Strategii sposoby finansowania działań
rozwojowych zostały przedstawione jako pewien potencjał,
brakuje natomiast konkretów).

741

Ramy Finansowe

W strategii, SRWD opis jest zbyt ogólny. Opis ram finansowych
wykazany strategii ŚSRK na str.115-124 powinien być wzorcem
do korekty SRWD.

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona częściowo

Planowanie i budowanie strategii zawsze jest obciążone ryzykiem. Najbardziej
realne są plany na okres najbliższych trzech lat. Strategia natomiast z definicji jest
dokumentem obejmującym działania w długim terminie.
Należy mieć na względzie stanowisko Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, które
wskazuje, że partnerstwo publiczno - prywatne jest bardzo chętnie
wykorzystywanym w Europie mechanizmem finansowania inwestycji
przeznaczonych do realizacja zadań publicznych, wymagającym zdecydowanie
większego upowszechnienia w Polsce. Jest to szczególnie ważne w aspekcie
konstruowania kolejnej perspektywy finansowej dla środków unijnych na lata 2014
– 2020, których pełna absorpcja nie będzie możliwa bez zastosowania partnerstwa.
Wskazać należy ponadto, że Ministerstwo Rozwoju Regionalnego gwarantuje
daleko idące wsparcie dla zainteresowanych podmiotów, w zakresie projektów
realizowanych w formule PPP.

Uwzględniona częściowo

Zapis nt. potencjału finansowania SRWD ma charakter informacyjny. Potencjał
został określony na podstawie modelowań makroekonomicznych i przedstawia
szacunkową średnioroczną wartość inwestycji w latach 2013-2025. Wyliczeń
zawartych w strategii dokonano przy pomocy metodologii Wrocławskiej Agencji
Rozwoju Regionalnego.

Uwzględniona częściowo

SRWD jest pierwszym szczeblem programowania strategicznego i określa główne
wyzwania i kierunki działań tworząc docelowy obraz planowanej przyszłości
regionu w określonym horyzoncie czasowym. Szczegółowe rozwiązania będą
formułowane na niższych szczeblach planowania.Makrosfera Społeczeństwo i
Przedsiebiorczość została uzupełniona o przedsięwzięcie: wzmacnianie roli
partnerów społecznych i gospodarczych w realizacji zadań publicznych.
Odnośnie partnerstwa publiczno - prywatnego należy mieć na względzie
stanowisko Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, które wskazuje, że partnerstwo
publiczno - prywatne jest bardzo chętnie wykorzystywanym w Europie
mechanizmem finansowania inwestycji przeznaczonych do realizacja zadań
publicznych, wymagającym zdecydowanie większego upowszechnienia w Polsce.
Jest to szczególnie ważne w aspekcie konstruowania kolejnej perspektywy
finansowej dla środków unijnych na lata 2014 – 2020, których pełna absorpcja nie
będzie możliwa bez zastosowania partnerstwa. Wskazać należy ponadto, że
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego gwarantuje daleko idące wsparcie dla
zainteresowanych podmiotów, w zakresie projektów realizowanych w formule
PPP.

Nieuwzględniona

Strategia ma wskazywać kierunki i wybrane działania strategiczne, natomiast
konkretne działania np. inwestycyjne będą realizowane na podstawie odrębnych
montaży finansowych w ramach odpowiednich programów operacyjnych.

Nieuwzględniona

Odpowiednie uszczegółowienie i decyzje będą podejmowane w trybie
operacyjnym, z takim tylko wyprzedzeniem, aby planowanie nie opóźniało
realizacji. Pozwoli to na możliwie szybkie uwzględnianie rozwoju sytuacji i
doświadczeń z wcześniejszych realizacji w otoczeniu zewnętrznym. Obowiązywać
będą zasady partnerstwa i współdziałania, preferujące projekty, w realizacji
których współdziałać będą ich beneficjenci i partnerzy zewnętrzni (efekt
mnożnikowy), a także takie, w których do montażu finansowego wykorzystywane
będą różnorodne źródła. Dzięki takiemu podejściu szanse realizacji mają wszystkie
projekty sprzyjające harmonijnemu rozwojowi Dolnego Śląska.
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Treść uwagi/propozycja zmiany

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Dlaczego w ramach finansowych szacuje się środki na lata 2013
– 2025 jeżeli Strategia jest zapisana do 2020?

Należy w Strategii wprowadzić zapisy, które zapewnią nam
możliwość celowości, zasadności wydatkowaniu środków.
Pytaniem jest kto będzie sprawdzać tą celowość? Państwo nie
powinno budować mury, niech Państwo kupuje usługi.

Uzasadnienie:

Uwzględniona częściowo

Planowanie i budowanie strategii zawsze jest obciążone ryzykiem. Najbardziej
realne są plany na okres najbliższych trzech lat. Strategia natomiast z definicji jest
dokumentem obejmującym działania w długim terminie.

Nieuwzględniona

SRWD jest pierwszym szczeblem programowania strategicznego i określa główne
wyzwania i kierunki działań tworząc docelowy obraz planowanej przyszłości
regionu w określonym horyzoncie czasowym. Szczegółowe rozwiązania będą
formułowane na niższych szczeblach planowania. SRWD to dokument
programowy, który określa cele rozwoju i stwarza ramy dla przyszłych projektów,
ale nie wskazuje jeszcze precyzyjnie, co i z jakich środków zostanie zrealizowane.
Ponadto jednostki sektora finansów publicznych obowiązują zapisy ustawy o
finansach publicznych, które określaja jak powinny być dokonywane wydatkowanie
środków publcznych (art. 44).
Jeżeli chodzi o wydatkowanie środków z przyszłego RPO, to środki te będą musiały
być wydatkowane zgodnie z określonymi zasadami przez KE. Ponadto będa one
służyć realizacji celów nakreślonych w SRWD. Kontrolę nad celowością i
zasadnością wydatkowania środków z RPO pełnić będzie przede wszystkim
powołany Komitet Monitorujący, składający się z przedstawicieli administracji
rządowej, samorzadowej, sfery gospodarczej oraz organizacji pozarządowych.

Ogólność zapisów Strategii oraz kwestia operacyjna, czyli
wykonanie zapisów Strategii. Pytanie jakie będą relacje zapisów
Strategii z zapisami w nowym Regionalnym Planie Operacyjnym
(jak te Programy będą opracowywane, kto będzie uczestniczył
w ich powstaniu), w nowym okresie programowania. Czy jeżeli
w nowej Strategii wprowadzone będą przedsięwzięcia to należy
zakładać, że będą one realizowane przez nowy RPO?

Rozszerzenie, założonego w przedmiotowym dokumencie,
składu Komitetu Koordynującego ds. SRWD o przedstawicieli
samorządów terytorialnego.

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Komitet Koordynujący, w sposób bezpośredni będzie wpływał na
alokację środków przeznaczonych na realizację uchwalonej
strategii. Wydaje się to w pełni uzasadnione tym bardziej, że
potencjał finansowy służący wdrażaniu SRWD będzie
współtworzony także ze środków pochodzących z budżetów
samorządów lokalnych. Włączenie przedstawicieli samorządów
terytorialnych do prac w Komitecie uczyni zadość przesłance
realnego wpływu tych samorządów na podejmowanie decyzji o
celowości i efektywności interwencji na zarząd.

Uwzględniona częściowo

Zapisy zawarte w SRWD w tych dziedzinach, w których wsparcie będzie możliwe w
nowym RPO będą wyznacznikiem w pracach nad jego kształtem. Ponadto oprócz
RPO, będą również inne programy sektorowe. RPO tworzony będzie przy szerokim
współudziale różnych partnerów życia społeczno-gospodarczego. Ponadto
podlegać będzie szerokim konsultacjom społecznym. MRR przewiduje, że na
poziomie kontraktu terytorialnego, będzie utworzona lista składająca się z
najważniejszych inwestycji w regionie. Mogą one być realizowane ze środków
unijnych, zarówno z RPO, jak i programów krajowych oraz przy wsparciu środków z
Budżetu Państwa. Przykładowymi inwestycjami mogą być drogi szybkiego ruchu,
najważniejsze projekty infrastruktury przeciwpowodziowej, infrastruktura B+R itd.

Uwzględniona częściowo

Komitet Koordynujący będzie ciałem wewnątrzurzędowym, natomiast
uczestnictwo partnerów społeczno-gospodarczych i przedstawicieli JST jest
planowane w ramach Regionalnego Forum Terytorialnego.
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Rozdział

Obecny zapis

W skład Komitetu Koordynującego wejdą
przedstawiciele Zarządu Województwa,
System Wdrażania
departamentów oraz merytorycznych
komórek i jednostek organizacyjnych UM

Koordynacja procesu zarządzania
strategicznego na poziomie całego
województwa realizowana będzie
poprzez Regionalne Forum
Terytorialne[….]. Dodatkowo stanie się
platformą dyskusji strategicznej.

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Treść uwagi/propozycja zmiany

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uzupełnić skład Komitetu o przedstawicieli partnerów
Społeczno- Gospodarczych

Rozporządzenie Rady ustanawiające ogólne zasady dla
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności (WE) nr 1083/2006
Państwo organizuje partnerstwo z… partnerami społecznymi i
ekonomicznymi. Każde państwo wyznacza najbardziej
reprezentatywnych partnerów na szczeblu krajowym, regionalnym i
lokalnym w sferze gospodarczej, społecznej, środowiska
naturalnego … Państwo zapewni szerokie i SKUTECZNE
zaangażowanie wszystkich właściwych organizacji, zgodnie z
zasadami i praktykami krajowymi… Partnerstwo obejmuje
przygotowanie, realizację, monitorowanie i ocenę programów
operacyjnych
Komitety koordynujące są jednym ze sposobów realizacji zasad
partnerstwa m.in. w odniesieniu do monitoringu i ewaluacji
wdrażania Strategii. Wsparcie i kontrola społeczna poprzez udział
przedstawicieli Partnerów Społeczno-Gospodarczych pozytywnie
wpłynie na efektywność realizacji polityk regionalnych oraz pomoże
w odpowiedniej diagnozie.

Uwzględniona częściowo

Komitet Koordynujący będzie ciałem wewnątrzurzędowym, natomiast
uczestnictwo partnerów społeczno-gospodarczych jest planowane w ramach
Regionalnego Forum Terytorialnego.

Uwzględniona częściowo

Obecnie trwają prace koncepcyjne nad docelowym kształtem organizacyjnym i
osobowym RFT. Ostatecznych decyzji odnośnie powołania i kształtu Forum należy
się spodziewać nie wcześniej niż po uchwaleniu nowej SRWD.

Doprecyzować, kto dokładnie wchodzi w skład Forum
Terytorialnego. Jaki będzie podział RFT (ilu procentowo
przedstawicieli JST, ile NGO’s)

747

System Wdrażania

748

„Programy rozwojowe subregionów obszarów funkcjonalnych”
….mogą być także tworzone
mają bezpośrednie powiązanie z polityką przestrzenną samorządu
subregionalne programy rozwojowe
gminnego zawartą w studium uwarunkowań i kierunków
obejmujące obszary funkcjonalne.
zagospodarowania przestrzennego gminy, a następnie na ustalenia
Strategie te mogą być tworzone na
….mogą być tworzone subregionalne programy rozwojowe
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy. W
wniosek i przez Zarząd Województwa,
obejmujące obszary funkcjonalne. Strategie te mogą być
związku z powyższym wskazane jest, aby Programy rozwojowe były
jak i jednostki funkcjonujące w ramach tworzone na wniosek i przy współpracy jednostek samorządu
opracowane na wniosek jednostek samorządu gminnego oraz
System Wdrażania tych obszarów. Subregionalne programy gminnego i Zarząd Województwa w ramach tych obszarów.
Zarządu Województwa, przy ścisłej współpracy i akceptacji
rozwoju winny realizować cele ujęte w Subregionalne programy rozwoju winny realizować cele ujęte w
społeczeństwa zamieszkującego ten obszar (honorowanie i
dokumencie Strategii na wyznaczonych dokumencie Strategii na wyznaczonych terytorialnie obszarach
uwzględnianie wyników w przeprowadzonych referendach).
funkcjonalnych......
terytorialnie obszarach funkcjonalnych i
Jednocześnie pragnę zaznaczyć, że w obecnie obowiązującym
być opiniowane przez Zarząd
prawie bark jest pojęcia „obszarów funkcjonalnych”. W związku z
Województwa Dolnośląskiego w zakresie
czym należy uściślić treść strategii podając definicję „obszarów
ich zgodności z SRWD ....
funkcjonalnych”.

Uwzględniona

Proponowany nowy zapis "Na poziomie województwa oprócz Strategii Rozwoju
Województwa Dolnośląskiego i Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Województwa, będących nadrzędnymi dokumentami strategicznymi, oraz
programów, polityk i planów wojewódzkich, mogą być także tworzone
subregionalne programy rozwojowe obejmujące obszary funkcjonalne. Programy
te mogą być tworzone przez Zarząd Województwa z własnej inicjatywy lub na
wniosek zainteresowanych jednostek samorządu lokalnego i każdorazowo przy
ich partycypacji. Subregionalne programy rozwoju winny realizować cele ujęte w
dokumencie Strategii na wyznaczonych terytorialnie obszarach funkcjonalnych i być
opiniowane przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w zakresie ich zgodności z
SRWD." Uzasadnienie:Tworzenie jakichkolwiek dokumentów rozwojowych bez
udziału podmiotów najbardziej tym zainteresowanych spowoduje brak woli
współpracy i klęskę wdrożeniową dokumentu. Nie licząc oczywiście klęski
wizerunkowej.

749

W schemacie 7 (strona 28) pojawiają się pojęcia Lokalnych
Programów Rozwoju (szczebel II) i Lokalnych Planów Rozwoju
(szczebel III). Nie jest potrzebne mnożenie dokumentów
planowania i programowania, nasze doświadczenia wskazują na to,
że strategia rozwoju gminy wraz ze studium uwarunkowań i
wynikającymi z nich miejscowymi planami całkowicie wystarczy,
bez konieczności tworzenia i ewaluacji dodatkowych szczebli
planistycznych.

Uwzględniona

Uwzględniona

System Wdrażania

W tab.7 „Lokalne Programy Rozwoju”,
„Lokalne Plany Rozwoju”

W tab.7 usunąć „Lokalne Programy Rozwoju”, „Lokalne Plany
Rozwoju
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W skład Komitetu Koordynującego wejdą
przedstawiciele Zarządu Województwa,
System Wdrażania
departamentów oraz merytorycznych
komórek i jednostek organizacyjnych UM

System Wdrażania

System wdrażania

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Treść uwagi/propozycja zmiany

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uzupełnić skład Komitetu o przedstawicieli partnerów
społeczno- gospodarczych na zasadzie parytetu (50/50)
traktując partnersko przedstawicieli administracji publicznej
(samorządowej i rządowej), przedstawicieli pracodawców,
związków zawodowych i organizacji pozarządowych

Rozporządzenie Rady ustanawiające ogólne zasady dla
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności (WE) nr 1083/2006
Państwo organizuje partnerstwo z… partnerami społecznymi i
ekonomicznymi
Każde państwo wyznacza najbardziej reprezentatywnych partnerów
na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym
w sferze gospodarczej, społecznej, środowiska naturalnego …
Państwo zapewni szerokie i SKUTECZNE zaangażowanie wszystkich
właściwych organizacji, zgodnie z zasadami
i praktykami krajowymi…
Partnerstwo obejmuje przygotowanie, realizację, monitorowanie i
ocenę programów operacyjnych
Komitety koordynujące są jednym ze sposobów realizacji zasad
partnerstwa m.in. w odniesieniu do monitoringu i ewaluacji
wdrażania Strategii. Wsparcie i kontrola społeczna poprzez udział
przedstawicieli Partnerów Społeczno - Gospodarczych pozytywnie
wpłynie na efektywność realizacji polityk regionalnych oraz pomoże
w odpowiedniej diagnozie.

Uwzględniona częściowo

Komitet Koordynujący będzie ciałem wewnątrzurzędowym, natomiast
uczestnictwo partnerów społeczno-gospodarczych jest planowane w ramach
Regionalnego Forum Terytorialnego.

Nieuwzględniona

Uwaga nieuwzględniona. Społeczna kotrola procesu wdrażania będzie się odbywać
poprzez prace Regionalnego Forum Terytorialnego. Wszelkie dokumenty
wytworzone w administracji publicznej, w tym analizy i raporty są, zgodnie z
obowiązującym porządkiem prawnym, dokumentami publicznymi i jako takie będą
publikowane. Szczegółowa koncepcja dotycząca funkcjonowania i składu
osobowego RFT jest obecnie wypracowywana, a ostatecznych decyzji można się
spodziewać nie wcześniej niż po uchwaleniu nowej SRWD.

Nieuwzględniona

Uwaga nieuwzględniona. Zapis ten został już zmieniony w wyniku uwzględnienia
innej uwagi, która postulowała nadanie inicjatywy w sprawie tworzenia
subregionalnych programów rozwoju także zainteresowanym JST. Dodatkowo
prace nad ostatecznym kształtem osobowym i kompetencyjnym Regionalnego
Forum Terytorialnego ciągle trwają i na chwilę obecną nie da się rozstrzygnąć
jednoznacznie tej kwestii m. in. ze względu na brak uregulowań na poziomie
krajowym.

Nieuwzględniona

Uwaga uwzględniona w zapisych Startegii: System Wdrażania.

Nieuwzględniona

Uwaga nieuwzględniona. Prace nad ostatecznym kształtem osobowym i
kompetencyjnym Regionalnego Forum Terytorialnego ciągle trwają i na chwilę
obecną nie da się rozstrzygnąć jednoznacznie tej kwestii m. in. ze względu na brak
uregulowań na poziomie krajowym. W związku z tym w SRWD nie można zawrzeć
tak jednoznacznych zapisów przed zakończeniem prac koncepcyjnych nad RFT.

Praktycznie pominięto społeczną kontrolę tego procesu,
pozostawiać go w rękach urzędników. - Propozycja
Interdyscyplinarny Komitet sterujący, Upublicznienie wyników
bieżącego monitorowania wdrażania strategii (np. na stronach
UMWD)
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System Wdrażania

"….mogą być tworzone subregionalne
programy rozwojowe …. Na wniosek i
przez Zarząd "…" …….

uzupełnić o: "oraz Regionalne Fora Terytoialne"

Zalecenia zawarte w Białej Księdze UE, zatytułowanej European
Governance z 2001 roku (COM 428). Wskaazno w niej na zasady
dobrego rządzenia, które należy wdrażać w obszarze Unii
Europejskiej. Są to: przejrzystość i otwartość działań ośrodków
decyzyjnych; możliwie najszersza partycypacja obywateli w
procesach decyzyjnych; bezwzględna odpowiedzialność ośrodków
decyzyjnych za rezultaty podejmowanych działań; efektywność oraz
spójność podejmowanych decyzji oraz działań inicjowanych przez
publiczne ośrodki decyzyjne.

753

System Wdrażania

… Na poziomie UM "…….." zostanie
powołany Komitet Koordynujący ds..
SRWD…

uzupełnić o : "w oparciu o zasadę współuczestnictwa głównych
interesariuszy"

jw..

System Wdrażania

Koordynacja … poprzez Regionalne
Forum Terytorialne, którego zadaniem
będzie "…"

poszerzyć o: "wnioskowanie do programów, planów
wojewódzkich, opiniowanie procedur wdrażających SRWD"

754

jw..
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755

Komitet Koordynujący, w sposób bezpośredni będzie wpływał na
alokację środków przeznaczonych na realizację uchwalonej
strategii. Wydaje się to w pełni uzasadnione tym bardziej, że
”Na poziomie Urzędu Marszałkowskiego zostanie powołany
potencjał finansowy służący wdrażaniu SRWD będzie
W piątym akapicie na stronie 28:
Komitet Koordynujacy ds. SRWD (…) W skład Komitetu
współtworzony także ze środków pochodzących z budżetów
”Na poziomie Urzędu Marszałkowskiego
zostanie powołany Komitet Koordynujacy Koordynującego wejdą przedstawiciele Zarządu Województwa,
samorządów lokalnych. Włączenie przedstawicieli samorządów
System Wdrażania
ds. SRWD (…) W skład Komitetu
departamentów, merytorycznych komórek i jednostek
terytorialnych do prac w Komitecie uczyni zadość przesłance
Koordynującego wejdą (…)”
organizacyjnych UMWD oraz przedstawiciele jednostek
realnego wpływu tych samorządów na podejmowanie decyzji o
samorządu terytorialnego”
alokacji poszczególnych środków. Wydaje się to w pełni
uzasadnione tym bardziej, że w środki/fundusze służące wdrażaniu
SRWD będą zaangażowane także środki pochodzące z budżetów
samorządów lokalnych.

756

Wzmocnienie wizerunku regionu,
zarówno na terenie kraju, jaki i Europy,
jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku
miejsca otwartego na świat, o
nieprzeciętnych walorach przyrodniczych
i kulturowych

Prawie osiemdziesiąt milionów niepełnosprawnych Europejczyków,
5,5 miliona niepełnosprawnych obywateli naszego kraju to również
potencjalni uczestnicy ruchu turystycznego, o których autorzy
projektu jak się wydaje zapomnieli, a przeciwdziałanie wykluczeniu
zawierają wszystkie możliwe akty prawne łącznie z ratyfikowaną
przez Polskę Konwencją ONZ dotyczącą osób niepełnosprawnych.
Dodatkową grupa zainteresowaną dobrami turystycznymi są
rodziny z dziećmi na wózkach będący coraz częściej uczestnikami
ruchu turystycznego. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
przy udziale Urzędu Marszałkowskiego i Karkonoskiego Parku
Narodowego, Banku Ochrony Środowiska i Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych od 2008 roku realizuje
Dodać- dostępnego dla specyficznych potrzeb turystyki jakich program \"Góry Otwarte Dla Wszystkich\". W ramach tego projektu
oczekują osoby niepełnosprawne, seniorzy i rodziny z dziećmi zrealizowano blisko 2km odcinek drogi z Małej Kopy do Równi Pod
na wózkach.
Śnieżką przystosowany dla tej specyficznej grupy turystów. Warto
dodać, że Karkonoski Park Narodowy dysponuje planem działań
mającym na celu dalszy rozwój podobnych tras turystycznych na
obszarze Karkonoszy, a współpraca z Lasami Państwowymi
dowodzi, że są one zainteresowane rozwojem takiej formy turystyki
na pozostałych administrowanych przez LP obszarach . Południowa
część Karkonoszy zagospodarowana jest w dostępne dla
niepełnosprawnych trasy turystyczne, które nadal są rozwijane.
Część z nich kończy się niestety na granicy z Polską, bo po Polskiej
stronie są one po porostu niedostępne. Umieszczenie
oczekiwanego przez nas zapisu w projekcie przyczyni się do
wszechstronnego rozwoju dostępność turystycznej. Mieści się także
w pojęciu otwierania przestrzeni publicznej.

Część Północno-Zachodnia województwa

Bory Dolnośląskie to największy zwarty kompleks tego typu w
Europie Środkowej. Swoją powierzchnią przekraczają obszar 165
tys. ha. Bory Dolnośląskie z uwagi na swoją wielkość i bogactwo
przyrodnicze przyrównywane są często do Masywu Centralnego we
Francji. Ponadto na obszarze Borów Dolnośląskich ustanowiono
kilka obszarów objętych programem Natura 2000. Sama nazwa
stanowi silną i rozpoznawalną markę światową. Do tego liczne
rezerwaty i unikalne ekosystemy w tym jedne z najstarszych
stawów śródleśnych w Polsce – zakładane jeszcze przez Cystersów
(tak jak w Przemkowie) z licznymi populacjami dzikiego ptactwa
pozwalają na wykorzystanie znanej już nazwy makrosfery pod jej
pierwotną nazwą jaką są Bory Dolnośląskie.
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Makrosfery

Makrosfery

Proponujemy nazwać ją jako Bory Dolnośląskie.

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Nieuwzględniona

Uwaga nieuwzględniona. Komitet Koordynujący będzie ciałem
wewnątrzurzędowym, natomiast udział przedstawicieli JST w procesie koordynacji
polityki regionalnej województwa będzie przewidziany w ramach Regionalnego
Forum Terytorialnego.

Uwzględniona częściowo

Uwaga uwzględniona w Makrosferze TURYSTYKA: Kryteria: 4.3.5. Projekty
umożliwiajace jak najszersze udostepnianie obiektów dziedzictwa kulturowego
regionu oraz zasobów przyrodniczych z uwzględnieniem dostępności dla osób
niepełnosprawnych, Przedsięwzięcia:4.4.6. Rozbudowa jednolitego systemu
informacji turystycznej dla całego regionu dostosowanego do potrzeb osób
niepełnosprawnych

Nieuwzględniona

Uwaga rekomendowana do nie uwzględnienia – unikatowy na skalę
ponadregionalną przemysł ceramiczny Bolesławca wpisuje się doskonale w OI
Autostrada Nowej Gospodarki, natomiast dodanie obszaru tylko dla Borów
Dolnośląskich wymagało by uwzględniania szeregu kolejnych np. pogórza
kaczawskiego, wzgórz niemczańsko strzelińskich. Dodatkowo Bory Dolnośląskie
obecnie wchodzą w skład OI Obszar Transgraniczny.
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REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD
Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Makrosfery

Dominacje wykazuje gospodarka, środowisko zbyt mocno
pojawia się w kontekście utylitarnym, a nie w ramach
konieczności jego ochrony, obszary industrialne, związane z
gospodarka też mogą być obszarami wypoczynku (a nie osobno
gospodarka – osobno środowisko).

Uwzględniona

Uwzględniona w makrosferze ZASOBY.
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Makrosfery

Zbyt słabo uwzględniono problem ochrony zasobów
przyrodniczych – ryzyko nadmiernej komercjalizacji i wiążącej
się z negatywnymi skutkami rozbudowanej infrastruktury
turystycznej (zaburzenie równowagi, pozbawienie waloru
przyrodniczego). Np. w Krainie Baryczy brakuje ochrony
przyrody oraz wskazania na „miękkie” formy turystki, bez
dużych inwestycji infrastrukturalnych, turystyka wiejska.

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona w Makrosferze ZASOBY: Kryteria: 3.3.1. Kryterium
proekologiczne – zgodność z zasadami ochrony środowiska.

760

Makrosfery

W makrosferze „Bezpieczeństwo” należałoby wykorzystać
zapisy Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) –
uwzględnienie piramidy: oszczędzanie surowców – recykling
surowców – utylizacja.

Uwzględniona

Uwga uwzględniona w Makrosferze Bezpieczeństwo - zmiana i uzupełnienie
zapisów dot. gospodarki odpadami, zgodnie z obowiązującymi przepisami i
dokumentami.

761

Makrosfery

Uwzględniona

Turystyka rowerowa została uwzględniona w Makrosferze TURYSTYKA.

762

Makrosfery

Uwzględniona

Uwga uwzględniona w Makrosferze Infrastruktura: Priorytety: 1.1.9.
Wprowadzenie energooszczędnych rozwiązań (transport, budownictwo) oraz
wspieranie gospodarki przyjaznej środowisku.

Uwzględniona

SRWD jest pierwszym szczeblem programowania strategicznego i określa główne
wyzwania i kierunki działań tworząc docelowy obraz planowanej przyszłości
regionu w określonym horyzoncie czasowym. Szczegółowe rozwiązania będą
formułowane na niższych szczeblach planowania., m.in. w aktualizacji PZPWD.

Uwzględniona

Uwga uwzględniona w Makrosferze ZASOBY, szczegółowo w aktualizacji PZPWD.

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona w Maskrosferze Turystyka. Zapis uzupełniony zgodnie z
postulatem zawartym w uwadze.

Uwzględniona

Należy mieć na względzie stanowisko Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, które
wskazuje, że partnerstwo publiczno - prywatne jest bardzo chętnie
wykorzystywanym w Europie mechanizmem finansowania inwestycji
przeznaczonych do realizacja zadań publicznych, wymagającym zdecydowanie
większego upowszechnienia w Polsce. Jest to szczególnie ważne w aspekcie
konstruowania kolejnej perspektywy finansowej dla środków unijnych na lata 2014
– 2020, których pełna absorpcja nie będzie możliwa bez zastosowania partnerstwa.
Wskazać należy ponadto, że Ministerstwo Rozwoju Regionalnego gwarantuje
daleko idące wsparcie dla zainteresowanych podmiotów, w zakresie projektów
realizowanych w formule PPP.
Należy zauważyć, że w gestii samorządów jest znacznie mniejsze środki niż środki,
które są na rynku. To od nas zależy kiedy i jak sięgniemy po pieniądze strony
prywatnej zarówno w obszarze Infrastruktury jak i służby zdrowia (np. szpital w
Żywcu). Najważniejsze aby ta inicjatywa nie obciążała budżety samorządów
lokalnych.
Umowy PPP będą realizowane m.in. zgodniez zapisami SRWD: Makrosfera Zdrowie
i Bezpieczeństwo: 5.4.3. Budowa nowych szpitali w miejscu starych, w
szczególności w formułach partnerstwa: publiczno-prywatnego i partnerstwa
publiczno-społecznego.

Lp.

758

Rozdział

763

Makrosfery

764

Makrosfery

765

Makrosfery

766

Makrosfery

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

W makrosferze „Infrastruktura” brakuje inwestycji w ramach
rozwiązań turystyki rowerowej.
Brak ujęcia w projekcie Strategii energooszczędności w
budownictwie np. termoregulacja redukcja kosztów
utrzymania.
Wpisanie zachowania ciągłości korytarzy ekologicznych, w
przedsięwzięciach zostało ujęte tylko wykorzystanie
środowiska, a potrzebna także jego ochrona; wskaźnik
powierzchni obszarów chronionych wnosi zbyt mało – bardziej
jakościowo np. wyznaczenie gatunków wskaźnikowych.
Warto uwzględnić rewitalizację zabytkowej tkanki regionu –
szczególnie interesujące zadanie tworzenia (utrzymania) „ruin
zabytkowych”, wraz z budowaniem partnerstwa i edukacji w
tym zakresie.
W ramach przedsięwzięć – tworzenie nowych tras
turystycznych należy uzupełnić utrzymaniem ich infrastruktury i
modernizacją istniejących.

Gdzie i w jaki sposób będą realizowane umowy PPP – jakie
założyć cele w tym zakresie i jak je osiągać?

Uzasadnienie zmiany
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768

769

770

771

Rozdział

Makrosfery

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

Turystyka nie jest priorytetem Komisji Europejskiej na lata 2014
– 2020.

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona częściowo

Strategia wyznacza obszary polityki rozwoju regionu i reprezentuje stanowisko
Samorządu Województwa Dolnośląskiego, zgodnie z którym turystyka stanowi
jeden z filarów rozwoju społecznego i gospodarczego regionu. Dobór źródeł
finansowania przedsięwzięć jest kwestią istotną, ale ograniczone finansowanie
turystyki ze środków europejskich nie może być wyznacznikiem dla
niepodejmowania istotnego z punktu widzenia regionu zagadnienia. Uwaga dot.
kierunków przyszłej polityki spójności, a nie SRWD. Obszar turystyk nie został
wskazany bezpośrednio w celach tematycznych KE, ale będzie istaniała możliwość
pośredniego wsparcia tego obszaru ze środków UE w ramach polityki spójności,
np. przy wsparciu sektora MSP, w zakresie ochrony bioróżnorodności biologicznej,
w zakresie dziedzictwa kulturowego.

Makrosfery

Zdrowie – funkcjonowanie i infrastruktura – zbyt mało opisane
co chcemy w tej materii zrobić.

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona w zapisach Makrosfery Zdrowie i Bezpieczeństwo:
- "Obecna sytuacja wymaga dostosowania opieki zdrowotnej na Dolnym Śląsku do
długookresowych trendów demograficznych i epidemiologicznych. Koniecznym
jest tworzenie struktury sieciowej szpitali, restrukturyzacja podmiotów leczniczych
oraz poprawa dostępności do świadczeń z zakresu opieki długoterminowej;
- "Opracowanie i wdrożenie wieloletnich programów ochrony zdrowia, w tym
profilaktyki zdrowotnej";
- "Kształtowanie i promocja prozdrowotnych postaw oraz aktywna edukacja na
rzecz zdrowego stylu życia";
- "Rozwój bazy opieki długoterminowej i rehabilitacyjnej na bazie partnerstw i
porozumień"
- "Rozwój kluczowych z punktu widzenia bezpieczeństwa życia i zdrowia
mieszkańców dziedzin medycyny – poprawa efektywności funkcjonowania
systemu".

Makrosfery

W ramach kreowania innowacyjności brakuje zapisów
dotyczących udostępnienia infrastruktury publicznej (szkoły,
uczelnie, instytucje) dla działalności społecznej. Konieczne jest
lepsze ujęcie edukacji wzmacniającej przedsiębiorczość.
Brak odniesienia do kapitału społecznego w kontekście
edukacji, innowacji, generowania ruchu społecznego.

Uwzględniona częściowo

Ogólne postulaty zawarte w uwadze zostały uzględnione w zapisach Makrosfery
Edukacja, Nauka, Kultura, Sport i Informacja oraz w Makrosferze Społęczeństwo i
Partnerstwo.

Makrosfery

Zdrowie – brakuje koordynatora regionalnego
odpowiedzialnego za działania związane z infrastrukturą,
funkcjonowaniem i usługami zdrowotnymi (dotyczy także
działalności uzdrowiskowej).

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona w zapisach Makrosfery Zdrowie i Bezpieczeństwo:
Koordynacja działań jednostek różnych szczebli administracji w zakresie ochrony
zdrowia, zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych, w tym stworzenie
powiązań sieciowych w ramach systemu opieki zdrowotnej w województwie.
Ponadto w Bilansie otwarcia - uwarunkowania rozwoju regionu (Czynniki
obiektywne) zawarty jest zapis: Rozwijający się sektor świadczeń zdrowotnych przy
braku instytucjonalnego koordynatora polityki zdrowotnej sprawia, że rynek jest
niespójny i niezrównoważony.

Makrosfery

Przebudowa szkolnictwa zawodowego (a nie odbudowa) –
należy rozwijać nowe podejście do kształcenia zawodowego: na
Dolnym Śląsku 9 centrów przygotowania zawodowego
(przezwyciężenie „separatyzmów” gmin i powiatów w tej
kwestii);
międzypowiatowe centra dla przystosowania zawodowego
niepełnosprawnych (słuchowo, wzrokowo, fizycznie, umysłowo,
w lekkich i średnich stanach).

Uwzględniona

Uwga uwzględniona w zapisach Makrosfery Edukacja, Nauka, Kultura, Sport i
Informacja.
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Rozdział

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

772

Makrosfery

Migracje ludności w kierunku dużych ośrodków powodują
znaczne trudności budowania i rozwijania kapitału ludzkiego w
regionie - konieczność wypracowania możliwości korekty sieci
szkolnej adekwatnej do aktualnej liczby ludności np. przykład ze
Szwecji – szkoły budowane modułowo (zmniejszająca się liczba
uczniów pozwala na fizyczne zmniejszenie obiektów szkolnych).

773

Makrosfery

Celowe jest prowadzenie nauki przedsiębiorczości na każdym
etapie szkolnictwa, wspieranie działań lokalnych, oddolnych.

INFRASTRUKTURA - PRZEDSIĘWZIĘCIA:
774

Makrosfery
Modernizacja linii kolejowych: (...)

775

Makrosfery

1. dział: Turystyka
przedsięwzięcia:
promowanie regionu jako atrakcyjnego
miejsca dla uprawiania turystyki, w tym
promocja produktów turystycznych,
m.in. : Szlak cysterski, droga Św. Jakuba,,
produktów uzdrowiskowych (...) na
Dolnym Śląsku
2. dodanie ppkt do przedsięwzięć

776

Makrosfery

Modernizacja linii kolejowych wraz z przeglądem i
dostosowaniem sieci stacji i przystanków do aktualnych
potrzeb mieszkańców województwa: (...)

ad1. promowanie regionu jako atrakcyjnego miejsca dla
uprawiania turystyki, w tym promocja produktów
turystycznych, m.in. : Szlak cysterski, droga Św. Jakuba, oraz
Turystycznego Rajdu Primaaprilisowego do Grodziska Ryczyn ,
produktów uzdrowiskowych (...) na Dolnym Śląsku
ad.2 podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez
promowanie turystyki archeologicznej
rekonstrukcja średniowiecznego grodziska Ryczyn z
prowadzonymi warsztatami ginących zawodów

Podkreślił konieczność rozwoju całego Dolnego Śląska, nie tylko
wybranych jego obszarów, aby to jednak było możliwe
konieczny jest dobry dojazd czyli postawienie na dalszy rozwój
Infrastruktury drogowej i kolejowej w województwie. W
obszarze podgórza sudeckiego realizacja tego celu nie będzie
możliwa bez dokończenia inwestycji na drodze krajowej nr 30
oraz przeprowadzenie modernizacji na drogach wojewódzkich
nr 297 w kierunku do Bolesławca i Jeleniej Góry oraz drogi nr
364 w kierunku Gryfowa.

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD
Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona częściowo

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, podstawowym dokumentem,
przyporządkującym odpowiednim jst odpowiednie typy szkół i placówek, nie
podaje możliwości regulacji tzw. "sieci" dla jakiegokolwiek organu. "Sieć" szkół
opracowauje się dla danego terenu w określonym typie szkół, a nie dla wszystkich.
Uzupełnienie wymaga regulacji państwowych.

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona w zapisach Makrosfery Edukacja, Nauka, Kultura, Sport i
Informacja oraz Przedsiębiorczość i Innowacyjność.

Sieć przystanków i stacji kolejowych nierzadko jest pozostałością po
czasach niemieckich. jest to barierą w rozwoju transportu
kolejowego pasażerskiego, ponieważ przystanki i stacje są
nierzadko zlokalizowane w znacznej odległości od centrów
miejscowości, w miejscach słabo zaludnionych. Brak natomiast
przystanków w miejscach, które potencjalnie mogą generować ruch
pasażerski - np. okolice stref ekonomicznych, gęsto zaludnione
osiedla itp.

Uwzględniona częściowo

SRWD wyznacza kierunki polityki przestrzennej. Uwaga zbyt szczegółowa. Postulat
zawiera się w istniejącym zapisie SRWD: Makrosfera Infrastruktura:
przedsięwzięcia: Utrzymywanie, modernizacja i budowa dróg i kolei
zapewniających dojazd z małych i peryferyjnie położonych miejscowości do
głównych miast województwa… Przeglądy i dostosowanie stacji i przystanków do
aktualnych potrzeb mieszkańców realizowany będzie na kolejnych szczeblach
programowania.

Oława jest miastem , które ze względu na położenie między dużymi
centrami (Wrocław - Opole) uważane jest za mało atrakcyjne
turystycznie i krajoznawczo. Historyczne dzieje miasta wskazują
jednak, że Oława jest tylko miastem \\\\\\\"zapomnianym\\\\\\\",
które posiada niesamowity potencjał turystyczny. Leżąc przy szlaku
Odry może stać się świetnym miejscem do spędzania wolnego
czasu, Grodziska Ryczyńskie , rezerwaty przyrody : Kanigóra, Łacha
Jelcz, Zwierzyniec są miejscem gdzie świetnie łączą się pasje
turystyki rowerowej i pieszej z historią i archeologią. Dodatkowo ,
biorąc pod uwagę , że teren powiatu zamieszkuje spora liczba
napływowej ludności, która nie czuje historycznej spuścizny tych
ziem , Grodziska Ryczyńskie mogą stać się tym elementem dającym
poczucie przynależności lokalnej.

Uwzględniona częściowo

Uwga uwzglęniona w Makrosferze TURYSTYKA: Przedsięwzięcia: 4.4.3. Wspieranie
lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju turystyki oraz realizacja działań służących
rozwojowi infrastruktury turystycznej określonych w obowiązujących
subregionalnych strategiach rozwoju turystyki.

Uwzględniona częściowo

SRWD jest pierwszym szczeblem programowania strategicznego i określa główne
wyzwania i kierunki działań tworząc docelowy obraz planowanej przyszłości
regionu w określonym horyzoncie czasowym. Szczegółowe rozwiązania będą
formułowane na niższych szczeblach planowania. Szczegółowe przedsięwzięcia
będą doprecyzowane na etapie programów operacyjnych i wdrożeniowych.Główny
postulat uagi zawiera się w istniejących zapisach SRWD: Makrosfera Infrastruktura:
Przedsięwzięcia: Utrzymywanie, modernizacja i budowa dróg i kolei
zapewniających dojazd z małych, peryferyjnie położonych miejscowości do
głównych miast województwa.
Ponaddto inwestycja dotycząca przebudowy DW 297 została ujeta w WPF jako
zadanie: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 - Etap II i III na odcinku od granicy
województwa – Golnice - granice miasta Bolesławiec. Zapis dotyczący DW 364 zgodny z zapisami SRWD/ w Makrosferze Infrastruktura/ Przedsięwzięcia:
"Utrzymywanie, modernizacja i budowa dróg i kolei zapewniających dojazd z
małych, peryferyjnie położonych miejscowości do głównych miast województwa".

Uzasadnienie zmiany
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Rozdział

Makrosfery

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

Postulaty względem projektu Strategii:
Utworzenie specjalnego funduszu na modernizację dróg
lokalnych.
Wpisanie modernizacji linii kolejowej Jelenia Góra – Lwówek
Śląski – Zebrzydowa do Strategii jako jedno z przedsięwzięć.

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

• Głównym elementem rozwoju starostwa lwóweckiego według
zapisów lokalnej strategii rozwoju jest turystyka krajowa i trans
graniczna w tym rozwój agroturystyki, na terenie starostwa
występują jednak również zakłady produkcyjne ulokowane wzdłuż
drogi krajowej nr 30 i dwóch drogach wojewódzkich,
• Starostwo kładzie również nacisk na modernizację dróg
powiatowych, których stan w starostwie jest niezadawalający,
aczkolwiek finansowanie tych modernizacji i napraw możliwe jest
dzięki funduszom przeciwpowodziowym,
• Istnieje oczekiwanie względem Strategii aby kontynuowane były
inwestycje drogowe na drogach wojewódzkich i drodze krajowej nr
30 tak aby istniała możliwość wygodnego dojazdu do miejsc
atrakcyjnych turystycznie w regionie takich jak np. okolice jeziora
Plichowickiego (wokół którego powstała koncepcja
zagospodarowania turystycznego obszaru jeziora Plichowickiego).

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona częściowo

SRWD jest pierwszym szczeblem programowania strategicznego i określa główne
wyzwania i kierunki działań tworząc docelowy obraz planowanej przyszłości
regionu w określonym horyzoncie czasowym. Szczegółowe rozwiązania będą
formułowane na niższych szczeblach planowania. Utworzenie specjalnego
funduszu na modernizację dróg lokalnych nie jest przedmiotem ustaleń Strategii.
Odnośnie dróg wojewódzkich - uwaga zgodna z zapisami SRWD/ w Makrosferze
Infrastruktura/ Przedsięwzięcia: Utrzymywanie, modernizacja i budowa dróg i kolei
zapewniających dojazd z małych, peryferyjnie położonych miejscowości do
głównych miast województwa.

Uwzględniona

Uwga uwzględniona w Makrosferze Bezpieczeńctwo - korekta zgodnie z propozycją
zawartą w uwadze.

Makrosfery

Na str. 34 Strategii w ramach makrosfery Bezpieczeństwo w
przedsięwzięciach zamiast „współpraca regionów
nadodrzańskich: polskich, czeskich i niemieckich” należałoby
słowo „nadodrzańskich” zamienić na „przygranicznych” nie
wszystkie bowiem regiony objęte tą współpracą leżą nad Odrą,
ponadto należałoby dodać przedsięwzięcie dotyczące budowy
zbiorników małej retencji w celu lepszej ochrony obszarów
leżących wzdłuż Kwisy i Odry przed corocznymi podtopieniami i
powodziami.

Makrosfery

W ramach zapisów w Strategii odnoszących się realizacji
programu odnowy wsi dolnośląskiej powinniśmy dopisać
zdanie dotyczące „wsparcia i rozwoju lokalnych grup działania”
np. grupy doliny Baryczy.

Uwzględniona

Makrosfery

W tekście Strategii w ramach makrosfery Infrastruktura
powinno znaleźć się miejsce dla przedsięwzięcia dotyczącego
drogi krajowej nr 30, która odgrywa ważną rolę jako łącznik
pomiędzy regionami czeskimi i niemieckimi.

Uwzględniona częściowo

Makrosfery

W ramach dyskusji z KE i przygotowania nowego okresu
programowania nie wprowadzać, w ramach ujętego w
projekcie Strategii przedsięwzięcia rewitalizacja obszarów
miejskich, podziału na środki przeznaczone na rewitalizację dla
miast powyżej 10 000 mieszkańców i poniżej. Miasta mniejsze
w konsekwencji w obowiązującym jeszcze okresie
programowania dostały stanowczo za mało środków na to
zadanie.

Uwzględniona częściowo

Makrosfery

Postulat ujęcia w Strategii wspomnianej przez starostę Mrówkę
linii kolejowej jako trasy turystycznej, tak aby linię tą zachować.

Uwzględniona

Uwga uwzględniona w Makrosferze Turystyka: Przedsięwzięcia: 4.4.3. Wspieranie
lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju turystyki oraz realizacja działań służących
rozwojowi infrastruktury turystycznej określonych w obowiązujących
subregionalnych strategiach rozwoju turystyki oraz w Makrosferze Społeczeństwo i
Partnerstwo: Przedsięwzięcia: 7.4.5. Podejmowanie działań na rzecz aktywności
społeczności lokalnych i rozwoju lokalnego, ze szczególnym uwzględnieniem
społeczności marginalizowanych

Uwaga uwzględniona w ogólnych zapisach Strategii.

Uwaga nie dot. SRWD lecz zapisów przyszłego RPO. Wskazany podział w RPO WD
2007-2013 był wynikiem wcześniejszych ustaleń z Komisją Europejską w procesie
negocjacji zapisów RPO. W nowej perspektywie zasady wsparcia dot. rewitalizacji
ulegną radykalnym zmianom. Ogólny postulat dot. rewitalizacja zdegradowanych
obszarów miejskich znajduje odniesienie w zapisach Makrosfery ZASOBY.

Uwaga uwzględniona w Makrosferze Turystyka: Przedsięwzięcia: 4.4.7.
Rewitalizacja istniejących szlaków turystycznych w tym także szczególnie
atrakcyjnych pod względem krajoznawczym i widokowym linii kolejowych oraz
tworzenie nowych tras turystycznych w oparciu o inwentaryzację krajoznawczą.
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Rozdział

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona częściowo

Uwaga uwzględniona w Makrosferze Infrastruktura/ Przedsięwzięcia: " Wytyczenie
korytarzy transportowych (drogowych i kolejowych), w tym dla transportu
ciężkiego ze szczegółnym uwzględnieniem realizacji obwodnic miast na drogach
wojewókzich"

Uwzględniona

Uwga uwzględniona w Makrosferze Turystyka: Przedsięwzięcia: 4.4.7. Rewitalizacja
istniejących szlaków turystycznych w tym także szczególnie atrakcyjnych pod
względem krajoznawczym i widokowym linii kolejowych oraz tworzenie nowych
tras turystycznych w oparciu o inwentaryzację krajoznawczą

Makrosfery

Postulat modernizacji dróg lokalnych ale również budowy
obwodnic miejskich w celu puszczenia ruchu wokół miast, w
celu ochrony bezpieczeństwa mieszkańców. Występuje
problem z programami trans granicznymi ze stroną niemiecką.
Brak woli i partnerów po stronie niemieckiej do uczestnictwa w
proponowanych przez nas projektach (Niemcy dysponują już tą
infrastrukturą, którą my dopiero budujemy).

Makrosfery

W województwie dolnośląski występuje wiele tras kolejowych,
które powinny zostać wpisane jako trasy turystyczne i powinny
zostać poddane modernizacji.

Makrosfery

Kwestia dostępu ośrodków miejskich poniżej 50 000
mieszkańców do programów rewitalizacji obszarów miejskich.

Uwzględniona częściowo

Uwga uwzględniona w Makrosferze Rozwój obszarów miejskich i wiejskich:"
Przedsięwzięcia: Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskichi. Kwesta
dostępu ośrodków miejskich do programów rewitalizacji obszarów miejskich nie
dot. SRWD lecz zapisów przyszłego RPO. W nowej perspektywie zasady wsparcia
dot. rewitalizacji ulegną radykalnym zmianom.

786

Makrosfery

Wątpliwości co do postawienia na turystykę biznesową i
związaną z kuracjuszami. Trzeba się zastanowić czy należy na
Dolnym Śląsku stawiać na turystykę biznesową. Zaplecze pod
kuracjuszy jest już bardzo duże, należy się skupić na bazie
turystycznej dla zwykłego turysty. Jedynym obszarem wzrostu
przewidywanym w gospodarce powiatu lubańskiego jest sektor
turystyczny, należy się więc zastanowić nad ujęciem i tego
obszaru jako potencjalnego obszaru turystycznego w regionie.
W powiecie lubańskim odpowiednio przyjeżdża więcej turystów
niż do Jeleniej Góry i do Wrocławia, problem polega na tym że
brak odpowiedniej Infrastruktury turystycznej sprawia, że nie
zatrzymują się na dłużej.

Uwzględniona częściowo

Zapisy odnoszące się do rozbudowy i renowacji infrastruktury turystycznej znalazły
swoje odzwierciedlenie Makrosferze Turystyka, m.in.: Przedsięwzięcia: Realizacja
działań służących rozwojowi infrastruktury turystycznej w obowiązujących
subregionalnych strategiach rozwoju turystyki.

787

Makrosfery

Kontrowersyjne jest stawianie na rozproszone farmy wiatrowe
na terenie zachodniego Dolnego Śląska. W ten sposób nie
wykorzystamy właściwie naszego potencjału.

Nieuwzględniona

Uwaga nie dotyczy ustaleń Strategii.

Nieuwzględniona

Zbyt szczegółowe do skali opracowania.Idea samorządności nie polega na
odgórnym tworzeniu struktur tylko inicjatywie lokalnej. Idea Młodzieżowy Rad
polega na społecznym zaaangażowaniu młodzieży a nie budowie kolejnych struktu
finansowanych z budżetu Państwa.

Uwzględniona częściowo

SRWD jest pierwszym szczeblem programowania strategicznego i określa główne
wyzwania i kierunki działań tworząc docelowy obraz planowanej przyszłości
regionu w określonym horyzoncie czasowym. Szczegółowe rozwiązania będą
formułowane na niższych szczeblach planowania.
Zadanie znajduje się w WPF jako ŁĄCZNIK AGLOMERACYJNY A4 - S5:
1. Budowa mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny wraz z drogami dojazdowymi,
2. Skomunikowanie mostu na rzece Odrze w miejscowości Brzeg Dolny z Drogą
krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr 340,
3. Skomunikowanie A4 z S5 wraz z obwodnicą Obornik Śląskich.

783

784

785

788

789

Makrosfery

Makrosfery

Powołanie pokoleniowej instytucji
wdrażającej ideę samorządności np.
Dolnośląskiego Parlamentu Dzieci i
Młodzieży.

Dodanie w tym samym punkcie lub w nowym: "oraz wspieranie
budowy ideii samorządności wśród dzieci i młodzieży na
poziomie lokalnym".

Obecnie istnieje 29 młodzieżowych rad gmin na 169 gmin; bez
wsparcia UMWD ten stan nie ulegnie szybkiej poprawie.

Wniosek o wprowadzenie w przedsięwzięciach dot.
infrastruktury transportowej zadania o nazwie
"skomunikowanie A4 z S5".

Zadanie to zawiera m. in. działania związane z połączeniem
autostrady A4 z drogą krajową nr 94, którego początkowe odcinki
mają przebiegać przez dwie gminy: Kąty Wrocławskie i Kostomłoty.
Połączenie autostrady A4 z drogą ekspresową S5 stanowi bardzo
ważny element układu komunikacyjnego województwa. Dlatego
zadanie to powinno być częścią strategicznego dokumentu
województwa.
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790

Rozdział

Makrosfery

Obecny zapis

Infrastruktura kolejowa

Treść uwagi/propozycja zmiany

W pkt. modernizacja infrastruktury kolejowej brak linii
kolejowej Wałbrzych – Kłodzko / dopisać modernizację linii
kolejowej Wałbrzych – Kłodzko.

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Linia kolejowa Wałbrzych – Kłodzko jest jedną z najpiękniejszych
widokowo i krajobrazowo w Polsce oraz stanowi bardzo ważny
element transportu kruszyw kopalnych.

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona częściowo

Uwaga zbyt szczegółowa do zapisów SRWD. Modernizacja infrastruktury kolejowej
uwzględniona jest w istniejących zapisach SRWD: Makrosfera Infrastruktura:
Przedsięwzięcia: Utrzymywanie, modernizacja i budowa dróg i kolei
zapewniających dojazd do małych i peryferyjnie położonych miejscowości do
głównych miast województwa oraz w Makrosferze Turystyka: Przedsięwzięcie:
Rewitalizacja szczególnie atrakcyjnych pod względem krajoznawczym i widokowym
linii kolejowych na Dolnym Śląsku.

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona w Makrosferze ZASOBY: Przedsięwzięcie:
Rekultywacja i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych i powydobywczych.

791

Makrosfery

Ponadto, proszę o większe zaakcentowanie w dokumencie
problemu rekultywacji terenów poprzemysłowych oraz
kontynuację prac rewitalizacyjnych w mniejszych ośrodkach
miejskich powyżej 15 tyś. mieszkańców.

792

Makrosfery

Za mało jest mowy o kulturze w projekcie Strategii.
Nie zwrócono uwagi na występujące związki, a wręcz symbiozę
pomiędzy rozwojem turystyki a rozwojem kultury w regionie.

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona w Makrosferze Edukacja, Nauka, Kultura, Sport i Informacja izupełnienie przedsięwzięć i priorytetów dot. kultury.

793

Makrosfery

W nawiązaniu do delimitacji obszaru wydobycia węgla
brunatnego czy planowana trasa S3 będzie przechodzić przez
gminę Lubin?

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Korekta zapisu w Makrosferze Infrastruktura:
Przedsięwzięcie: Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzieco
najmniej drogi ekspresowej […] Nowa Sól – Lubin - Legnica – Lubawka,

794

Makrosfery

Najważniejsze dla powiatu jaworskiego jest budowa drogi S3, aż
do Lubawki.

Uwzględniona

Postulaty zawarte w uwadze znajdują się w zapisach Makrosfery Infrastruktura:
Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym […] Nowa Sól - Lubin - Legnica Lubawka.

Makrosfery

Odnośnie możliwości budowy kopalni odkrywkowej „Legnica”
istnieje obawa dewastacji dużej części regionu dolnośląskiego
co wpłynie negatywnie na sytuację w powiecie jaworskim.
Prośba o lobbing województwa w sprawie zatrzymania tych
planów.

Nieuwzględniona

Uwaga nie jest przedmiotem ustaleń SRWD. Strategia Rozwoju Województwa
Dolnośląskiego jest pierwszym szczeblem programowania strategicznego i określa
główne wyzwania i kierunki działań tworząc docelowy obraz planowanej
przyszłości regionu w określonym horyzoncie czasowym.

Makrosfery

W sprawie zbiornika Słup. Od wielu lat istnieje dyskusja
dotycząca przeznaczenia tego zbiornika. Zbiornik ten jest
strategicznym zbiornikiem dla całego powiatu jest jednak
również ważnym miejscem o dużym potencjale turystycznym,
którego właściwe wykorzystanie może być jednym z kół
zamachowych rozwoju gospodarki w powiecie. Mimo
kontrowersji z tym związanych prośba o wpisanie do Strategii
przedsięwzięcia dotyczącego zmiany charakteru zbiornika i
oznaczenie go jako obszar turystyczno – rekreacyjny.

Nieuwzględniona

Uwaga nie jest przedmiotem ustaleń Strategii, zbiornik Słup jest zbiornikiem wody
pitnej dla m. Legnica.

797

Makrosfery

Wniosek o wpisanie do Strategii nowego przedsięwzięcia
dotyczącego utrzymania dróg i kolei do małych miejscowości w
regionie. Czy w związku z brakiem takiego zapisu było
planowane zapisanie w nowym Regionalnym Programie
Operacyjnym na lata 2014 – 2020 środków na utrzymanie tych
powiązań?

Nieuwzględniona

Odnośnie dróg wojewódzkich - uwaga zgodna z zapisami SRWD/ w Makrosferze
Infrastruktura/ Przedsięwzięcia: " Utrzymywanie , modernizacja i budowa dróg i
kolei zapewniający dojazd z małych peryferyjnie położónych miejscowości do
głównych miast województwa. Uwaga dotycząca RPO jest za szczegółowa do skali
opracowania.

798

Makrosfery

Postulat o wpisanie do Strategii przedsięwzięcia dotyczącego
dofinansowania obszarów objętych programem NATURA 2000.

Uwzględniona częściowo

W obszarach NATURA 2000 wsparciem finansowym mogą być objęte działania
prośrodowiskowe.

799

Makrosfery

Starosta wyjaśnił, że większość środków w nowym okresie
programowania będzie przeznaczone na drogi o charakterze
strategicznym dla regionu, łączącym powiaty i drogi powiatowe
z wojewódzkimi.

Uwzględniona

Odnośnie dróg wojewódzkich - uwaga zgodna z zapisami SRWD/ w Makrosferze
Infrastruktura/ Przedsięwzięcia: " Kompleksowe remonty i modernizacje dróg
wojewódzkich i powiatowych łączących miasta Dolnego Śląska.

795

796
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Rozdział

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

800

Makrosfery

Złożony został wniosek do projektu Strategii o uwzględnienie
dróg prowadzących do stref ekonomicznych oraz rozwiązanie
kwestii dróg lokalnych, na których jeżdżą transporty kruszyw.

Uwzględniona częściowo

SRWD jest pierwszym szczeblem programowania strategicznego i określa główne
wyzwania i kierunki działań tworząc docelowy obraz planowanej przyszłości
regionu w określonym horyzoncie czasowym. Szczegółowe przedsięwzięcia będą
doszczegółowiane na etapie programów operacyjnych i wdrożeniowych.
Uwaga zgodna z istniejącymi zapisami SRWD: Makrosfera Infrastruktura:
Przedsięwzięcie: Utrzymywanie , modernizacja i budowa dróg i kolei zapewniający
dojazd z małych peryferyjnie położónych miejscowości do głównych miast
województwa oraz Opracowanie zasad koordynacji infrastruktury i rozwoju sieci
osadniczej oraz

801

Makrosfery

Wątpliwość co do przyporządkowania powiatu jaworskiego do
obszaru interwencji LGOM, mimo iż powiat ten ma jeden z
najniższych wskaźników dochodów na mieszkańca i jedne z
najwyższych wskaźników bezrobocia w regionie.

Nieuwzględniona

Obszar funkcjonalny wyznacza zasięgi oddziaływań funkcjonalnych, zjawisk
społeczno-gospodarczych i innych uwarunkowań przestrzennych - w tym wypadku
obszar okolic Jawora znajduje się pod wpływem LGOM (LGOP), zwłaszcza Legnicy.

Uwaga dot. kierunków przyszłej polityki spójności, a nie SRWD. Obszar turystyki
faktycznie nie został wskazany bezpośrednio w celach tematycznych KE, ale będzie
istaniała możliwość pośredniego wsparcia tego obszaru ze środków UE w ramach
polityki spójności, np. przy wsparciu sektora MSP, w zakresie ochrony
bioróżnorodności biologicznej, w zakresie dziedzictwa kulturowego. SRWD
obejmuje nie tylko finansowanie ze środków unijnych, ale również środki sektora
publicznego,w tym przede wszystkim jednostek samorządu terytorialnego, jak
również środki prywatne. Finansowanie inwestycji turystycznych będzie możliwe z
innych działań np.: "Innowacyjna gospodarka", "Dziedzictwo kulturowe" czy
"MiŚP". W zakresie działań Europejskiego Funduszu Społecznego możliwe jest:
przygotowanie kadr w obszarze turystyki i agroturystyki – jako elementu uczenia
się przez całe życie; wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie zasobów ludzkich;
wykorzystanie turystyki jako elementu programu rozwojowego szkół na wszystkich
poziomach w systemie oświaty.

Makrosfery

Prośba o wyjaśnienie jak samorząd województwa ma zamiar
realizować jeden z filarów Strategii jakim jest turystyka gdy w
nowej perspektywie na lata 2014 – 2020 nie będzie
wyodrębnionego zadania „Turystyka” i możliwości
finansowania z tych środków inwestycji turystycznych.

803

Makrosfery

Kiedy zostanie ukończona droga S3? W celu ściągnięcia
inwestorów zagranicznych do powiatu jaworskiego należy
zapewnić inwestorowi satysfakcjonujący go stan dróg lokalnych
i wojewódzkich oraz wygodne połączenie z drogami krajowymi,
tymczasem stan niektórych dróg wojewódzkich jest bardzo zły.

Uwzględniona częściowo

Uwaga dotyczy etapu realizacji inwestycji i nie jest przedmiotem ustaleń SRWD.
Odnośnie dróg wojewódzkich - uwaga zgodna z zapisami SRWD/ w Makrosferze
Infrastruktura/ Przedsięwzięcia: "Utrzymywanie , modernizacja i budowa dróg i
kolei zapewniający dojazd z małych, peryferyjnie położónych miejscowości do
głównych miast województwa Kompleksowe remonty i modernizacje dróg
wojewódzkich i powiatowych łączących miasta Dolnego Śląska.

804

Makrosfery

Nie znalazły się w Strategii zapisy dotyczące połączenia
autostrady A4 ze strefami gospodarczymi (jedynie strefa
legnicka i część kamiennogórskiej jest dobrze połączona).

Uwzględniona częściowo

Uwaga zawiera się w istniejęcych zapisach SRWD: Makrosfera Infrastruktura:
Priorytety: Poprawa dostępności transportowej regionu (powiązania wewnętrzne i
zewnętrzne).

805

Makrosfery

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona w zapisie rozdziału ZASADY REALIZACJI.

Uwzględniona częściowo

Uwaga zbyt szczegółowa do zapisów SRWD. Postulaty zawarte w uwadze zawierają
się w istniejacych zapisach SRWD: Makrosfera Infrastruktura:[…] Dostosowanie
infrastruktury kolejowej do wymagań oraz wyzwań współczesności i przyszłości na
Dolnym Śląsku oraz Utrzymywanie, modernizacja i budowa dróg i kolei
zapewniajacych dojazd z małych i peryferyjnie położonych miejscowości do
głównych miast województwa.

802

Należałoby uwzględnić rozwój ośrodków przemysłowych w
Strategii.
Należałoby uwzględnić jako odrębne przedsięwzięcie linii
kolejowej prowadzącej przez Jawor i Jaworzynę Śląską, Głogów i
dokonanie jej elektryfikacji. Dałoby to szansę na lepsze
połączenie mieszkańców biedniejszej gminy Jawor z bogatszym
i przemysłowym regionem Głogowa i w konsekwencji
prowadziło do obniżenia wskaźnika bezrobocia w powiecie
jaworskim.

Uwzględniona

806

Makrosfery

807

Makrosfery

Postulat wpisania przedsięwzięcia dotyczącego zbiornika Słup.

Nieuwzględniona

Uwaga nie jest przedmiotem ustaleń Strategii, zbiornik Słup jest zbiornikiem wody
pitnej dla miasta Legnica.

808

Makrosfery

Brakuje w Strategii zapisów dotyczących wsparcia finansowego
gmin na utrzymanie obiektów historycznych i obiektów z listy
UNESCO, tymczasem są to obiekty o największej wartości
kulturalnej dla regionu.

Uwzględniona

Zawarta w zapisie "Podjęcie działań na rzecz włączenia Skarbu Państywa i
Samorzadu Województwa w opiekę nad najcenniejszymi obiektami dziadzictwa
materialnego".
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809

810

811

812

813

814

Rozdział

Makrosfery

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

Postulat zwiększenia środków na tworzenie lokalnych ścieżek
rowerowych.

Makrosfery

Czy Strategia przewiduje przekazywanie środków przez
województwo dla gmin, gdzie brakuje pieniędzy na normalne
funkcjonowanie gminnych placówek oświatowych?

Makrosfery

Nadal najwięcej uwagi jest poświęcone głównym ośrodkom
rozwoju. Poważnym problemem dla przedsiębiorców z małych
miejscowości jest dostęp do szkoleń i możliwość korzystania z
ustawicznego kształcenia.

Makrosfery

W ramach planów nowej listy indykatywnej samorząd
województwa powinien postawić na modernizację dróg
wojewódzkich nr 365, 366 i 374.

Makrosfery

Dla regionu niezwykle ważne jest dokończenie budowy trasy S3
i powstanie trasy sudeckiej. Powstanie trasy sudeckiej pozwoli
połączyć Kamienną Górę z innymi głównymi ośrodkami pogórza
sudeckiego i zdynamizuje rozwój turystyki w regionie.
Przedstawiciele regionów i posłowie powinni lobbować w
sprawie budowy dróg krajowych.

Makrosfery

W Polsce jako jedyni mamy na Dolnym Śląsku projekt pn.
„modernizacja kształcenia zawodowego”. Należy zastanowić się
nad stworzeniem systemu dofinansowania budowy
Infrastruktury szkolnej
w szkołach o profilu ogólnym wzorowanym na podobnym
systemie w ramach szkolnictwa zawodowego.

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Nieuwzględniona

Uwaga nie jest przedmiotem ustaleń SRWD. Strategia Rozwoju Województwa
Dolnośląskiego jest pierwszym szczeblem programowania startegicznego i określa
główne wyzwania i kierunki działań tworząc docelowy obraz planowanej
przyszłości regionu w określonym horyzoncie czasowym. To jaki konkretne
wsparcie, o którym mowa w uwadze, będzie miało kształ, będzie określane na
poziomie bardziej szczegółowych dokumentów w późniejszym terminie.

Uwzględniona częściowo

Uwaga dotyczy etapu realizacji inwestycji, a nie SRWD. Uwzgledniona, przede
wszystkim w 3 pierwszych priorytetach, a realizowana poprzez projekty
systemowe. Zabezpieczenie środków na funkcjonowanie gminnych placówek
oświatowych reguluje Ustawa o systemie oświaty i Rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej w sprawie sposobu naliczania subwencji oświatowej oraz o
dochodach jst. Gminy mają możliwość aplikowania o środki europejskie, m.in. z
Europejskiego Funduszu Społecznego, jednakże należy mieć na uwadze, iż środki te
nie mogą być przeznaczone na zapewnienie podstawowej działalności placówek
oświatowych - środki europejskie nie mogą być wykorzystywane w celu zastąpienia
finansowania podstawowej działalności jednostek przez ich organy prowadzące.

Uwzględniona

SRWD obejmuje nie tylko wsparcie dla głównych ośrodków rozwoju, lecz również
wsparcie dla dziesięciu obszarów interwencji, które swoim zasięgiem obejmują
całe województwo dolnośląskie. W zakresie działań Europejskiego Funduszu
Społecznego wsparcie szkoleniowe czy możliwość korzystania z kształcenia
ustawicznego świadczone będzie w zależności od zdiagnozowanych potrzeb i nie
będzie ograniczane do głównych ośrodków rozwoju.

Uwzględniona

Uwaga zgodna z zapisami SRWD/ w Makrosferze Infrastruktura/ Przedsięwzięcia: "
Realizacja projektu trasa Sudecka - integrująca południowy obszar województwa
dolnośląskiego oraz odnośnie dróg wojewódzkich -zadanie: Budowa obejścia
miejscowości Mysłakowice i Kostrzyca w ciągu DW 366 na odcinku Głębock –
Kowary - zadanie ujęte w WPF.

Uwzględniona

Nieuwzględniona

Uwaga zgodna z zapisami SRWD/ w Makrosferze Infrastruktura/ Przedsięwzięcia:"
Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej [...] Nowa Sól –- Lubin - Legnica – Lubawka oraz Realizacja projektu
trasa Sudecka - integrująca południowy obszar województwa dolnośląskiego. W
paśmie Drogi Sudeckiej znajdują się 2 zadania ujęte w WPF :. 1. Budowa obejścia
miejscowości Mysłakowice i Kostrzyca w ciągu DW 366 na odcinku Głębock –
Kowary - zadanie ujęte w WPF,
.2. Budowa obwodnicy Szczawna Zdroju w ciągu drogi wojewódzkiej nr 376.

Uwaga nie jest przedmiotem ustaleń SRWD. Strategia Rozwoju Województwa
Dolnośląskiego jest pierwszym szczeblem programowania startegicznego i określa
główne wyzwania i kierunki działań tworząc docelowy obraz planowanej
przyszłości regionu w określonym horyzoncie czasowym. Realizowane projekty
stanowią jeden z elementów realizacji SRWD. Obecnie zawarte zapisy umożiwiają
ewentualną realizację takiego projektu. Jednakże z w ramach EFS istnieje
możliwość realizacji jedynie ograniczonego zakresu interwencji - bez
infrastruktury.
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Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Nieuwzględniona

SRWD jest pierwszym szczeblem programowania strategicznego i określa główne
wyzwania i kierunki działań tworząc docelowy obraz planowanej przyszłości
regionu w określonym horyzoncie czasowym. Postulat ni ejest przedmiotem
ustaleń Strategii.

Uwzględniona

Uwaga rekomendowana do uwzględnienia.

Makrosfery

Pominięcie w Strategii kwestii społecznych. Od kilku lat
organizujemy projekty społeczne realizowane z udziałem
funduszy unijnych, tymczasem dotychczas zawsze trzeba było
udowodnić zgodność realizowanego projektu ze strategią. Brak
takich zapisów może skutkować brakiem możliwości
skorzystania z funduszy unijnych przy realizacji projektów
społecznych.

Uwzględniona

Kwestie społeczne, takie jak przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, wsparcie
dla rodziny, wsparcie dla osób defaworyzowanych w życiu społecznym i
zawodowym znajdują swoje odzwieciedlenie w zapisach SRWD. Zarówno
Makrosfera Edukacja, Nauka, Kultura, Sport i Informacja, jak Makrosfera
Społeczeństwo i Partnerstwo wskazują w ramach planowanych przedsięwzięć
konieczność podejmowania działań "na rzecz wspierania rodziny jako
podstawoweego miejsca kształtowania postaw etycznych i społecznych" oraz
"stworzenia długofalowego systemuy wsparcia dla rodzin z dziećmi". Wskazuje się
także na "Aktywizację grup społecznych narażonych na wykluczenie społeczne"
oraz "Wsparcie i promocję sektora ekonomii społecznej oraz zwiększenie jej roli".
Za Priorytet zadań zgrupowanych w tejże Makrosferze uznano "Rozwój sprzyjający
włączeniu społecznemu", a także "Rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności" (tu
np. w kontekście ekonomii społecznej).
Odniesienia do kwestii społecznych znajdujemy zarówno w celach SRDW (4, 6, 7, 8)
jak i w makrosferach (Bezpieczeństwo; Edukacja, Kultura, Informacja; Partnerstwo
i Przedsiębiorczość). Ponadto zagadnienia te znajdują swe szczegółowe rozwinięcie
w Dolnoślaskiej Strategii Integracji Społecznej na lata 2005-2013, stanowiącej
integralną część SRWD. Przyjęcie SRWD w nowym kształcie skutkować będzie także
aktualizacją zapisów DSIS w celu dostosowania jej do określonych w SRWD
kierunków rozwoju oraz uwzględnienia zmian społecznych dokonujących się w
województwie dolnośląskim, w powiązaniu ze zmianami na poziomie krajowym i
ponadnarodowym.

Makrosfery

Problemem w regionie jest stan szkolnictwa zawodowego oraz
brak kształcenia rzeczywiście potrzebnych na danym obszarze
fachowców. Jest to bardzo widoczne w Kamiennej Górze i
szerzej na pogórzu sudeckim gdzie nie kształci się specjalistów
w zakresie obsługi Infrastruktury górskiej Infrastruktury
turystycznej.

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona w Makrosferze Edukacja, Nauka, Kultura, Sport i Informacja:
6.1.3. Rozbudowa i modernizacja szkolnictwa zawodowego oraz 6.4.4.
Wypracowanie modelu współpracy szkół przygotowujących do wykonywania
zawodu z pracodawcami

Makrosfery

Brakuje w Strategii przedsięwzięć odnoszących się do
konieczności budowy i/lub modernizacji Infrastruktury
turystycznej w górach. Brakuje oferty zimowej na Dolnym
Śląsku mimo istnienia inicjatywy „Biały Orlik” (lodowiska).
Potrzebne byłoby silne wsparcie województwa w modernizacji i
budowie takiej infrastruktury.

Rozdział

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

815

Makrosfery

W Strategii brakuje jakiejkolwiek wzmianki na temat kryzysu
mieszkaniowego jaki obserwujemy na terenie Dolnego Śląska,
szczególnie mniejszych ośrodkach miejskich. Brak informacji na
temat społecznego budownictwa mieszkaniowego może
skutkować również w nowej perspektywie finansowej brakiem
środków unijnych na dofinansowanie budownictwa
społecznego w naszym regionie. Jak nie będzie pomocy z
pieniędzy wojewódzkich lub unijnych dotacji to nie będzie
mieszkań społecznych na wynajem.

816

Makrosfery

Popiera zapisy dotyczące inwestycji drogowych i w edukację,
jednocześnie proponuje przekazanie większych pieniędzy na
koleje.

817

818

819

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona częściowo

Postulaty zawarte w uwadze znajdują się w zapisach SRWD: Makrosfera Turystyka:
Przedsięwwzięcia: Wspieranie inwestycji niezbędnych do umożliwienia uprawiania
turystyki kwalifikowanej, m.in. narciarskiej, górskiej, rowerowej, pieszej, konnej i
wodnej. Obszar turystyki faktycznie nie został wskazany bezpośrednio w celach
tematycznych KE, ale będzie istaniała możliwość pośredniego wsparcia tego
obszaru ze środków UE w ramach polityki spójności, np. przy wsparciu sektora
MSP, w zakresie ochrony bioróżnorodności biologicznej, w zakresie dziedzictwa
kulturowego.
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820

Rozdział

Makrosfery

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

Ważnym kołem zamachowym rozwoju lokalnych społeczności
mogłoby być postawienie na odnawialne źródła energii i małe
elektrownie. Co prawda powstał program małej retencji wodnej
ale nie jest on realizowany w skali (zbiorniki w Jakuszycach,
Oleszna, Kostrzyca nie powstał), która mogłaby zmienić obraz
sektora energetycznego na obszarach górskich. Rozwój
lokalnych źródeł energii mógłby być szansą dla regionu i
prowadzić do obniżenia poziomu bezrobocia. Ponadto tam
gdzie powstaną zbiorniki wodne tam zaczyna się rozwijać
turystyka wodna.

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona

Postulaty zawarte w uwadze znajdują się w zapisach SRWD.

Uwzględniona

W Strategii w Makrosferze "Społeczeństwo i Partnerstwo" w ramach planowanych
przedsięwzięć planuje się "Aktywizację podmiotów w realizacji działań służących
rozwojowi regionu oraz wykorzystywanie partnerstwa publiczno- prywatnego,
publiczno- publicznego i publiczno- społecznego i klastrów". Wydaje się zatem, że
wskazana w uwadze współpraca trójstronna (publ.- społ. - gosp.) znalazła
odzwierciedlenie właśnie w tej ostatniej wymienionej formie partnerstwa.
Odnosząc się natomiast do kwestii wykorzystania w przyszłym okresie
programowania instrumentu terytorialnego, jakim jest CLLD (rozwój lokalny
kierowany przez społeczność), nie ma konieczności deklarowania się w tym
zakresie w ramach SRWD, jako dokumencie strategicznym, wyznaczającym kierunki
działania. CLLD jest narzędziem działania, a nie kierunkiem. Wprowadzono
natomiast zapis: w Makrosferze 6 "Partnerstwo i przedsiębiorczość" (z uwagi na
"aktywność i współpracę społeczności lokalnych"): kolumna: Przedsięwzięcia:
"podejmowanie działań na rzecz aktywności społeczności lokalnych i rozwoju
lokalnego, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności marginalizowanych".

821

Makrosfery

W Makrosferze Partnerstwo, Przedsiębiorczość brakuje
przedsięwzięcia odnoszącego się do partnerstwa
trójsektorowego (publiczno – społ. – gosp.). KE w październiku
odniosła się z apelem na rozwój kierowany przez społeczności
lokalne.

822

Makrosfery

Brakuje generalnie nastawienia na wspieranie inicjatyw
oddolnych w społeczeństwie, rozwoju przez istniejące
dynamiczne lokalne społeczności.

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona w Makrosferze Społeczeńśtwo i Partnerstwo:Przedsięwzięcia:
Podejmowanie działań na rzecz aktywności społeczności lokalnych i rozwoju
lokalnego, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności marginalizowanych.

Makrosfery

23 października odbyło się spotkania w pałacu prezydenckim z
udziałem przedstawicieli trzech ministerstw na temat
przyszłego działania lokalnych grup działania na terenie Polski.
Dotacje w ramach wielofunduszowego wsparcia (środki ze
wspólnej polityki rolnej ale i z innych funduszy) ma być
przeznaczana na działalność na terenie wsi i miast. Obecnie
trwa tylko dyskusja jakiej wielkości miasta mają być objęte
takim wsparciem.

Uwzględniona

Uwaga iuwzględniona w Makrosferze Społeczeńśtwo i Partnerstwo:
Przedsięwzięcia: "podejmowanie działań na rzecz aktywności społeczności
lokalnych i rozwoju lokalnego, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności
marginalizowanych".

Makrosfery

W Strategii powinno się postawić na rozwój transportu
kolejowego (w tym ze szczególnym naciskiem na transport
towarowy), w dokumencie powinno się znaleźć przedsięwzięcie
dotyczące budowy torów kolejowych prowadzących do kopalni.
Cieszy Nas nastawienie na budowę drogi S3 na terenie Dolnego
Śląska.

823

824

Uwzględniona częściowo

SRWD jest pierwszym szczeblem programowania strategicznego i określa główne
wyzwania i kierunki działań tworząc docelowy obraz planowanej przyszłości
regionu w określonym horyzoncie czasowym. Określa cele rozwoju i stwarza ramy
dla przyszłych projektów. Ogólne postulaty uwagi zawierają się w istniejących
zapisach Strategii: Makrosfera Infrastruktura: Poprawa jakości i standardów
transportu (drogowego, kolejowego, lotniczego i żeglugi śródlądowej).
Rekomendowane uzupełnienie zapisów makrosfery o przedsięwzięcie:
Dostosowanie linii kolejowych do przewozu kruszyw. Szczegółowe rozwiązania
będą formułowane na niższych szczeblach planowania.
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825

826

827

828

829

830

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD
Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Makrosfery

Należy w Strategii zawrzeć zapisy dotyczące najważniejszych
inwestycji infrastrukturalnych na terenie województwa z
podziałem na inwestycje wojewódzkie i krajowe. Zapisy te
powinny być zrealizowane.

Uwzględniona

Najważniejesze zadania dotyczące dróg wojewódzkich zostały zapisane ogólnie z
zapisami SRWD/ w Makrosferze Infrastruktura/ Przedsięwzięcia oraz szczegółowo
w WPF. Wprowadzony zostanie podział na inwestycje regionalne i krajowe.
Realizacja ich, jakkolwiek priorytetowa, będzie zależała od możliwosci
finansowania ich przez odpowiednie podmioty szczebla samorządowego i/lub
krajowego, w tym w ramach kontraktu terytorialnego.

Makrosfery

Zorganizowaliśmy konferencję w sprawie S3 gdzie
poinformowano nas o przeniesieniu w czasie tej inwestycji
nawet o 20 – 30 lat. Prosi o wyjaśnienie kiedy będzie gotowa
droga S3.

Nieuwzględniona

Uwaga dotyczy etapu realizacji inwestycji i nie jest przedmiotem ustaleń SRWD.

Makrosfery

Dla obszaru kamiennogórskiego niezwykle ważne jest, że
strategia zawiera dwa niezwykle ważne przedsięwzięcia – drogę
S3 oraz drogę sudecką. Przebieg drogi sudeckiej został
określony na spotkaniu w Kamiennej Górze.

Uwzględniona

Uwaga zgodna z zapisami SRWD/ w Makrosferze Infrastruktura/ Przedsięwzięcia: "
Realizacja projektu trasa Sudecka - integrująca południowy obszar województwa
dolnośląskiego, W paśmie Drogi Sudeckiej znajdują się 2 zadania ujęte w WPF :. 1.
Budowa obejścia miejscowości Mysłakowice i Kostrzyca w ciągu DW 366 na
odcinku Głębock – Kowary - zadanie ujęte w WPF,
.2. Budowa obwodnicy Szczawna Zdroju w ciągu drogi wojewódzkiej nr 376

Rozdział

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

Uzasadnienie zmiany

Makrosfery

Dostosowanie systemu kształcenia (programów nauczania) do
potrzeb regionu (rynku pracy).

Uwzględniona

Uwaga zawiera się w istniejących zapisach SRWD: Makrosfera Edukacja, Kultura i
Informacja: Priorytety: Dostosowanie oferty edukacyjnej do wymagań gospodarki
i rynku pracy; Przedsięwzięcia: Opracowanie Dolnośląskiej Podstawy Programowej
(wraz z dostosowaniem do niej struktury szkolnictwa na Dolnym Śląsku),
uwzględniającej edukację regionalną i wyzwania regionalnego rynku pracy.
Ponaddto Przedsięwzięcia: Wypracowanie modelu współpracy szkół
przygotowujących do wykonywania zawodu z pracodawcami.
Można jedynie opracowywać programy autorskie, ale muszą one uwzględniać
podstawy programowe. Ponadto zgodnie z nową podstawą propramową realizuje
się przedmioty rozszerzone i dodatkowe

Makrosfery

Głównym problemem w obszarze lubińskim jest ewentualna
budowa kopalni odkrywkowej złoża „Legnica”. Chcielibyśmy
aby klarownie powiedziano czy kopalnia ta powstanie, czy też
nie? Z powodu ewentualnego powstania kopalni istnieje paraliż
inwestycyjny w regionie. Nie możemy zapewnić inwestorów, że
w tym miejscu nie powstanie zaraz kopalnia.

Uwzględniona

W makroprojekcie ZASOBY dodać zapis zgodny z Uchwałą Zarządu w sprawie
zapisu w PZPWD "Uwzględnienie lokalizacji udokumentowanych i nie
zagospodarowanych złóż kopalin, w tym surowców skalnych i wegla brunatnego".

Uwzględniona częściowo

SRWD jest pierwszym szczeblem programowania strategicznego i określa główne
wyzwania i kierunki działań tworząc docelowy obraz planowanej przyszłości
regionu w określonym horyzoncie czasowym. W istniejących zapisach SRWD w
Makrosferze Infrastruktura znajdują się zapisy: Budowa dróg o znaczeniu
ponadregionalnym w standardzie autostrady lub co najmniej drogi ekspresowej
[...] Nowa Sól – Lubin - Legnica – Lubawka. Szczegółowe przedsięwzięcia będą
doszczegółowiane na etapie programów operacyjnych i wdrożeniowych.
Etap budowz ybiornika w Malcyzcach nie jest pryedmiotem ustale} SRWD.

Makrosfery

Nie ma planu modernizacji drogi Lubin – Legnica, jest
niepewność co do powstania drogi S3 i poprowadzenie jej trasą
dotychczas ustaloną, która dotychczas była planowana, dalej
nie jest gotowy zbiornik w Malczycach.
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Rozdział

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona

SRWD jest pierwszym szczeblem programowania strategicznego i określa główne
wyzwania i kierunki działań tworząc docelowy obraz planowanej przyszłości
regionu w określonym horyzoncie czasowym. Szczegółowe rozwiązania,
finasowanie będą formułowane na niższych szczeblach planowania.
Uwaga zgodna z istniejącycmi zapisami SRWD: Makrosfera Infrastruktra:
Priorytety: Poprawa dostępności transportowej regionu (powiązania wewnętrzne i
zewnętrzne); Poprawa jakości i standardów transportu (drogowego, kolejowego,
lotniczego i żeglugi śródlądowej) oraz Przedsięwzięcia: Dostosowanie
infrastruktury kolejowej do wymagań oraz wyzwań współczesności oraz przyszłości
na Dolnym Ślasku
Uwaga zawiera się w istniejących zapisach SRWD, Makrosfera Partnerstwo i
Przedsiębiorczość. M.in. Priorytet: "Powstrzymanie odpływu młodych i
wykształconych osób z regionu i stymulowanie procesów imigracji młodzieży"
realizowane przez "Przedsięwzięcie" określone jako: "Przeciwdziałanie wykluczeniu
młodych z rynku pracy, wydłużenie perspektywy przydatności zawodowej".

Makrosfery

Istnieje problem komunikacji kolejowej, która jest
niedoinwestowana. Zależy nam na tym aby nie dublować
różnych inwestycji, które chcielibyśmy wykonać na Dolnym
Śląsku.

Makrosfery

Problemem jest, że ludzie wykształceni wyjeżdżają. Należałoby
uwzględnić w strategii kwestię młodych bezrobotnych.

Uwzględniona

Makrosfery

Odbyły się na terenie 6 gmin referenda w sprawie kopalni
odkrywkowej, tymczasem strona rządowa tych wyników nie
uwzględniła. Z mediów dowiedziałem się, że poszły do gmin
instrukcje z UM aby zmienić w gminnych planach zagosp.
przestrzennego zapisy dotyczące zakreślenia terenów pod
odkrywkę.

Uwzględniona

834

Makrosfery

Chcemy otrzymać konkret na temat kopalni odkrywkowej. 3
lata temu było referendum na temat kopalni odkrywkowej
(sprzeciw wobec kopalni). Strona rządowa się nie odezwała w
tej sprawie. Najważniejsze jest aby ewentualne wydobycie nie
odbywało się odkrywką. Nie spieszmy się z budową kopalni.
Jakie są plany dotyczące wysiedlenia mieszkańców z terenu
złoża „Legnica”. Zamiast skupić się na budowie kopalni
powinniśmy postawić na odnawialne źródła energii, zgodnie z
wytycznymi strategii Europa 2020.

Nieuwzględniona

Uwaga nie jest przedmiotem ustaleń SRWD. Strategia Rozwoju Województwa
Dolnośląskiego jest pierwszym szczeblem programowania strategicznego i określa
główne wyzwania i kierunki działań tworząc docelowy obraz planowanej
przyszłości regionu w określonym horyzoncie czasowym.

835

Makrosfery

Należy postawić na odnawialne źródła energii, nie na węgiel.
Powinniśmy iść w kierunku małych regionalnych elektrowni.

Uwzględniona

Postulaty zawarte w uwadze znajdują się w zapisach SRWD.

831

832

833

836

Makrosfery

Brakuje przedszkoli na tym obszarze.

Uwzględniona

W makroprojekcie ZASOBY dodać zapis zgodny z Uchwałą Zarządu w sprawie
zapisu w PZPWD "Uwzględnienie lokalizacji udokumentowanych i nie
zagospodarowanych złóż kopalin, w tym surowców skalnych i wegla brunatnego".

SRWD jest pierwszym szczeblem programowania strategicznego i określa główne
wyzwania i kierunki działań tworząc docelowy obraz planowanej przyszłości
regionu w określonym horyzoncie czasowym. Szczegółowe rozwiązania będą
formułowane na niższych szczeblach planowania.
W SRWD w Makrosferze Edukacja, Kultura i Informacja znajdują się zapisy, które
odpowiadają na zgłoszoną uwagę: Przedsięwzi "Edukacja, Kultura i informacja"cia:
"Upowszechnienie wychowania przedszkolnego …".

837

838

Makrosfery

Strategia jest źle zrobiona. Strategia mówi o wizji ogólnej,
tymczasem w strategii powinno się szczegółowo rozwinąć
zapisy dotyczące przemysłu. Od 4 – 5 lat teren gminy Lubin
wygląda tak jakby już zadecydowano, że wydobycie węgla
nastąpi.

Makrosfery

Poziom uprzemysłowienia regionu przekłada się niestety na
zwiększenie zagrożeń dla społeczeństwa i środowiska
naturalnego. Skutkuje zwiększeniem ryzyka wystąpienia awarii
przemysłowych, również w zakresie transportu.

Zagrożenia dla środowiska stawiane przez przemysł są istotnym
tematem, jaki należy wskazać w strategii. Region znajduje się w
krajowej czołówce pod względem stopnia uprzemysłowienia.
Stwarza to istotne ryzyko, związane z możliwymi zagrożeniami.

Nieuwzględniona

Uwaga nie jest przedmiotem ustaleń SRWD. Strategia Rozwoju Województwa
Dolnośląskiego jest pierwszym szczeblem programowania strategicznego i określa
główne wyzwania i kierunki działań tworząc docelowy obraz planowanej
przyszłości regionu w określonym horyzoncie czasowym.

Uwzględniona

W celu uwzględnienia uwagi w SRWD w rozdziale 6. Makrosfery, w makrosferze
Bezpieczeństwo, zapis: "Realizacja działań służących sprawnemu zapobieganiu
zagrożeniom…" uzupełniony zostanie: "…,w tym ekstremalnym zjawiskom
atmosferycznym i awariom przemysłowym,...".
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839

Rozdział

Obecny zapis

Makrosfery

Treść uwagi/propozycja zmiany

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Równie niepokojące jest nasilenie zjawisk meteorologicznych
związanych z silnymi wiatrami. Stwarzają one istotne
zagrożenie dla życia ludzkiego, a także infrastruktury (sieci
energetyczne, sieć drogowa, budynki) oraz środowiska. Mając
to na uwadze, konieczne staje się wspieranie służb, których
zadaniem jest ochrona społeczeństwa przed skutkami tych
zarożeń.

Wśród zagrożeń naturalnych najczęściej wskazywane są powodzie.
W ostatnich latach zwiększyła się niestety częstotliwość
występowania zjawisk związanych z silnymi wiatrami. Ich skutki to
zniszczenia w infrastrukturze (linie energetyczne, budynki),
środkach transportu, środowisku oraz wypadki z udziałem ludzi.

Uwzględniona

W celu uwzględnienia uwagi w SRWD w rozdziale 6. Makrosfery, w makrosferze
Bezpieczeństwo, zapis: "Realizacja działań służących sprawnemu zapobieganiu
zagrożeniom…" uzupełniony zostanie: "…,w tym ekstremalnym zjawiskom
atmosferycznym i awariom przemysłowym,...".

Pomimo realizacji szeregu działań związanych z zapobieganiem
zagrożeniom, nie jest możliwe całkowite ich uniknięcie. Zmiany
klima tyczne, katastrofy naturalne, awarie przemysłowe, wypadki,
pożary, itp. to zdarzenia, z którymi mamy do czynienia nieustannie.
W niektórych obszarach intensywność negatywnych zdarzeń
wzrasta. Konieczne staje się więc obecnie wzmocnienie
działającego systemu ratowniczego, tak aby mógł on sprawnie i
szybko reagować, ograniczać skutki zagrożeń, chronić ludzkie życie i
środowisko naturalne. Przedsięwzięcie to powinno zostać wskazane
jako samodzielne.

Uwzględniona

Zapis został kompleksowo zawarty w SRWD w rozdziale 6. Makrosfery, w
makrosferze Bezpieczeństwo.

Uwzględniona

Uwaga rekomendowana do uwzględnienia.

W mojej jednostce od roku 2002 nie udało zatrudnic inzyniera,
dodatkowo dobrze zapowiadający się inzynier budownictwa
zrezygnował z pracy na rzecz pracy w zawodzie. Kilkakrotnie
próbowano kształcić np. w kierunku elektryk - inżynier elektryk
widząc tabelę stawek ministerialnych dla nauczycieli z usmiechem
na twarzy odwracał się na pięcie. Odbudowując kształcenie
zawodowe, nalezy wypracowac mechanizm uatrakcyjnienia pracy w
szkolnictwie zawodowym. Absolewnt wydziału budownictwa PWr
w drugim roku pracy ma pensję zasadniczą o ok. 700 złotych
wyższą, niż nauczyciel dyplomowany z kilkunastoletnim stażem. W
mojej ocenie odbudowa, ale i unowoczesnianie kształcenia
zawodowego nie jest możliwe bez specjalnego dofinansowania
zatrudnienia inżynierów w szkołach. Realizacja tego założenia
strategii jest niemożliwa bez posyskania pracowników
pedagogicznych z tytułami inzynierskimi.

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona w Makrosferze Edukacja, Nauka, Kultura, Sport i Informacja:
Priorytety: rozdbudowa szkolnictwa zawodowego oraz w przedsięwzięciach:
rozwój dolnośląskiego systemu wspierania nauczycieli i Motywacja w ramach
systemu dla nauczycieli i szkół.

Droga wojewódzka nr 380 z uwagi na jej znaczenie dla ruchu
turystycznego.

Uwzględniona

Odnośnie dróg wojewódzkich - uwaga zgodna z zapisami SRWD/ w Makrosferze
Infrastruktura/ Przedsięwzięcia: " Kompleksowe remonty i modernizacje dróg
wojewódzkich i powiatowych łączących miasta Dolnego Śląska.

Uwzględniona częściowo

SRWD jest pierwszym szczeblem programowania strategicznego i określa główne
wyzwania i kierunki działań tworząc docelowy obraz planowanej przyszłości
regionu w określonym horyzoncie czasowym. Szczegółowe rozwiązania będą
formułowane na niższych szczeblach planowania. Postulowane przedsięwzięcie
zawiera się w istniejących zapisach SRWD: Makrosfera Infrastruktura:
Utrzymywanie, modernizacja i budowa dróg i kolei zapewniających dojazd z
małych, peryferyjnie położonych miejscowości do głównych miast województwa

840

Makrosfery

Wzmocnienie ochrony przed skutkami katastrof naturalnych i
cywilizacyjych - rozbudowa baz ratownictwa.

841

Makrosfery

Makrosfery: jeżeli są elementem celów to ich opis należy ująć w
rozdziale

842

843

844

Wprowadzenie zapisów dotyczących uatrakcyjnienia pracy
inzynierów w szkolnictwie zawodowym. tzn. wprowadzenia
mechanizmów ,,dodatku inżynierskiego dla nauczycieli
inżynierów czynnych zawodowo i wchodzących do zawodu.

Makrosfery

Makrosfery

Makrosfery

INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA
Realizacja projektu Trasa Sudecka
(Zgorzelec, Jelenia Góra, Kamienna Góra,
Dopisać : wraz z modernizacją dowiązania drogowego poprzez
Boguszów Gorce, Wałbrzych,
drogę wojewódzką nr 380 Mieroszów – Głuszyca.
Głuszyca,Nowa Ruda , Kłodzko)
integrującej południowy obszar
województwa dolnośląskiego.

INFRASTRUKTURA TRANSPORTU Przedsięwzięcia

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Należy dopisać : Odtworzenie kolejowej trasy turystycznej
Mając na względzie jej transgraniczne znaczenie oraz podjęte do tej
Wałbrzych – Mieroszów – Mezimesti – Otovice - Tłumaczów –
pory działania strony czeskiej (przygotowane studium
Kłodzko – Nowa Ruda – Wałbrzych.
wykonalności).
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Rozdział

Obecny zapis

W części: „Infrastruktura Transportowa”,
po trzecim znaczniku.
845

Makrosfery
Brak zapisu

Nie uwzględniono zapisu budowy
obwodnicy oławskiej i remontu
kapitalnego wiaduktu oławskiego.

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD
Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Budowa drugiego etapu obwodnicy miasta Legnicy w ciągu
nowego przebiegu drogi krajowej nr 94 jako drogi
alternatywnej dla płatnej autostrady A4.

Planowany odcinek obwodnicy miasta stanowić będzie o
bezpieczeństwie i jakości połączenia wszystkich użytkowników
drogi krajowej 94, która będzie alternatywą dla płatnej autostrady
A4 łączącej przeciwległe granice państwa (wschód zachód).
Ponadto droga DK 94 łączy ze sobą dwa największe pod względem
liczby ludności obszary województwa: WROM oraz LGOM. Są to
jednocześnie obszary o wysokich wskaźnikach gospodarczych co
dodatkowo potęguje natężenie ruchu.

Uwzględniona częściowo

SRWD jest pierwszym szczeblem programowania strategicznego i określa główne
wyzwania i kierunki działań tworząc docelowy obraz planowanej przyszłości
regionu w określonym horyzoncie czasowym. Szczegółowe przedsięwzięcia będą
doprecyzowane na etapie programów operacyjnych i wdrożeniowych. Uwaga
zawiera się w istniejacych zapisach SRWD: Makrosfera Infrastruktura: Wytyczenie
korytarzy drogowych transportowych (drogowych i kolejowych), w tym dla
transportu ciężkiego ze szczególnym uwzględnieniem realizacji obwodnic miast na
drogach wojewódzkich, a także lobbowanie na szczeblu centralnym na rzecz
realizacji obwodnic miejscowości w ciągach dróg krajowych.

propozycja:
1.uwzględnić w projekcie \"Strategii Rozwoju Województwa
Dolnośląskiego do roku 2020\" zaprojektowania i
wybudowania obwodnicy oławskiej. 2. zaplanowanie remontu
kapitalnego wiaduktu oławskiego.

ad.1.W obecnej dobie rozwoju regionalnego i obecności w Unii
Europejskiej dzięki obwodnicy Oławę ominie uciążliwy ruch
tranzytowy, pozwoli go wyprowadzić poza miasto, kierowcy ominą
zatłoczone już dzisiaj ulice. Miast stało się tranzytem. Droga
krajowa,wojewódzka w Oławie przebiega między szkołami. W
mieście już występują korki uliczne a ruch samochodów
wielotonowych niszczy wyremontowane drogi, ulice i mosty.
Mieszkańcy Oławy mają poczucie zagrożenia, często dochodzi do
wypadków. Zaplanowanie budowy obwodnicy dwukierunkowej z
jedną jezdnią o trzech pasach ruchu,umożliwi na
przemienne wyprzedzanie, zmniejszy się liczbę wypadków i
poprawi bezpieczeństwo ruchu,
ad.2 na konstrukcji wiaduktu wstępują pęknięcia, jak mieszkańcy
zauważyli są one tuszowane a nie prowadzone prace
konserwacyjne, dlatego powinno się zaplanować jego remont aby
zapobiec tragedii jaka może wystąpić. To są priorytetowe zadania
jak mówią mieszkańcy Miasta Oława i do wpisania je do \"Strategii
Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do roku 2020\"

Uwzględniona częściowo

Odnośnie dróg wojewódzkich - uwaga zgodna z zapisami SRWD/ w Makrosferze
Infrastruktura/ Przedsięwzięcia: "Wytyczenie korytarzy transportowych
(drogowych i kolejowych), w tym dla transportu ciężkiego ze szczególnym
uwzględnieniem realizacji obwodnic miast na drogach wojewódzkich"

Treść uwagi/propozycja zmiany

Uzasadnienie zmiany

846

Makrosfery

847

Makrosfery

Położenie wyraźniejszego akcentu na Sudety – w tym
narciarstwo i inne sporty zimowe: drugi sezon wypoczynkowy,
a przez to generowanie i utrzymanie miejsc pracy.

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona w Makrosferze TURYSTYKA: Przedsięwzięcie: 4.4.2.
Aktualizacja lub opracowanie subregionalnych strategii rozwoju turystyki
uwzględniających zmieniające się uwarunkowania rozwoju.

848

Makrosfery

Nowy obszar wzrostu „Sudety Zdrój” – zbyt mało wiemy o
potencjale złóż leczniczych – powinniśmy zidentyfikować i
zweryfikować te zasoby.

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona w Makrosferze TURYSTYKA: Przedsięwzięcie: 4.4.2.
Aktualizacja lub opracowanie subregionalnych strategii rozwoju turystyki
uwzględniających zmieniające się uwarunkowania rozwoju.

Makrosfery

Makrosfera Zasoby: uzdrowiska i ich rozwój będą tworzyły
nowe miejsca pracy pod warunkiem rozszerzania działań,
budowy nowych obiektów o nowych funkcjach, a nie tylko
odnawianie istniejącej infrastruktury uzdrowiskowej.

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona w Makrosferze TURYSTYKA: Przedsięwzięcie: 4.4.2.
Aktualizacja lub opracowanie subregionalnych strategii rozwoju turystyki
uwzględniających zmieniające się uwarunkowania rozwoju.

849

850

Makrosfery

Wsparcie przedsiębiorców – konieczna wyraźna transza
finansowa w kierunku turystyki.

Uwzględniona częściowo

SRWD jest pierwszym szczeblem programowania strategicznego i określa główne
wyzwania i kierunki działań tworząc docelowy obraz planowanej przyszłości
regionu w określonym horyzoncie czasowym. Szczegółowe rozwiązania będą
formułowane na niższych szczeblach planowania. W funduszach unijnych turystyka
nie jest traktowana przez Komisję Europejską jako priorytetowa w nowej
perspektywie, lecz wsparcie jest przewidziane, z tym, że raczej w postaci
instrumentów zwrotnych. W SRWD Makrofera znajdują się zapisy, które obejmuje
uwaga, m.in. specjalnie wydzielona na ten cel Makrosfera TURYSTYKA oraz
proponowana pulaalokacji środków wspierających turystykę, 10%.

851

Makrosfery

Tereny poprzemysłowe – szanse naszego rozwoju.

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona w makrosferze ZASOBY: Przedsięwzięcia:
Rekultywacja i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych i powydobywczych.
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Rozdział

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

852

Makrosfery

W celu zrównoważony transport nie ujęto połączenia Jelenia
Góra – Wrocław.

Uwzględniona

853

Makrosfery

Makrosfera turystyka (i ogólnie turystyka) – zbyt ogólne zapisy.

Nieuwzględniona

854

Makrosfery

BARIERY: „zmniejszająca się liczba mieszkańców wiążących
swoją przyszłość w regionie” – nie można znaleźć w projekcie
SRWD działania zmieniające ten trend.

Uwzględniona

Uzasadnienie:
Uzupełnienie zapisów Makrosfery Infrastruktura uzupełniono zapisy dot. budowy
dróg w standardzie drogi co najmniej ekspresowej w relacjach […] Warszawa Wrocław - Wałbrzych - Jelenia Góra - Liberec
Uwaga uwzględniona w Makrosferze TURYSTYKA: Przedsięwzięcie: 4.4.2.
Aktualizacja lub opracowanie subregionalnych strategii rozwoju turystyki
uwzględniających zmieniające się uwarunkowania rozwoju.
Uwaga uzgledniona w zapisach Makrosfery Społeczeństwo i Partnerstwo.

Zasadnicze tezy uwagi zawierają się w następujących zapisach SRWD:
• „W sferze publicznej w nadchodzącym okresie konieczna jest daleko idąca
koncentracja na projektach i zadaniach kluczowych, ponadlokalnych i o wysokiej
wartości dodanej dla regionu. Zachowana powinna być przy tym równowaga
społeczna, wyrażona m.in. poprzez włączenie wszystkich grup społecznych, w tym
przede wszystkim młodzieży, seniorów i niepełnosprawnych.” (Wprowadzenie);
• „Aspekt demograficzny, zwłaszcza wsparcie dla pracujących rodziców z małymi
dziećmi oraz zwiększającej się grupy osób starszych” (Makrosfera Społeczeństwo i
Partnerstwo)
• „Prowadzenie stałego monitoringu zachodzących procesów społecznych”,
„Powołanie instytucji wspierającej osoby starsze” oraz „Aktywizacja grup
społecznych narażonych na wykluczenie społeczne” (Makrosfera Społęczeńsrtwo i
Partnerstwo)

855

Makrosfery

Aktywność osób starszych – powinno być o tym więcej w
Strategii.

Uwzględniona

856

Makrosfery

Zbytnia szczegółowość w niektórych miejscach dokumentu np.
wymienianie „asystent w przedszkolu”.

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona.

857

Makrosfery

Obszary interwencji: konieczny zapis połączenia J.G. z
Wrocławiem i połączeniem w standardzie drogi szybkiego
ruchu z planowaną S3.

Uwzględniona

Korekta zapisów w Makrosferze Infrastruktura: Przedsięwzięcie: Budowa
południowej jezdni autostrady na odcinku Krzywa - Olszyna oraz dróg o znaczeniu
ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi ekspresowej […]

858

Makrosfery

W ramach turystyki: w Strategii „nie widać” że posiadamy góry
o wysokiej wartości krajobrazowej – „góry są niewidoczne w
Strategii”.

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona w Makrosferze TURYSTYKA: Przedsięwzięcie: 4.4.2.
Aktualizacja lub opracowanie subregionalnych strategii rozwoju turystyki
uwzględniających zmieniające się uwarunkowania rozwoju.

859

Makrosfery

Makrosfery (i inne elementy Strategii): z jednej strony bardzo
duża szczegółowość, z drugiej duża ogólność – czym się
kierowano?

Uwzględniona

SRWD musi zawierać realny kompromis pomiędzy generalizacją a szczegółowością
zapisów. Dlatego w projekcie SRWD w Makrosferach znalazły się też konkretne
przedsięwzięcia do realizacji w perspektywie 2020 roku.

860

Makrosfery

Mocniejszy zapis o turystyce zimowej – rekreacji narciarskiej.

Uwzględniona

Strategia zawiera realny kompromis pomiędzy generalizacją a szczegółowością
zapisów. Dlatego w projekcie SRWD w Makrosferach znalazły się też konkretne
przedsięwzięcia do realizacji w perspektywie 2020 roku.

861

Makrosfery

Uwzględniona

Dlatego też projekt SRWD opiera się na 2 filarach, z których jednym jest turystyka,
a drugim produkcja innowacyjna i oparta o nowoczesne technologie.

862

Makrosfery

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona w zapisach Makrosfery Infrastruktura.

Nie mówmy tylko i wyłącznie o turystyce. W Strategii powinno
być większe nastawienie na aspekty przemysłowe – generujące
miejsca pracy.
Mocniejszy akcent na kwestie komunikacyjne – bo „nie
dojedziemy do niczego”.

863

Makrosfery

Ściślej powiązać terytorialnie i funkcjonalnie kotlinę kłodzką i
jeleniogórską (przedgórze sudeckie).

Uwzględniona

Uwaga zgodna z zapisami SRWD/ w Makrosferze Infrastruktura/ Przedsięwzięcia: "
Realizacja projektu trasa Sudecka - integrująca południowy obszar województwa
dolnośląskiego, W paśmie Drogi Sudeckiej znajdują się 2 zadania ujęte w WPF :. 1.
Budowa obejścia miejscowości Mysłakowice i Kostrzyca w ciągu DW 366 na
odcinku Głębock – Kowary - zadanie ujęte w WPF,
.2. Budowa obwodnicy Szczawna Zdroju w ciągu drogi wojewódzkiej nr 376 - .

864

Makrosfery

Połączenie drogowe turystyczne przez przełęcz Karkonoską z
J.G. do Czech (Szpindlerowy Młyn).

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona w Makrosferze TURYSTYKA: Przedsięwzięcie: 4.4.2.
Aktualizacja lub opracowanie subregionalnych strategii rozwoju turystyki
uwzględniających zmieniające się uwarunkowania rozwoju.

151
UWAGI ZGŁOSZONE DO PROJEKTU SRWD 2020
Lp.

865

866

Rozdział

Makrosfery

Makrosfery

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

Należy planować działania z uwzględnieniem
niepełnosprawności mieszkańców – uniwersalność projektów.
Brakuje wyraźnego zapisu o osobach starszych i
niepełnosprawnych.

Niepełnosprawność jako wartość ekonomiczna - turystyka osób
niepełnosprawnych, rehabilitacja.

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona

SRWD określa główne wyzwania i kierunki działań, tworząc docelowy obraz
planowanej przyszłości regionu. W obecnych zapisach SRWD (rozdział 7
"Monitoring SRWD i systemy wskaźników"), w opisach celów oraz wskaźników
mierzących ich osiągnięcie wskazano obszary dotyczące os. niepełnosprawnych
oraz starszych poprzez wskazanie wskaźnika zatrudnienia os. niepełnosprawnych
oraz osób w wieku powyżej 55 roku życia. W ramach celu 6 przewidziano wzrost
zatrudnienia i mobilności pracowników os. niepełnosprawnych do poziomu 26 %,
oraz osób w wieku powyżej 55 . roku życia do poziomu 40%. Oznacza to m.in. że
działania realizujące zapisy Strategii będą dążyły do osiągnięcia tych celów i brały
pod uwagę potrzeby takich grup, jak osoby niepełnosprawne i osoby starsze.
Proponuje się wprowadzenie na str. 18 Zasady wyrównywania szans osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona w Makrosferze TURYSTYKA: Kryteria: Projekty umożliwiajace
jak najszersze udostepnianie obiektów dziedzictwa kulturowego regionu oraz
zasobów przyrodniczych z uwzględnieniem dostępności dla osób
niepełnosprawnych" oraz w Przedsięwzięciach: Rozbudowa jednolitego systemu
informacji turystycznej dla całego regionu dostosowanego do potrzeb osób
niepełnosprawnych

Uwzględniona częściowo

Odnośnie dróg wojewózkich: Zadanie zapisane w WPF: Budowa połączenia
drogowego pomiędzy miastami Zittau i Hradek nad Nisou wraz z włączeniem do
polskiej sieci drogowej. Uwaga zgodna z zapisami SRWD/ w Makrosferze
Infrastruktura/ Przedsięwzięcia: " Utrzymywanie , modernizacja i budowa dróg i
kolei zapewniający dojazd z małych peryferyjnie położónych miejscowości do
głównych miast województwa.
SRWD jest pierwszym szczeblem programowania strategicznego i określa główne
wyzwania i kierunki działań tworząc docelowy obraz planowanej przyszłości
regionu w określonym horyzoncie czasowym. Wykorzystanie energetyczne Ziemii
Jeleniogórskiej stanowi temat ewentualnej do analizy odrębnych opracowań
specjalistycznych.

Makrosfery

Odnośnie współpracy z Czechami: nie będzie współpracy bez
lokalnych dróg, brak możliwości prowadzenia połączenia.

868

Makrosfery

Brak elektroenergetycznego wykorzystania Ziemi
Jeleniogórskiej.

Nieuwzględniona

869

Makrosfery

Brak wykorzystania wód termalnych i SSE na Ziemi
Jeleniogórskiej.

Nieuwzględniona

867

Uwaga nie jest to przedmiotem ustaleń Strategii.

870

Makrosfery

Większa promocja rzeki Bóbr, jej doliny i Jeziora Pilchowickiego.

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona w Makrosferze TURYSTYKA: Przedsięwzięcie: 4.4.2.
Aktualizacja lub opracowanie subregionalnych strategii rozwoju turystyki
uwzględniających zmieniające się uwarunkowania rozwoju.

871

Makrosfery

Konieczna większa współpraca samorządów z org.
pozarządowymi.

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona w zapisach MaktrosferySpołeczeństwo i Partnerstwo. Zapisy
dot. współpracy samorządów z org. pozarządowymi zostały uzupełnione.

872

Makrosfery

Brak wsparcia i promocji dla produktów związanych z regionem
– wód, winorośli, hodowli ryb itd.

Uwzględniona

Uwaga zawiera się w istniejących zapisach SRWD: Makrosfera Turystyka:
Przedsięwzięcia: Promocja produktów regionalnych

873

Makrosfery

Turystyka: wspieranie odpowiednich elementów turystyki, nie
skupiać się tylko na bazie noclegowej, ale na zagospodarowanie
czasu wolnego – „usługi dodatkowe”.

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona w Makrosferze TURYSTYKA: Przedsięwzięcie: 4.4.2.
Aktualizacja lub opracowanie subregionalnych strategii rozwoju turystyki
uwzględniających zmieniające się uwarunkowania rozwoju.

874

Makrosfery

Konkurencyjność turystyki – polepszenie bazy przez
poszerzenie zakresu świadczonych usług (konieczne wsparcie
dla przedsiębiorców, bodziec rozwojowy).

Uwzględniona

W Strategii w rozdziale Makrosfer znajdują się zapisy, które odpowiadają na
zgłoszoną uwagę, zwłaszcza w zakresie Makrosfery "Turystyka". Ponadto działania
z zakresu turystyki wpisują się w obszar tematyczny pozostałych Makrosfer.

875

Makrosfery

Nie ograniczać możliwości działań transgranicznych – Zgorzelec
i Cieszyn posiadają łatwość udowadniania położenia
transgranicznego, inne miejscowości i obszary nie.

Uwzględniona

Żaden z zapisów projektu SRWD nie ogranicza możliwości współpracy
transgranicznej. Obszar transgraniczny został rozszerzony o obszar dwóch
powiatów odległych od granicy - co jest zgodnie z metodologią EWT i NUTS.
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Rozdział

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

W ramach makrosfery Infrastruktura planuje się m.in. realizację projektu Trasa
Sudecka (Zgorzelec - Jelenia Góra, -Wałbrzych - Paczków) integrującej południowy
obszar województwa dolnośląskiego czy też budowę łączników w ramach
powiązania projektowanej S3 z Aglomeracją Jeleniogórską i Aglomeracją
Wałbrzyską. Uwaga dotycząca odwrócenia się Jeleniej Góry plecami do Czechów
powinna być adresowana do władz tego miasta.

Makrosfery

Dziś Jelenia Góra zamiast przybliżać się do Wrocławia oddala się
od niego – wąska droga, ubytek mieszkańców (rocznie ubywa
ok. 960 osób). Sukces Kudowy Zdr – 50% turystów czeskich –
J.G. jest odwrócona do Czechów plecami.

Uwzględniona

877

Makrosfery

Rozwijać turystykę czy przemysł? Obydwie opcje potrzebują
sprawnego systemu komunikacji:
Wrocław – J.G. (kierunek Polska), J.G. – Kłodzko (szybka droga –
rozwój wewnętrzny i Czechy), J.G. – Zgorzelec przez Lubań,
Gryfów Śl. (kierunek niemiecki).

Uwzględniona

Uwaga zgodna z zapisami SRWD/ w Makrosferze Infrastruktura/ Przedsięwzięcia:
"Utrzymywanie , modernizacja i budowa dróg i kolei zapewniający dojazd z małych
peryferyjnie położónych miejscowości do głównych miast województwa.

878

Makrosfery

Baza hotelowa w J.G. już jest – teraz pozostaje co zaoferować
turystom. Pałace i ogrody Kotliny Jeleniogórskiej – szansa dla
obszaru, ale znajdują się poza J.G. – konieczne uwypuklenie
formy rekreacyjnej tych obiektów.

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona w Makrosferze TURYSTYKA: Przedsięwzięcie: 4.4.2.
Aktualizacja lub opracowanie subregionalnych strategii rozwoju turystyki
uwzględniających zmieniające się uwarunkowania rozwoju.

879

Makrosfery

Zbiorniki wodne – konieczny zapis w SRWD nt. wykorzystania
ich w kierunku uprawiania sportów nieuciążliwych i
wędkarstwa.

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona w Makrosferze Turystyka: Przedsięwzięcia: 4.4.14.
Podniesienie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej rzek, przede wszystkim Odry
oraz cieków i zbiorników wodnych poprzez zagospodarowanie nabrzeży, budowę
przystani, marin i rozbudowę turystycznej floty odrzańskiej (jednostek pływających
zaprojektowanych i skonstruowanych na Dolnym Śląsku).

880

Makrosfery

W obsłudze ruchu turystycznego obszaru jeleniogórskiego
brakuje języka niemieckiego.

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona w Makrosferze TURYSTYKA: Przedsięwzięcie: 4.4.2.
Aktualizacja lub opracowanie subregionalnych strategii rozwoju turystyki
uwzględniających zmieniające się uwarunkowania rozwoju.

Uwzględniona

Strategia jest pierwszym szczeblem programowania strategicznego i określa
główne wyzwania i kierunki działań tworząc docelowy obraz planowanej
przyszłości regionu w określonym horyzoncie czasowym. Szczegółowe
przedsięwzięcia będą doprecyzowane na etapie programów operacyjnych i
wdrożeniowych.
Postulaty uwagi zawierają się w istniejących zapisach SRWD: Makrosfera Turystyka:
Przedsięwzięcia: "Przygotowanie i wdrożenie projektu: Sudety Zdrój".

Uwzględniona częściowo

Uwaga uwzględniona częściowo w części dotyczącej zapisów SRWD Makrosferze
Infrastruktura/ Przedsięwzięcia: " Wytyczenie korytarzy drogowych dla transportu
ciężkiego ze szczegółnym uwzględnieniem realizacji obwodnic miast na drogach
wojewókzich", uwaga zbyt szczegółowa.

Istotnym problemem subregionu sudeckiego jest degradacja
środowiska i infrastruktury drogowej na obszarach wydobycia
surowców naturalnych. Cel: poprawa bezpieczeństwa i jakości
połączeń na terenach atrakcyjnych turystycznie oraz minimalizacja
negatywnych oddziaływań przemysłu

Uwzględniona

Uwaga zgodna z zapisami SRWD/ w Makrosferze Infrastruktura/ Przedsięwzięcia:
Realizacja inwestycji zwiększających płynność ruchów i bezpieczeństwo na
krytycznych odcinkach dróg.

Zapis umożliwi realizację projektów w miejscowościach, które nie
posiadają obecnie statusu uzdrowiska, a posiadają zasoby wód
mineralnych, walory klimatyczne i warunki do rozwoju funkcji
uzdrowiskowych w przyszłości.

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona w Makrosferze Turystyka: Przedsięwzięcia: 4.4.4. Odbudowa
i renowacja architektury zdrojowej, w tym m.in. pijalni wód oraz rewitalizacji
parków oraz adaptacja na cele uzdrowiskowe obiektów o wysokim potencjale
rozwojowym

876

881

882

883

884

Makrosfery

Modernizacja Infrastruktury kolejowej:
modernizacja linii kolejowej E-30/CE-30
(Zgorzelec – Legnica – Wrocław – Opole_,
E-59 (Wrocław – Poznań), C-59/
(Wrocław – Kłodzko – Międzylesie), CE59 (Zielona Góra – Wrocław oraz 274
(Wrocław – Wałbrzych – Jelenia Góra –
Zgorzelec), 137 (Legnica – Kamieniec
Ząbkowicki – Nysa), budowa połączenia
kolejowego Głogów – Polkowice,
modernizacja i elektryfikacja linii
kolejowych o znaczeniu regionalnym i
transgranicznym

Makrosfery

Wytyczenie korytarzy drogowych dla transportu ciężkiego ze
Doprecyzowanie zapisu dotyczącego budowy obwodnicy
Wytyczenie korytarzy drogowych dla
szczególnym uwzględnieniem realizacji obwodnic miejscowości
transportu ciężkiego ze szczególnym
Wałbrzycha. Projekt kluczowy dla rozwoju gospodarczego powiatu
w ciągach dróg krajowych (m.in. obwodnica Wałbrzycha w
wałbrzyskiego i Aglomeracji Wałbrzyskiej, spójny z koncepcją
uwzględnieniem realizacji obwodnic
ciągu drogi krajowej 35 oraz obwodnica zachodnia Wałbrzycha i
miejscowości w ciągach dróg krajowych.
„Sudety Zdrój”.
Szczawna Zdrój).

Modernizacja Infrastruktury kolejowej: modernizacja linii
kolejowej E-30/CE-30 (Zgorzelec – Legnica – Wrocław – Opole_,
Doprecyzowanie zapisu dotyczącego rozbudowy i modernizacji linii
E-59 (Wrocław – Poznań), C-59/ (Wrocław – Kłodzko –
kolejowej o znaczeniu transgranicznym, szczególnie w aspekcie
Międzylesie), CE-59 (Zielona Góra – Wrocław oraz 274
rozwoju turystyki. Propozycja spójna z koncepcją „Sudety Zdrój”,
(Wrocław – Wałbrzych – Jelenia Góra – Zgorzelec), 137 (Legnica
dająca także możliwość szybszego połączenia z Hradec Kralove do
– Kamieniec Ząbkowicki – Nysa), budowa połączenia
Wrocławia.
kolejowego Głogów – Polkowice, modernizacja i elektryfikacja
Cel: ożywienie ruchu turystycznego i gospodarczego na Dolnym
linii kolejowych o znaczeniu regionalnym i transgranicznym
Śląsku
(Wałbrzych – Mieroszów – Mezimesti , Wałbrzych – Nowa Ruda
– Kłodzko oraz odbudowa połącznia kolejowego Otovice –
Ścinawka)

Makrosfery

Realizacja inwestycji zwiększających
płynność ruchu i bezpieczeństwo na
krytycznych odcinkach dróg

Realizacja inwestycji zwiększających płynność ruchu i
bezpieczeństwo na krytycznych odcinkach dróg, w tym na
drogach wykorzystywanych do transportu kruszyw i drewna.

Makrosfery

Odbudowa i renowacja architektury
zdrojowej, w tym m.in. pijalni wód oraz
rewitalizacji parków

Odbudowa i renowacja architektury zdrojowej, w tym m.in.
pijalni wód oraz rewitalizacji parków.
Adaptacja na cele uzdrowiskowe obiektów o wysokim
potencjale rozwojowym.
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885

Rozdział

Obecny zapis

Makrosfery

Podniesienie atrakcyjności turystycznej
dolnośląskich cieków wodnych, przede
wszystkim Odry, poprzez
zagospodarowanie nabrzeży, budowę
przystani, marin i rozbudowę
turystycznej floty odrzańskiej (jednostek
pływających zaprojektowanych i
skonstruowanych na Dolnym Śląsku)

Treść uwagi/propozycja zmiany

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Podniesienie atrakcyjności turystycznej dolnośląskich cieków Przedgórze Sudeckie i Sudety charakteryzuje się największym, nie w
wodnych, przede wszystkim Odry, poprzez zagospodarowanie
pełni wykorzystanym potencjałem turystyczno-uzdrowiskowym.
nabrzeży, budowę przystani, marin i rozbudowę turystycznej
Jego dalszy rozwój zależy od stworzenia kompleksowej oferty
floty odrzańskiej (jednostek pływających zaprojektowanych i
turystycznej, w której nie może zabraknąć turystyki wodnej.
skonstruowanych na Dolnym Śląsku), w tym przywracanie
Doszczegółowienie zapisu wzmocni szanse na realizację jednego z
funkcji turystycznej i rekreacyjnej zbiornikom wodnym (m.in.
najważniejszych turystycznych projektów w obszarze powiatu
zbiornikowi Lubachów w Zagórzu Śląskim)
wałbrzyskiego.
Mimo kryzysu Agencja z roku na rok sprzedaje coraz więcej
gruntów, w tym także gruntów inwestycyjnych. W roku ubiegłym
sprzedaliśmy ponad 11 700 ha gruntów a w roku bieżącym
planujemy sprzedać jeszcze więcej, bo aż 13000 ha. W stosunku do
roku 2008 stanowi to wzrost ponad 2,5–krotny. Wzrost sprzedaży
ilościowej przekłada się
w oczywisty sposób także na wzrost przychodów finansowych. W
roku 2011 uzyskaliśmy ze sprzedaży kwotę 244 mln zł, co w
porównaniu z rokiem 2008 daje wzrost o ponad 100 mln zł. W roku
bieżącym do dzisiaj sprzedaliśmy już nieruchomości za kwotę 255
mln zł. a do końca roku chcemy uzyskać 400 mln zł.
Uzyskiwane przez Agencję środki finansowe przekazywane są do
Ministerstwa Finansów zasilając budżet Państwa. W roku ubiegłym
jako Oddział przekazaliśmy do budżetu kwotę 234 mln zł.
Organizujemy blisko 1000 przetargów miesięcznie. W porównaniu
Na forum gospodarczym w Krzyżowej Dyrektor M. Zathey
do roku 2008 ilość przetargów zwiększyła się ponad dwukrotnie.
przedstawił Strategię Rozwoju Województwa Dolnośląskiego.
Poprawiliśmy znacznie organizację
Mój dyrektor, tj. Andrzej Jamrozik - dyrektor ANR OT we
i wydajność pracy. Między innymi
Wrocławiu chciałby zaproponować Państwu ujęcie Agencji
z naszej inicjatywy dzięki wsparciu Ministra. Kazimierza Plocke
Nieruchomości Rolnych jako potencjału -zasobu gruntów
i parlamentarzystów, wprowadzone zostały także niektóre
inwestycyjnych (aktualnie posiadamy ok 50 000 ha terenów
rozwiązania ustawowe, które ułatwiają i przyśpieszają realizację
przeznaczonych na cele inwestycyjne ) w Strategii. Czy istnieje
postawionych przed nami zadań.
taka możliwość ?
Zmieniliśmy także wiele procedur wewnętrznych tak, aby
działalność nasza była bardziej transparentna i czytelna
zapobiegając powstawaniu nieprawidłowości.
DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI
Cztery najważniejsze obszary naszej działalności to: współpraca z
rolnikami, inwestorami, jednostkami samorządu terytorialnego
oraz organizacjami pozarządowymi.
ROLNICY
W swoim zasobie mamy jeszcze ponad 12% powierzchni Dolnego
Śląska. Jest to aż 240 tys. ha z czego większość to oczywiście grunty
rolne. W roku bieżącym jako Oddział sprzedaliśmy najwięcej
nieruchomości rolnych w kraju, zarówno w wymiarze rzeczowym,
jak
i wartościowym. Do 20 września sprzedaliśmy już 8750 ha.. za
kwotę ponad 215 mln zł. Jest to aż o 110 mln więcej niż w

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona

Uzupełnienie zapisu w SRWD w formie zaproponowanej w uwadze.

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona w Makrosferze Zasoby Przedsięwzięcia: 3.4.15. . Wspieranie
działań dotyczących zmiany prawa w celu uregulowania gospodarczego
wykorzystania terenów inwestycyjnych na Dolnym Śląsku będących w dyspozycji
agend rządowych (m.in. Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, Agencji
Mienia Wojskowego)

886

Makrosfery

887

Makrosfery

Objęcie obszarów „ Natura 2000” programem ekwiwalentnej
pomocy dla zablokowanych tam w rozwoju gałęzi gospodarki, w
tym ograniczenie osadnictwa.

Nieuwzględniona

Uwaga nieuwzględniona.

888

Makrosfery

Zwiększyć pomoc dla zainteresowanych właścicieli słabych
gruntów i nieużytków na Przedgórzu Sudeckim zalesieniem ich.

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona w makrosferze ZASOBY: Przedsięwzięcia: Wspieranie działan
na rzecz zwiększania lesistości regionu oraz poprawy zdrowotności lasów.

Makrosfery

W celu poprawy warunków turystyki weekendowej dla ludności
licznych miast dolnośląskich, wspierać budowę ścieżek pieszych
i rowerowych wraz z miejscami odpoczynku, gastronomii i
noclegów. Opracować wspólne dla gmin i powiatów programy
rozwojowe.

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona w Makrosferze TURYSTYKA: Przedsięwzięcie: 4.4.2.
Aktualizacja lub opracowanie subregionalnych strategii rozwoju turystyki
uwzględniających zmieniające się uwarunkowania rozwoju.
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Rozdział

Obecny zapis

Infrastruktura – przedsięwzięcia –
infrastruktura transportowa
890

Makrosfery

Jeden z zapisanych punktów brzmi:
- Wykorzystanie dróg wodnych dla
żeglugi turystycznej i pasażerskiej oraz
transportu wodnego

Infrastruktura – przedsięwzięcia –
infrastruktura energetyczna

891

Makrosfery

Treść uwagi/propozycja zmiany

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Region powinien posiadać sprawne połączenie wodne z portami
morskimi Szczecin-Świnoujście oraz Hamburg. Nie powinien być
Infrastruktura – przedsięwzięcia – infrastruktura transportowa
wąskim gardłem dla innych europejskich regionów
zainteresowanych transportem rzecznym. Ideą transeuropejskich
Po istniejących punktach propozycja dodania dwóch nowych
korytarzy przechodzących przez nasz Region jest zrównoważono
punktów:
rozwój wszystkich środków transportu w tym żeglugi śródlądowej.
- Rozpoczęcie prac nad przygotowaniem projektu uruchomienia Wzdłuż określonych europejskich korytarzy transportowych tj.: III
międzynarodowej żeglugi śródlądowej wzdłuż trzeciego
korytarz oraz CETC istnieją drogi wodne, które należy poprawić do
transeuropejskiego korytarza transportowego (Kijów-Dreznostandardów międzynarodowych.
Berlin) oraz projektu uruchomienia międzynarodowej żeglugi
Budowa międzynarodowych dróg wodnych przechodzących przez
śródlądowej na trasie Środkowo Europejskiego Korytarza
nasz region pozwoli na znaczną ,jeszcze nieoszacowaną, wymianę
Transportowego CETC (Adriatyk – Morze Bałtyckie).
handlową Europy z Azją (Chiny i Indie) i rozwój naszego Regionu.
Przygotowanie międzynarodowego transportu na Odrze
Przeniesienie ładunków na drogi wodnej jest zgodne z wytycznymi
powinno być uwzględnione w planach zagospodarowania
płynącymi z tzw Białej Księgi transportu. Zgodnie z nimi Państwa
dorzecza Odry
Członkowskie UE do 2030 r. powinny przenieść 30 % drogowego
- Wytyczenie wzdłuż Odry centrów logistycznych dla
transportu towarów na odległościach większych niż 300 km np. na
składowania i przeładunku ze statków rzecznych na inne środki transport ekologiczny, zaś do 2050 r. powinno to być ponad 50 %
transportu ładunków ciężkich, kontenerów, ładunków
tego typu transportu. Ponadto dla przewozu tej samej ilości
niebezpiecznych w tym gazu LNG.
ładunku na tą samą odległość żeglugą śródlądową i transportem
kołowym emisja CO2 jest przynajmniej pięciokrotnie niższa w
żegludze śródlądowej.

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona

SRWD jest pierwszym szczeblem programowania strategicznego i określa główne
wyzwania i kierunki działań tworząc docelowy obraz planowanej przyszłości
regionu w określonym horyzoncie czasowym. Szczegółowe przedsięwzięcia będą
doprecyzowane na etapie programów operacyjnych i wdrożeniowych. Postulaty
uwagi zawierają się w istniejących zapisach SRWD: Makrosfera Infrastruktura:
Priorytety: Poprawa jakości i standardów transportu (drogowego, kolejowego,
lotniczego i żeglugi śródlądowej), Przedsięwzięcia: Wykorzystanie dróg wodnych, w
szczególności Odry do żeglugi turystycznej i pasażerskiej oraz transportu wodnego.

Uwzględniona

Obecny zapis w SRWD zawiera zaproponowane w uwadze uzupełnienia, ponadto
precyzowanie działań niezbędnych do realizacji celów zawartych w SRWD będzie
następowało w programach rozwojowych, politykach wojewódzkich i planach,
zgodnie z zapisami w rozdziale 5. System wdrażania.

Nieuwzględniona

Precyzowanie działań niezbędnych do realizacji celów zawartych w SRWD będzie
następowało w programach rozwojowych, politykach wojewódzkich i planach,
zgodnie z zapisami w rozdziale 5. System wdrażania.

Infrastruktura – przedsięwzięcia – infrastruktura energetyczna

Na 2020 rok UE wyznaczyła zmniejszenie emisji o 20 % w
Po istniejących punktach propozycja dodania dwóch nowych
porównaniu do poziomu z roku 1990. Wyprodukowanie 1kWh
punktów:
energii w elektrowniach cieplnych to emisja 1kg CO2. W kraju aż
Jeden z zapisanych punktów brzmi:
96,3% energii elektrycznej produkuje się w elektrowniach cieplnych
- Stworzenie projektu hydroenergetycznego wykorzystana
- Wspieranie prac projektowych i
dorzecza Odry z uwzględnieniem inwestycji jakie powstaną
opalanych węglem, a tylko 3,7% w elektrowniach wodnych, które
realizacji instalacji wytwarzających
nie emitują gazów cieplarnianych. Zabudowa rzek elektrowniami
przy dostosowaniu rzeki do transportu międzynarodowego.
energię z wykorzystaniem zasobów
- w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego budowa na
wodnymi oraz budowa zbiorników wodnych wykorzystujących
energii słonecznej, geotermalnej, wiatru i
stopniach wodnych dorzecza Odry elektrowni oraz budowa na potencjał energetyczny zgromadzonej wody sprzyja transportowi
wody oraz biomasy i biogazu.
Odrze terminali do rozładunku skroplonego LNG
rzecznemu.

Zasoby – przedsięwzięcia

892

Makrosfery

Woda w regionie kojarzona jest jako zagrożenie. Występuje w
nadmiarze lub jej brakuje. Aby walczyć z tymi zjawiskami oraz ze
Po istniejących punktach propozycja dodania dwóch nowych stereotypem należy podjąć działania nie tylko informacyjne. Lubimy
Zasoby – przedsięwzięcia
punktów:
na i nad wodą przebywać i spędzać wolny czas. Woda jest
elementem społecznym, kulturowym, ekologicznym oraz
- zaplanowanie systemu wielofunkcyjnego wykorzystania rzek i
Jest zapisanych kilkanaście punktów
zbiorników do retencji, pozyskiwania kruszywa, gospodarki
gospodarczym. Na wodzie powinniśmy zarabiać. Zgromadzoną w
które w niniejszym formularzu pominięto
rybackiej, turystyki, hydroenergetyki.
uregulowanych rzekach i zbiornikach wodę możemy sprzedawać
-uwzględniać poprawę jakości wody oraz stosunków wodnych i
na wzór działań jakie prowadzą Lasy Państwowe z drewnem.
Powstające na rzekach i zbiornikach stopnie wodne powinny
systemu melioracji .
spełniać zadania wielofunkcyjne.
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REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD
Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Makrosfery

System ochrony przeciwpowodziowej jest podstawowym
elementem systemu wodnego dorzecza. Ważnym celem systemu
powinna być minimalizacja nadmiernych przepływów wód i
przepuszczanie zawsze bezpiecznej i gospodarczo użytecznej ilość
Bezpieczeństwo – przedsięwzięcia
Bezpieczeństwo – przedsięwzięcia
wody. W systemie powinna być gromadzona woda występująca w
Po istniejących punktach propozycja dodania nowego:
Regionie w okresach nadmiaru i wypuszczana gdy wody jest zbyt
Jest zapisanych kilkanaście punktów
-zaplanowanie systemu ochrony przeciwpowodziowej
mało (retencja, alimentacja). System powinien być oparty o zespół
które w niniejszym formularzu pominięto
komplementarnego z innymi przedsięwzięciami dorzecza Odry. współpracujących ze sobą budowli hydrotechnicznych takich jak
wały, poldery, stopnie wodne, kanały powodziowe, zbiorniki
retencyjne. Wykorzystywana powinna być także przygotowana do
tego celu: mała retencja (niewielkie zbiorniki w tym leśne) oraz
naturalna retencja terenów (mokradła, bagna).

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona Makrosferze Bezpieczeństwo: "Zwiększenie retencyjności
zlewni oraz efektywności urządzeń zabezpieczenia przeciwpowodziowego …" o
zapis: "Usprawnienie systemu zarządzania ryzykiem powodziowym, w tym
zwiększenie retencyjności zlewni ...".

Makrosfery

Strategia wskazuje na słabe strony Odry są to: marginalizacja
znaczenia transportowego, brak zabezpieczeń chroniących przed
powodziami i suszami, mały udział produkcji energii ze źródeł
Edukacja, kultura i informacja – przedsięwzięcia
odnawialnych. Ważnym elementem poprawy tej sytuacji w
Edukacja, kultura i informacja –
Regionie jest wykształcenie kadr technicznych i inżynierskich.
przedsięwzięcia
Po istniejących punktach propozycja dodania nowego:
Obecni absolwenci w większości postrzegają rzeki wyłacznie jako
Szkolenie kadr związanych z budową w dorzeczach systemów
element środowiska naturalnego i tylko walory środowiskowe
Jest zapisanych kilkanaście punktów
wodnych zabezpieczających przed powodziami i suszami oraz
akwenów są dla nich istotne. Nowi absolwenci powinni potrafić
które w niniejszym formularzu pominięto kadr do zawodów uwzględniających gospodarcze wykorzystanie
podnosić poziom cywilizacyjny dorzecza i czynić je bezpiecznym i
rzek.
gospodarczo użytecznym z uwzględnieniem uwarunkowań ochrony
środowiska. Absolwenci powinni także potrafić gospodarczo
wykorzystywać rzeki, których poziom cywilizacyjny będzie wpływał
na rozwój gospodarczy Regionu.

Uwzględniona częściowo

Uwzględniona

Postulaty uwagi zawierają się w istniejących zapisach SRWD: Makrosfera
Infrastruktura: Przedsięwzięcia: Utrzymywanie, modernizacja i budowa dróg i kolei
zapewniających dojazd z małych, peryferyjnie położonych miejscowości do
głównych miast województwa oraz przez dodanie przedsięwzięcia: Dostosowanie
linii kolejowych do przewozu kruszyw.

Rozdział

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

Uzasadnienie zmiany

Makrosfery

Infrastruktura - Infrastruktura
Transportowa - Przedsięwzięcia Modernizacja infrastruktury kolejowej (
należy ująć dodatkowe zadanie)

Modernizacja i naprawa linii kolejowej nr 322 Kłodzko Nowe Stronie Śląskie.

Przywrócenie ruchu kolejowego pasażerskiego na tej trasie to
szansa wzrostu atrakcyjności turystyczno – uzdrowiskowej Gmin
Stronie Śląskie i Lądek Zdrój. Ponadto uruchomienie transportu
kolejowego towarowego na tej linii pozwoli na racjonalny transport
pozyskanego kruszywa i surowców z naszych terenów. W chwili
obecnej spedycja towarów odbywa na drogach gminnych,
powiatowych i wojewódzkich, które wciąż ulegają degradacji i
niszczeniu przez ciężki kołowy,

Makrosfery

Infrastruktura - Infrastruktura
Transportowa - Przedsięwzięcia Kompleksowe remonty dróg
wojewódzkich i powiatowych (należy ująć
dodatkowe zadanie)

Remont drogi powiatowej nr 3220D w kierunku przejścia
granicznego Nowa Morawa – Stare Mesto.

Remont tej drogi pozwoli na dogodne połączenie pomiędzy
ważnymi w regionie miastami Dolnego Śląska i Moraw w Republice
Czeskiej. Remont dróg przy przejściach granicznych oraz
odpowiednie ich oznakowanie to wspaniała wizytówka naszego
Dolnośląskiego Regionu.

Uwzględniona

Postulaty uwagi zawierają się w istniejących zapisach SRWD: Makrosfera
Infrastruktura: Przedsięwzięcia: Kompleksowe remonty i modernizacje dróg
wojewódzkich i powiatowych łączących miasta Dolnego Śląska.

Makrosfery

Turystyka – Przedsięwzięcia – Wspieranie
inwestycji niezbędnych do umożliwienia
uprawiania turystyki kwalifikowanej oraz
promowanie regionu jako atrakcyjnego
miejsca dla uprawiania turystyki (należy
ująć dodatkowe zadanie )

Zagospodarowanie turystyczne Masywu Śnieżnika, w tym
odbudowa wieży Trzech Kultur na Śnieżniku.

Masyw Śnieżnika to symbol Ziemi Kłodzkiej najczęściej i najchętniej
odwiedzane miejsce przez turystów polskich i czeskich. Masyw
Śnieżnika to wspaniałe atuty bazujące na środowisku
przyrodniczym, walorach krajobrazowych i kilometry szlaków
turystycznych. To raj dla osób uprawiających turystykę górską ,
pieszą i rowerową,

Uwzględniona

W makrosferze TURYSTYKA dodano zapis:" Aktualizacja lub opracowanie od
podstaw subregionalnych strategii rozwoju turystyki uwzględniajacych zmienające
się uwarunkowania rozwoju tej dziedziny".
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Uzasadnienie zmiany

W ramach kolejnych lat eksploracji Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie
Turystyka – Przedsięwzięcia – Wspieranie
przez sekcję speleologiczną na początku 2012 roku nastąpiła seria
inwestycji niezbędnych do umożliwienia
rewelacyjnych odkryć nowych części. Sala Mastodonta,
uprawiania turystyki kwalifikowanej
wielopiętrowy ponad kilometrowej długości system, nie tylko jak
Otwarcie i uruchomienie dla ruchu turystycznego Nowej Jaskini
promowanie regionu jako atrakcyjnego
na warunki sudeckie wielkich sal i korytarzy. Tym samym
w Kletnie.
miejsca dla uprawiania turystyki ( należy
zapoczątkowaliśmy nową erę w odkryciach jaskiniowych, to będzie
ująć dodatkowe zadanie )
jedna z największych jaskiń w tej części kontynentu. Musimy
możliwie jak najszybciej ją udostępnić do zwiedzania, to będzie
perełka turystyczna Województwa Dolnośląskiego, Polski i Europy.

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona

W makrosferze TURYSTYKA dodać zapis:" Aktualizacja lub opracowanie od
podstaw subregionalnych strategii rozwoju turystyki uwzględniajacych zmienające
się uwarunkowania rozwoju tej dziedzin.

898

Makrosfery

899

Makrosfery

Powinniśmy się skupić na rozwoju edukacji ale związanej z
potrzebami rynku pracy. Potrzeby rynku pracy odbiegają od
wykształcenia młodych ludzi.

Uwzględniona

W Makrosferze Edukacja uwaga uwzględniona w zapisie: "Wspieranie projektów
edukacyjnych zorientowanych na zaspokajanie potrzeb regionalnej gospodarki,
wyrównujących szanse uczniów ze wszystkich środowisk, kształtujących tożsamość
regionalną".

900

Makrosfery

Należy wesprzeć sektor pozarządowy, aby zrealizować założenia
zawarte w Strategii.

Uwzględniona

Zapis uwzględniony w Makrosferze Społeczeństwo i Partnerstwo.

901

Makrosfery

Należy bardziej dokapitalizować instytucje wspierania biznesu.
Należy zastanowić się nad ich udziałem w rozwoju regionu,
szczególnie w kontekście nowej perspektywy 2014 – 2020.

Nieuwzględniona

Obecnie na Dolnym Śląsku funkcjonuje szereg instytucji otoczenia biznesu, które
samorząd wspiera w zadowalającym wymiarze, a ich udział w rozwoju regionu jest
nie do przecenienia.

902

Makrosfery

W makrosferze „Partnerstwo i Przedsiębiorczość” w kryteriach
jest zapis dotyczący preferencji dla przedsiębiorstw
zakorzenionych na Dolnym Śląsku, który odnosi się jedynie
małych i średnich przedsiębiorstw. Należy dopisać tu
mikroprzedsiębiorstwa.

903

Makrosfery

Należy wspierać funkcjonowanie obiektów sportowych w
każdej gminie np. orlików.

Nieuwzględniona

Uwaga zbyt szczegółowa.

904

Makrosfery

Podkreśla konieczność postawienia przez samorządy lokalne na
podniesienie poziomu edukacji podstawowej, gimnazjalnej i
ponadgimnazjalnej jako fundamentu do budowy silnej
gospodarki w regionie. Popiera koncepcję przekazywania
funduszy unijnych w gminach wykazujących wzrostowy trend w
zdawalności egzaminów zewnętrznych.

Uwzględniona częściowo

W Strategii w rozdziale 6 Makrosfera EDUKACJA, NAUKA, KULTURA, SPORT I
INFORMACJA") znajdują się zapisy, które odpowiadają na zgłoszoną uwagę.
Makrosfera "Edukacja, Kultura i informacja"przewiduje szerokie wsparcie edukacji
na każdym etapie.

905

Makrosfery

Zwraca uwagę na konieczność podkreślenia w Strategii
nauczania przedszkolnego i należnego pokreślenia jej znaczenia
oraz zapewnienia wsparcia z pieniędzy województwa oraz z
wykorzystaniem funduszy unijnych.

Uwzględniona

906

907

Makrosfery

Czy Strategia uwzględnia wystarczająco kwestię budowy i
modernizacji kolei.

Makrosfery

Propozycja umieszczenia w Strategii przedsięwzięcia
dotyczącego wąskiego gardła w postaci jednego toru
kolejowego pomiędzy Strzelinem a Ziębicami, który w
znacznym stopniu uniemożliwia szybkie powiązania Kotliny
Kłodzkiej ze stolicą regionu.

Uwzględniona częściowo Zapis zgodny jest obowiązującą definicją MŚP, który obejmuje mikroprzedsiębiorstwa.

Uwaga uwzględniona w Makrosferze "Edukacja, Nauka, Kultura, Sport i
Informacja": Upowszechnienie wychowania przedszkolnego …". Realizacja jest
możliwa również z uwzględnieniem funduszy unijnych.

Uwzględniona

Strategia uwzględnia budowę i modernizację kolei w zapisach Makrosfera
Infrastruktura: Przedsięwzięcia: Dostosowanie infrastruktury kolejowej do
wymagań oraz wyzwań współczesności i przyszłości na Dolnym Śląsku,poprzez
wysokosprawne powiązania sieci głównych i subregionalnych ośrodków [...] oraz
Dostosowanie linii kolejowych do przewozu kruszyw oraz Utrzymywanie,
modernizacja i budowa dróg i kolei zapewniających dojazd z małych, peryferyjnie
położonych miejscowości do głównych miast województwa.

Uwzględniona

Postulaty uwagi zawierają się w istniejących zapisach SRWD: Makrosfera
Infrastruktura: Przedsięwzięcia: Dostosowanie infrastruktury kolejowej do
wymagań oraz wyzwań współczesności i przyszłości na Dolnym Śląsku,poprzez
wysokosprawne powiązania sieci głównych i subregionalnych ośrodków [...]
Szczegółowe przedsięwzięcia będą doprecyzowane na etapie programów
operacyjnych i wdrożeniowych.
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909
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Treść uwagi/propozycja zmiany

Makrosfery

Podkreśla konieczność poprawy poziomu nauczania, gminy
mają wpływ na budowę Infrastruktury edukacyjnej a znacznie
mniejszy na poziom nauczycieli i ich przygotowania do zawodu.
Bez reformy lub likwidacji Karty Edukacyjnej nie będzie się dało
zreformować w sposób właściwy polskiej edukacji i
podniesienia poziomu kształcenia oraz innowacyjności .

Makrosfery

Należy w Strategii wprowadzić zapisy dotyczące wspierania
transportu zbiorowego gminnego i powiatowego. W przypadku
upadłości firm prywatnych organizujących transport zbiorowy
na terenie poszczególnych powiatów, jednostki te obecnie nie
mają środków na organizację takiego transportu na terenie
powiatu co może grozić likwidacją tego transportu w
niektórych powiatach na terenie województwa.

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona częściowo

Zmiany w zakresie Karty Nauczyciela, jeśli to pytający miał na myśli, należą do
kompetencji organów państwowych, jednak samorządu mają obowiązek
wyodrębniac w budżetach środki na doskonalenia i dokształcanie nauczycieli.

Uwzględniona częściowo

Uwaga uwzględniona częściowo, gdyż po części problemu dotyka w
Przedsięwzięciu: "Budowa sprawnego i zintegrowanego systemu regionalnego
transportu - komunikacja pasażerska i węzły logistyczne w regionie". Jednak
sposób organizacji transportu w województwie bardziej szczegółowo doprecyzuje
opracowywany przez UMWD Plan Transportowy.

Uwzględniona

Zapisy SRWD , w rozdziale 6. Makrosfery, w makrosferze infrastruktura dotyczą
również polityki regionalnej w stosunku do inwestycji związanych z
wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii i ich wspierania. Wojewódzkie Biuro
Urbanistyczne we Wrocławiu opracowało "Studium przestrzennych uwarunkowań
rozwoju energetyki wiatrowej w województwie dolnośląskim oraz jego
Aktualizację, która w dniu 3 kwietnia 2012 r. została przyjęta przez Zarząd
Województwa Dolnośląskiego Uchwałą Nr 2082/IV/12. Dokument zawiera
przestrzenne analizy możliwości lokalizacji urządzeń energetyki wiatrowej na
terenie województwa dolnośląskiego oraz rekomendacje dotyczące lokalizacji,
budowy i eksploatacji farm wiatrowych. Zapisy dokumentu stanowią bazę
informacji o korzyściach oraz potencjalnych zagrożeniach wynikających z inwestycji
wiatrowych i mają charakter nieobligatoryjnych wytycznych.

910

Makrosfery

Apel aby w Strategii znalazło się „zielone światło” dla zielonych
inwestycji czyli zapisy dotyczące wspierania inwestycji w
odnawialne źródła energii. Obecnie na przykładzie starań gminy
Ciepłowody można zauważyć, że większe inwestycje w np.
farmy wiatrowe są blokowane przez takie instytucje jak
Wojewódzki Inspektor Sanitarny bądź Wojewódzkie Biuro
Urbanistyczne.

911

Makrosfery

Powinniśmy spojrzeć na problem bezpieczeństwa publicznego
w sferze gospodarki wodno – ściekowej
i przeciwpowodziowej oraz bezpieczeństwa zdrowotnego

Uwzględniona

Zapisy SRWD w rozdziale 6. Makrosfery, w makrosferze Bezpieczeństwo,
uwzględniają problemy wymienione w uwadze.

912

Makrosfery

Apel o wpisanie do Strategii inwestycji RZGW, jakim jest
budowa zbiornika Kamienieckiego w formie dodatkowego
przedsięwzięcia.

Uwzględniona częściowo

Zapisyuwzglednione w Makrosferze Bezpieczeństwo: Przedsięwzięcia: 5.4.7.
Budowa infrastruktury służącej ochronie i zagospodarowaniu zasobów wodnych,
jakości powietrza oraz powierzchni ziemi. Szczegółowe wskazanie tych inwestycji
zawarte jest w zapisach projektu zmiany PZPWD.

913

Makrosfery

Poparcie dla budowy zbiornika Kamienieckiego.

Uwzględniona

Zapisy SRWD w rozdziale 6. Makrosfery, w makrosferze Bezpieczeństwo zawierają
przedsięwzięcia polegające na budowie urządzeń zabezpieczenia powodziowego,
natomiast szczegółowe wskazanie tych inwestycji zawarte jest w zapisach projektu
zmiany PZPWD.

914

Makrosfery

Należałoby umieścić w Strategii zapisy, które określałyby pewną
równowagę pomiędzy wydobyciem surowców naturalnych a
występującą architekturą krajobrazową.

Uwzględniona częściowo

Poprzez zapisy: zapobieganie konfliktom wynikajacym z eksploatacji surowców.
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Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Zasadnicze tezy uwagi zawierają się w następujących zapisach SRWD:
• „W sferze publicznej w nadchodzącym okresie konieczna jest daleko idąca
koncentracja na projektach i zadaniach kluczowych, ponadlokalnych i o wysokiej
wartości dodanej dla regionu. Zachowana powinna być przy tym równowaga
społeczna, wyrażona m.in. poprzez włączenie wszystkich grup społecznych, w tym
przede wszystkim młodzieży, seniorów i niepełnosprawnych.” (Wprowadzenie);
• „Aspekt demograficzny, zwłaszcza wsparcie dla pracujących rodziców z małymi
dziećmi oraz zwiększającej się grupy osób starszych” (Makrosfera „Społeczeństwo i
Partnerstwo")
• „Prowadzenie stałego monitoringu zachodzących procesów społecznych”,
„Powołanie instytucji wspierającej osoby starsze” oraz „Aktywizacja grup
społecznych narażonych na wykluczenie społeczne” (Makrosfera „Społeczeństwo i
Partnerstwo").

Makrosfery

Zwraca uwagę na problem dostępu do opieki dla starszych
mieszkańców, brak możliwości umieszczenia ich w domach
pomocy (kwestia kosztów). W niewystarczający sposób kwestia
starzenia się i opieki nad starszymi ludźmi została
wyeksponowana w Strategii w tym w makrosferze szóstej.

916

Makrosfery

Droga S8 jest niezwykle istotna dla województwa i należy
lobbować na rzecz jej powstania.

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona w Makrosferze Infrastruktura: Przedsięwzięcia: 1.4.1.
Budowa [...] dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej w relacjach Nowa Sól – Lubin - Legnica – Lubawka; Poznań – Wrocław
– Kłodzko - Moravská Třebová oraz Warszawa/Łódź – Wrocław – Wałbrzych –
Jelenia Góra – Liberec

917

Makrosfery

Należy wpisać jako przedsięwzięcie do Strategii budowę
obwodnicy Kłodzka.

Uwzględniona częściowo

Uwaga uwzględniona częściowo w części dotyczącej zapisów SRWD Makrosferze
Infrastruktura/ Przedsięwzięcia: " Wytyczenie korytarzy drogowych dla transportu
ciężkiego ze szczegółnym uwzględnieniem realizacji obwodnic miast na drogach
wojewókzich", uwaga zvyt szczegółowa.

918

Makrosfery

Wspieramy pomysł budowy koło Kłodzka lotniska turystyczno –
biznesowego w Boguszynie.

Uwzględniona

Uwaga uwzględdniona. Zapis uzupełniono.

919

Makrosfery

Chcielibyśmy aby w Strategii podkreślić również konieczność
stworzenia „szlaku staropolskiego” bazującego na drodze
krajowej E46, po to aby połączyć nasz obszar z Czechami.

Uwzględniona częściowo

Zadanie stworzenia "szlaku staropolskiego" w formir ogólnej został zawarty w
Makrosferze Turystyka: Przedsięwzięcia: Utworzenie nowych tras turystycznych w
oparciu o inwentaryzację krajoznawczą

Uwzględniona

Uwaga zgodna z zapisami SRWD/ w Makrosferze Infrastruktura/ Przedsięwzięcia: "
Realizacja projektu trasa Sudecka - integrująca południowy obszar województwa
dolnośląskiego, W paśmie Drogi Sudeckiej znajdują się 2 zadania ujęte w WPF :. 1.
Budowa obejścia miejscowości Mysłakowice i Kostrzyca w ciągu DW 366 na
odcinku Głębock – Kowary - zadanie ujęte w WPF, .2. Budowa obwodnicy
Szczawna Zdroju w ciągu drogi wojewódzkiej nr 376.

915

920

Makrosfery

Popieramy budowę trasy sudeckiej.

Uwzględniona częściowo

921

Makrosfery

Popieramy wpisanie do Strategii kwestii drogi kolejowej do
Kudowy i do Stronia.

Uwzględniona

SRWD jest pierwszym szczeblem programowania strategicznego, a szczegółowe
rozwiązania będą formułowane na niższych szczeblach planowania: programów
operacyjnych i wdrożeniowych. Postulaty uwagi zawierają się w zapisach SRWD:
Makrosfera Infrastruktura: Przedsięwzięcia: "Utrzymywanie, modernizacja i
budowa dróg i kolei zapewniających dojazd z małych, peryferyjnie położonych
miejscowości do głównych miast województwa"

922

Makrosfery

Jeśli chodzi o uzdrowiska to jest to rezerwuar dla ludzi, którzy
mogą znaleźć w tym sektorze pracę.

Uwzględniona

I ten rezerwuar samorząd województwa pragnie wykorzystać poprzez rozwój
sektora turystyki leczniczej i uzdrowiskowej. (Np. makrosfera Turystyka str. 33 przedsięwzięcie "Przygotowanie i wdrożenie projektu Sudety-Zdrój")

923

Makrosfery

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona w ogólnych zapisach Strategii, w Makrosferze Infrastruktura:
Przedsięwzięcia: " Realizacja projektu trasa Sudecka - integrująca południowy
obszar województwa dolnośląskiego.

924

Makrosfery

Uwzględniona częściowo

Uwaga uwzględniona w ogólnych zapisach Strategii, w Makrosferze Infrastruktura.

Przypomnienie inicjatywy budowy trasy śródsudeckiej,
standardowego pomysłu powiatu kłodzkiego. Potencjalnie
jednego z pierwszych projektów opracowany na Ziemi
Kłodzkiej.
Problem drogi E46 i jej fatalnego stanu, należałoby podnieść w
projekcie Strategii konieczność naprawy tej drogi krajowej. Ze
względu na obszar Ziemi Kłodzkiej rozwój kolei jest niezwykle
ważna.
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Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

925

Makrosfery

Kłodzko podejmie się w nowym okresie programowania roli
inicjatora prac nad przedsięwzięciami ważnymi dla obszaru. Ze
swojej strony zwraca uwagę na konieczność wpisania do
Strategii budowy obwodnicy Kłodzka.

Uwzględniona częściowo

Uwaga uwzględniona częściowo w części dotyczącej zapisów SRWD Makrosferze
Infrastruktura/ Przedsięwzięcia: " Wytyczenie korytarzy drogowych dla transportu
ciężkiego ze szczegółnym uwzględnieniem realizacji obwodnic miast na drogach
wojewókzich", uwaga zvyt szczegółowa.

926

Makrosfery

Powinniśmy opracować taki plan rozwoju Infrastruktury i
gospodarki regionu aby był jak najlepszy dostęp do miejsc
pracy. Jak najwięcej miejsc pracy powinno być w miejscu
zamieszkania.

Uwzględniona

Taki też cel, a nawet trochę szerszy, przyświeca Makrosferze Infrastruktura.
Przybliżyć mieszkańców do miejsc pracy oraz miejsc pracy do mieszkańców.

Makrosfery

Należy rozważyć dodanie rozdziału w Strategii, który
obejmowałby przedsięwzięcia tworzone na terenie
województwa dolnośląskiego, które mogłyby odgrywać istotną
rolę dla całego kraju np. elektrownia szczytowo – pompowa.

Uwzględniona

W projekcie SRWD zostanie wprowadzona hierarchizacja przedsięwzięć oraz
wskazane zostaną przedsięwzięcia o znaczeniu krajowym.

Uwzględniona

SRWD jest pierwszym szczeblem programowania strategicznego, a szczegółowe
rozwiązania będą formułowane na niższych szczeblach planowania: programów
operacyjnych i wdrożeniowych. Postulaty uwagi zawierają się w zapisach SRWD:
Makrosfera Infrastruktura: Przedsięwzięcia: "Realizacja projektu Trasa Sudecka
relacji Zgorzelec - Paczków integrującej południowy obszar województwa
dolnośląskiego".

Uwzględniona

Sfera społeczna została uwzględniona w SRWD i jasno wyeksponowana w celach
Strategii. W rozdziale 2 "Cele Strategii" znajdują się zapisy mówiące wprost o
budowaniu wspólnoty w regionie, wsparciu zatrudnienia i mobliności
pracowników, przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, czy podniesieniu
poziomu edukacji. Natomiast w rozdziale 6 "Makrosfery" cele te zostały wyrażone
poprzez konkretne zapisy: Makrosfera "Zasoby", Przedsięwzięcia: Rewitalizacja
zdegradowanych obszarów miejskich. Makrosfera "Turystyka", Przedsięwzięcia:
"Wsparcie tworzenia regionalnego centrum szkolenia kadr dla turystyki wraz z
zapleczem infrastruktury szkoleniowej. Makrosfera "Bezpieczeństwo",
Przedsięwzięcia: "Kształtowanie i promocja prozdrowotnych postaw oraz aktywna
edukacja na rzecz zdrowego stylu życia", "Działania na rzecz wspierania rodziny,
jako podstawowego miejsca kształtowania postaw etycznych i
społecznych".Makrosfera "Edukacja, Kultura i Informacja", Przedsięwzięcia:
"Wdrożenie działań redukujących dysproporcje w efektach kształcenia poprzez
równanie do najlepszych", "Rozwój dolnośląskiego systemu wspierania nauczycieli
(powiatowe i wojewódzkie ośrodki doskonalenia)", "Opracowanie Dolnośląskiej
Podstawy Programowej (wraz z dostosowaniem do niej struktury szkolnictwa na
Dolnym Śląsku), uwzględniającej edukację regionalną i wyzwania regionalnego
rynku pracy", "Rozwinięcie Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień",
"Upowszechnienie systemu wspierania uczniów z dysfunkcjami", "Rozwinięcie
programu edukacyjnego o zajęcia wspierające umiejętności współpracy w zespole i
własne talenty przy wykorzystaniu projektów technicznych, zajęć muzycznych i
tanecznych", "Rozwinięcie oferty szkolnych zajęć sportowych w celu
upowszechnienia zdrowego stylu życia", "Upowszechnianie edukacji kulturowej",
"Szkolenie kadry zarządzającej zasobami cyfrowymi". Makrosfera "Partnerstwo i
przedsiębiorczość", Przedsięwzięcia: "Przeciwdziałanie wykluczeniu młodych z
rynku pracy, wydłużanie perspektywy przydatności zawodowej", "Powołanie
instytucji wspierającej osoby starsze", "Wsparcie i promocja sektora ekonomii
społecznej oraz zwiększenie jej rolię", "Kształtowanie postaw społecznych,
tożsamości regionalnej i wzmacnianie aktywności obywatelskiej mieszkańców
regionu, w tym edukacja obywatelska dzieci i młodzieży", "Wsparcie oferty
kulturalnej i rekreacyjnej", "Działania na rzecz wzmacniania tożsamości
dolnośląskiej i więzi wspólnotowych", "Aktywizacja grup społecznych narażonych
na wykluczenie społeczne", "Stworzenie długofalowego systemu wsparcia dla
rodzin z dziećmi".

927

928

929

Makrosfery

Makrosfery

Należy w Strategii bardziej wyeksponować budowy drogi
śródsudeckiej.

W Strategii brakuje wyeksponowania miękkich rozwiązań ze
sfery społecznej wymagających wsparcia.
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REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

930

Makrosfery

Zwrócenie uwagi na potencjał rozwoju przemysłu tekstylnego
na terenie województwa.

Uwzględniona częściowo

SRWD jest pierwszym szczeblem programowania strategicznego i określa główne
wyzwania i kierunki działań tworząc docelowy obraz planowanej przyszłości
regionu w określonym horyzoncie czasowym. Szczegółowe rozwiązania będą
formułowane na niższych szczeblach planowania.

931

Makrosfery

Chciałbym zaproponować na str. 31 w rozdziale 3 w Strategii
dodanie do istniejącego zapisu „i budowa lotnisk dla lokalizacji
uzupełniająca istniejącą sieć np. Ziemia Kłodzka”

Uwzględniona

Do SRWD zostnie wprowadzony zapis w Makrosferze Infrastruktura:
Przedsięwzięcia: pkt 1.4.16.

932

Makrosfery

933

Makrosfery

934

Makrosfery

935

Makrosfery

936

Makrosfery

937

Makrosfery

938

Makrosfery

939

Jeleniogórska Kolej Miejska
Rewitalizacja szczególnie atrakcyjnych
pod względem widokowym lini
kolejowych na Dolnym Śląsku.

Prosiłbym o to aby Parkowi Narodowemu Gór Stołowych nadać
więcej zadań w Strategii.
Nie wiemy co to jest.
proponujemy dokonać przeglądu nieczynnychszlaków kolejowychi
Nie ma takich, które spełniałyby te warunki a jednocześnie były
zlikwidować te, które nie mają żadnych szans w konkurencji z
samofinansujące (patrz antypriorytety) proponujemy wykreślić
motoryzacją i których nikt nie chce przejąć. W ich miejsce
ten punkt.
wybudować ścieżki rowerowe, rolkostrady i nartostrady, miejsca
spacerowe, powiększając tym samym infrastrukturę turystyczną
Wniosek o wprowadzenie do SRWD w punkcie "przedsięwzięcia
w infrastrukturze" zapisu budowa obwodnic miast
powiatowych, obwodnica Oławy.

Budowa obwodnicy Lubiąża.

Uwzględniona

Zadania parku narodowego są zawarte w Rozporządzeniu powołujacym Park oraz
Planie zadań ochronnych.
Korekta zapisów.

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona.

Uwzględniona częściowo

Uwaga zbyt szczegółowa do skali opracowania. Odnośnie dróg wojewódzkich uwaga zgodna z zapisami SRWD/ w Makrosferze Infrastruktura/ Przedsięwzięcia: "
Wytyczenie korytarzy drogowych dla transportu ciężkiego ze szczegółnym
uwzględnieniem realizacji obwodnic miast na drogach wojewókzich".

Uwzględniona częściowo

Uwaga zbyt szczegółowa do skali opracowania. Odnośnie dróg wojewódzkich uwaga zgodna z zapisami SRWD/ w Makrosferze Infrastruktura/ Przedsięwzięcia: "
Wytyczenie korytarzy drogowych dla transportu ciężkiego ze szczegółnym
uwzględnieniem realizacji obwodnic miast na drogach wojewókzich".

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona w makrosferze TURYSTYKA.

Nieuwzględniona

Lubiąż jako miejscowość o bogatej infrastrukturze zabytkowej jest
obecnie miejscowością przez którą przejeżdża jeden z największych
ruchów tranzytowych samochodów ciężarowych (ok.. 550 na dobę)
Budowa mostów w Ciechanowie oraz rozpoczęta w Brzegu
Dolnymnie rozwiąże problemu ze względu na brak dróg
dojazdowych dla samochodów powyżej 12 ton. Powoduje to brak
rozwoju turystyki na bazie pocysterskiegokompleksu klasztornego.

Obecnie drugi pod względem wieklkości pocysterski klasztor jest
słabo wykorzystywany do promocji regionu. Nie znalazł się nawet w
Stworzenie bogatej oferty turystycznej na bazie pocysterskiego
spocie promującym Dolny Śląsk). Położenie nad Odrą stwarza
ogromne możliwości rozwoju, wykorzystując także Szlak Odry i
kompleksu klasztornego w Lubiążu.
Szlak Cysterski. Jest to obiekt, który mógłby promować Dolny Śląsk
w świecie.
Jak wygląda sprawa rozbudowy energetyki biogazowej.

Uwzględniona

Makrosfery

Jak wygląda stan prac nad drogą S5

Nieuwzględniona

Zapisy SRWD , w rozdziale 6. Makrosfery, w makrosferze infrastruktura dotyczą
również polityki regionalnej w stosunku do odnawialnych źródeł energii, w tym
instalacji wytwarzających energię z biogazu.
Uwaga nie dotyczy zapisów SRWD.

940

Makrosfery

Czy są przewidywane budowy dróg alternatywnych na wypadek
wypadków lub usterek na drogach wojewódzkich i krajowych.
Drogi lokalne nie wytrzymują nacisku samochodów
ciężarowych, które przewożą surowiec skalny.

Nieuwzględniona

Uwaga zbyt szczegółowa do skali opracowania.

941

Makrosfery

Chciałbym podkreślić, że dla powiatu trzebnickiego strategiczną
kwestią jest budowa drogi S5. W związku ze skomunikowaniem
S5 z A4, która z koncepcji skomunikowania jest bliższa?

Nieuwzględniona

Uwaga zbyt szczegółowa do skali opracowania.

Makrosfery

Kwestia niekolizyjnych przejść przez linię kolejową E59. Ważne
byłoby wybudowanie drogi łączącej węzeł S5 w Żmigrodzie z
drogą krajową nr 5. Kwestia skomunikowania poprzecznego,
powinien pojawić się tunel lub wiadukt w Żmigrodzie na linii
kolejowej E59.

Nieuwzględniona

Uwaga zbyt szczegółowa do skali opracowania.

942
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943

Makrosfery

Popieram budowę drogi S5 ponieważ ludzie będą wówczas
chcieli mieszkać w gminach wokół Wrocławia, gminy te
przestaną się wyludniać ponieważ ludzie będą mieli łatwy
dojazd do pracy we Wrocławiu.

Uwzględniona

Strategia w zapisach Makrosfery Infrastruktura zawiera Przedsięwzięcie: Budowa
dróg o znaczeniu ponadregionalnym […] (Poznań - Wrocław - Boboszów).

944

Makrosfery

Należy wpisać do Strategii Dolinę Baryczy oraz Wzgórza
Trzebnickie jako ważne obszary turystyczne w tej części
województwa.

Uwzględniona

W makrosferze TURYSTYKA dodać zapis:" Aktualizacja lub opracowanie od
podstaw subregionalnych strategii rozwoju turystyki uwzględniajacych zmienające
się uwarunkowania rozwoju tej dziedziny".

945

Makrosfery

Nieuwzględniona

Uwaga nie dotyczy zakresu Strategii.

946

Makrosfery

Czy jest możliwa zmiana przebiegu drogi S5?
Największym priorytetem w Strategii musi być zapewnienie
miejsc pracy.

Uwzględniona

Projekt SRWD zmierza do takiego właśnie celu.

Makrosfery

Na Dolnym Śląsku niezbędne jest uporządkowanie sytuacji
tranzytu samochodów ciężarowych. Należy wytyczyć na
Dolnym Śląsku w ramach Strategii trasy tranzytu ciężarówek.

Uwzględniona częściowo

Odnośnie dróg wojewódzkich - uwaga zgodna z zapisami SRWD/ w Makrosferze
Infrastruktura/ Przedsięwzięcia: " Wytyczenie korytarzy drogowych dla transportu
ciężkiego ze szczegółnym uwzględnieniem realizacji obwodnic miast na drogach
wojewókzich"

948

Makrosfery

W związku z bezpieczeństwem energetycznym budowa
elektrowni szczytowo – pompowej to dobry pomysł, należy
jednak w ramach przygotowywania projektu Strategii
zastanowić się nad tym jakie rodzaje energetyki odnawialnej
najbardziej pasują na Dolnym Śląsku (niekoniecznie energetyka
wiatrowa, która ma swoje ograniczenia i szpeci krajobraz),
określenie tych preferowanych rodzajów będzie budowało
obraz województwa.

Uwzględniona

Precyzowanie działań niezbędnych do realizacji celów zawartych w SRWD będzie
następowało w programach rozwojowych, politykach wojewódzkich i planach,
zgodnie z zapisami w rozdziale 5. System wdrażania.

949

Makrosfery

Most w Brzegu.

Uwzględniona częściowo

Uwaga uwzględniona w ogólnych zapisach SRWD, Makrosfera Infrastruktura.
Zadania ujęte w WPF: Budowa mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny wraz z
drogami dojazdowymi.

950

Makrosfery

Tranzyt w oparciu o nowe potoki tranzytowe (droga Oborniki –
Wrocław), wpięcie do węzła autostradowego w Łozinie.

Nieuwzględniona

Uwaga zbyt szczegółowa do skali opracowania.

951

Makrosfery

Postulat w sprawie złego działania Urzędów Pracy i braku
środków na wspieranie i rozwój mikroprzediębiorstw i małych
przedsiębiorstw. Czy w ramach Strategii przewidujemy
postawienie na współpracę i wspieranie rozwoju małych i
mikroprzedsiębiorstw i czy są planowane środki na
dofinansowanie przedsiębiorstw, które już działają na rynku i
nie mogą liczyć na dofinansowanie z pieniędzy unijnych (które
są przeznaczone na zakładanie jednoosobowych
przedsiębiorstw) na nowy sprzęt i wyposażenie, które
umożliwić im może pozostanie na rynku. Ogromne pieniądze
wydaje się na wspieranie bezrobotnych, lepiej byłoby kierować
te pieniądze do przedsiębiorców, które kształciłyby same tych
pracowników.

Nieuwzględniona

Powiatowe urzędy pracy dysponują środkami Funduszu Pracy na wspieranie m.in.
sektora MSP poprzez np. refundację kosztów doposażenia nowotworzonych
miejsc pracy oraz ponoszenie kosztów staży. Podstawowe zadania pup
ukierunkowane są na udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w
znalezieniu pracy m.in. poprzez pośrednictwo pracy, poradnictwo oraz aktywizację
osób bezrobotnych w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu.
W SRWD na str. 37, w opisie makrosfery "Partnerstwo i przedsiębiorczość",
znajduje się priorytet "Rozwój przedsiebiorczości i innowacyjności", a w
przedsięwzięciach "działania służące uruchamianiu nowych i utrzymaniu się
istniejących firm w regionie, zastosowanie preferencji dla MSP, firm
innowacyjnych i kreatywnych oraz rodzinnych w obszarach peryferyjnych, budowę
sieci powiązań gospodarczych w regionie oraz tworzenie stref aktywności
gospodarczej", które zabezpieczają realizację postulatu.

952

Makrosfery

Celem dla takich powiatów jak wołowski jest skomunikowanie
pn. – wch. części województwa z autostradą A4.

Uwzględniona

Zadanie ujęte w WPF : Skomunikowanie A4 z S5 wraz z obwodnicą Obornik
Śląskich.

Makrosfery

Nie zapominajmy o kolei. Obecnie na terenie województwa
dolnośląskiego postawiono na połączenie Zgorzelca z
Wrocławiem i dalej na wschód aż do granicy ukraińskiej
tymczasem dla powiatu wołowskiego ważny jest rozwój trasy
od Wrocławia przez Zieloną Górę aż do Berlina a dalej do
Szczecina i Świnoujścia. Tymczasem tą arterię pominięto w tej
Strategii. Powinniśmy doprowadzić do jak najlepszego
skomunikowania naszego obszaru z obszarami gdzie jest praca.

Uwzględniona

W SRWD (str.31 Przedsięwzięcia) znajduje się zapis "Modernizacja infrastruktury
kolejowej", który wymienia m.in.. Linię kolejową CE-59 (Zielona Góra-Wrocław), co
oznacza iż uwaga została uwzględniona.

947

953
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Makrosfery

Pomiędzy mostem w Brzegu Dolnym a mostem w Ciechanowie
należałoby przeprowadzić remonty dróg wojewódzkich tak aby
można było łatwo się między nimi komunikować oszczędzając
drogi lokalne. Bez tych inwestycji drogi powiatowe i gminne
zostaną rozjechane.

Makrosfery

W aspekcie służby zdrowia potrzebne są szpitale uspołecznione
w takich powiatach jak wołowski. Szpitale te mają mniejsze
kontrakty, stosunkowo dużo pacjentów. Niezbędne są zmiany w
finansowaniu procedur medycznych. Możemy doczekać
tymczasem prywatyzacji szpitali, które wybierać będą takie
procedury, które będą im się opłacać.

Makrosfery

Czy UMWD mógłby zainicjować współpracę z landami, aby
spowodować skoordynowaną wymianę pracowników
sezonowych? Może dałoby się ten proces właściwe
sformalizować tak aby zarówno dla tych pracowników jak i dla
regionu był większy pożytek z procesu, który i tak ma miejsce,
ale jest niesformalizowany.

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uwzględniona

Uzasadnienie:
Odnośnie dróg wojewódzkich - uwaga zgodna z zapisami SRWD/ w Makrosferze
Infrastruktura/ Przedsięwzięcia: " Kompleksowe remonty i modernizacje dróg
wojewódzkich i powiatowych łączących miasta Dolnego Śląska. Zadania ujęte w
WPF:
1. Budowa mostu na rzece Odrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323,
2. Budowa dróg dojazdowych do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku
Ciechanów-Góra wraz z obwodnicą Góry,
3. Budowa dróg dojazdowych do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku
Lubin, Głogów – Ciechanów.

Uwzględniona

Zasadnicze tezy uwagi zawierają się w następujących zapisach SRWD:
„Niekorzystna struktura bazy szpitalnej (wiele szpitali o małej liczbie łóżek,
wysokich kosztach funkcjonowania i dużym zadłużeniu)” – Analiza SWOT, słabe
strony, „Koniecznym jest tworzenie struktury sieciowej szpitali, restrukturyzacja
podmiotów leczniczych oraz poprawa dostępności do świadczeń z zakresu opieki
długoterminowej.” (diagnoza Makrosfery BEZPIECZEŃSTWO):
„Rozwój kluczowych z punktu widzenia bezpieczeństwa życia i zdrowia
mieszkańców dziedzin medycyny – poprawa efektywności funkcjonowania
systemu” – Makrosfera BEZPIECZEŃSTWO.

Nieuwzględniona

SRWD jest pierwszym szczeblem programowania strategicznego i określa główne
wyzwania i kierunki działań tworząc docelowy obraz planowanej przyszłości
regionu w określonym horyzoncie czasowym. Szczegółowe rozwiązania będą
formułowane na niższych szczeblach planowania. Uwaga uwzględniona częściowo
w Makrosferze Partnerstwo. Na obecnym etapie planowania sposobu
wykorzystania środków EFS w przyszłej perspektywie finansowej nie zakłada się, by
środki EFS będące w dyspozycji regionu mogły być przeznaczane na projekty
współpracy ponadnarodowej.

Makrosfery

Dlaczego nie spiętrza się wody na rzece Barycz, żeby można
było np. swobodnie wykorzystywać tą rzekę na potrzeby
turystyczne?

Uwzględniona częściowo

Uwaga zawarta w zapisach SRWD, przyjęty Uchwałą nr 3292/IV/12 Zarządu
Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2012 r. dokument pn.: "Program
zagospodarowania turystycznego szlaku kajakowego Baryczy" zawiera propozycję
działań służących podniesieniu atrakcyjności turystycznej Dolnego Śląska oraz
aktywizację turystyczną gmin zlokalizowanych w dolinie Baryczy.

958

Makrosfery

Czy posiadają Państwo analizę na temat stopni nasycenia i
kształtowania się zasobów naturalnych na terenie powiatu
górowskiego (miedź, gaz ziemny, węgiel brunatny) i czy w tym
kontekście jest planowane wydobycie w przyszłości tych
surowców?

Nieuwzględniona

Uwaga nie jest przedmiotem rozważań Strategii.

959

Makrosfery

Należy zbadać potencjał wód geotermalnych na Dolnym Śląsku i
zbadać ten potencjał chociażby w kontekście prac nad
wojewódzkim planem zagospodarowania przestrzennego.

Uwzględniona

Prace takie prowadzone są przez naukowców uczelni wrocławskich. W makrosferze
ZASOBY dodać zapis: "Wsparcie działań mających na celu badania potencjału wód
mineralnych, leczniczych i geotermalnych do ich wykorzystania".

955
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960

Makrosfery

W planie brakuje opracowania osi transportu z powiatu
górowskiego do infrast Zagłębia Miedziowego co potencjalnie
umożliwiłoby zwiększenie zatrudnienia mieszkańców powiatu
górowskiego i zapewniłoby transfer środków potencjalnie
zwiększający siłę lokalnego sektora usług.

Uwzględniona

Odnośnie dróg wojewódzkich - uwaga zgodna z zapisami SRWD/ w Makrosferze
Infrastruktura/ Przedsięwzięcia: " Kompleksowe remonty i modernizacje dróg
wojewódzkich i powiatowych łączących miasta Dolnego Śląska. Zadania ujęte w
WPF 1. Budowa mostu na rzece Odrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323,
2. Budowa dróg dojazdowych do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku
Ciechanów-Góra wraz z obwodnicą Góry,
3. Budowa dróg dojazdowych do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku
Lubin, Głogów – Ciechanów.
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REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD
Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Makrosfery

Most w Ciechnowie ma wadę ponieważ z powiatu górowskiego
trudno się do niego dostać. Musimy mieć możliwość aby
„przerzucać” ludzi z powiatu górowskiego do miejsca gdzie
praca jest. Kwestia czasu dojazdu do potencjalnego miejsca
pracy ma znaczenie. Jeżeli nie zapewnimy dojazdu w
sensownym czasie do potencjalnych miejsc pracy to wówczas
mieszkańcy powiatu górowskiego nie będą mieli
wystarczających bodźców aby w obszarze legnicko –
głogowskim pracy szukać.

Uwzględniona

Odnośnie dróg wojewódzkich - uwaga zgodna z zapisami SRWD/ w Makrosferze
Infrastruktura/ Przedsięwzięcia: " Kompleksowe remonty i modernizacje dróg
wojewódzkich i powiatowych łączących miasta Dolnego Śląska. Zadania ujęte w
WPF 1. Budowa mostu na rzece Odrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323,
2. Budowa dróg dojazdowych do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku
Ciechanów-Góra wraz z obwodnicą Góry,
3. Budowa dróg dojazdowych do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku
Lubin, Głogów – Ciechanów;4. Przebudowy dróg:
- DW 292: granica województwa – Głogów (ul. Piłsudskiego) – skrzyżowanie z DW
330
- DW 292: Chobienia – Ścinawa – Prochowice
- DW 331: Polkowice – dr. nr 3
- DW 323: granica województwa – DW 324 .

962

Makrosfery

Szansą dla powiatu górowskiego jest budowa korytarza
transportu drogowego (droga krajowa S5), który będzie
przecinać obszar Doliny Baryczy i kierować się w stronę
Wrocławia. Znowu jednak należy zapewnić dojazd do tego
korytarza z powiatu górowskiego tak aby powstanie tego
korytarza transportowego stało się zaczynem rozwoju powiatu.

Uwzględniona

Głowny postulat zawarty w uwadze zawiera się się istniejących zapisach Strategii:
Makrosfera Infrastruktura: Przedsięwzięcie: Budowa dróg ponadregionalnych w
standardzie co najmniej drogi ekspresowej […] S5 Poznań - Wrocław - Boboszów

963

Makrosfery

Odnośnie transportu kolejowego to powinno się pomyśleć o
odbudowie linii kolejowej Góra – Bojanowo z perspektywą
udostępnienia tej linii dla transportu pasażerskiego.

Uwzględniona częściowo

W SRWD (str.31 Przedsięwzięcia) znajduje się zapis "Utrzymywanie, modernizacja i
budowa dróg i kolei zapewniających dojazd z małych, peryferyjnie położonych
miejscowości do głównych miast województwa (np.. Z miejscowości w Dolinie
Baryczy)", który częściowo obejmuje uwaga.

964

Makrosfery

Ideą budowy mostu w Ciechanowie było połączenie powiatu
górowskiego z Wielkopolską i dalej z Wrocławiem i powiatem
lubińskim. Ten most to jest rodzaj „wędki” dla powiatu
górowskiego, ale należy pomyśleć o budowie dróg
prowadzących do tego mostu tak aby najlepiej spełnił on swoje
funkcje. Gminy wielkopolskie potrzebują również
dofinansowania co wpłynie w sposób pośredni na rozwój takich
powiatów jak górowski. Dostęp do Infrastruktury kolejowej i
drogowej na terenie województwa wielkopolskiego (Leszno,
Rawicz) ma strategiczne znaczenie dla rozwoju powiatu
górowskiego. Samorząd Województwa poprzez zapisy
strategiczne powinien inicjować właściwe rozwiązania, tak aby
dać im szanse realizacji.

Uwzględniona

Odnośnie dróg wojewódzkich - uwaga zgodna z zapisami SRWD/ w Makrosferze
Infrastruktura/ Przedsięwzięcia: " Kompleksowe remonty i modernizacje dróg
wojewódzkich i powiatowych łączących miasta Dolnego Śląska. Zadania ujęte w
WPF 1. Budowa mostu na rzece Odrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323,
2.Budowa dróg dojazdowych do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku
Ciechanów-Góra wraz z obwodnicą Góry, 3. Budowa dróg dojazdowych do mostu
na Odrze w m. Ciechanów na odcinku Lubin, Głogów – Ciechanów;4. Przebudowy
dróg: DW 292: granica województwa – Głogów (ul. Piłsudskiego) – - DW 292:
Chobienia – Ścinawa – Prochowice ,

965

Makrosfery

Chciałbym poprzeć stanowisko Pana Mielczarka odnośnie
układu komunikacyjnego.

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona w istniejących zapisac Strategii. W szczególności w opisie
Obszaru Interwencji Kraina Baryczy na str. 22 ("Szczególnej uwagi wymaga
silniejsze zintegrowanie tego obszaru, zwłaszcza Ziemi Górowskiej, z resztą
województwa") oraz z zapisach Makrosfery Infrastruktura.

966

Makrosfery

Odnośnie zapisów dotyczących Infrastruktury kolejowej ważne
jest połączenie zewnętrzne czyli Głogów – Leszno tymczasem
Leszno jest bardzo ważnym węzłem dla ziemi głogowskiej.

Uwzględniona częściowo

Do tej uwagi odnosi się SRWD (str. 31 Przedsięwzięcia) "Budowa zintegrowanych
systemów transportu zbiorowego na terenach aglomeracji, w tym modernizacja
linii kolejowych w LGOM". Strategia nie może bardziej szczegółowo określać
wszystkich inwestycji.

Makrosfery

Na str. 31 mamy podpunkt „Budowa łączników w ramach
powiązania projektowanej S3 z Ziemią Jeleniogórską i
Aglomeracją Wałbrzyską”. Postulujemy dodanie do tego
przedsięwzięcia słów „i ziemią głogowską”. Nie wiemy jak S3
będzie przebiegać, ale dobre połączenie z S3 jest kluczowe dla
Głogowa.

Uwzględniona częściowo

SRWD jest pierwszym szczeblem programowania strategicznego i określa główne
wyzwania i kierunki działań tworząc docelowy obraz planowanej przyszłości
regionu w określonym horyzoncie czasowym. Szczegółowe rozwiązania będą
formułowane na niższych szczeblach planowania. Głowny postulat uwagi
uwzględniony jest w istniejących zapisac Strategii. W szczególności w opisie
Obszaru Interwencji Kraina Baryczy ("Szczególnej uwagi wymaga silniejsze
zintegrowanie tego obszaru, zwłaszcza Ziemi Górowskiej, z resztą województwa")
oraz z zapisach Makrosfery Infrastruktura.

Lp.

961

967

Rozdział

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

Uzasadnienie zmiany
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968

Makrosfery

969

Makrosfery

970

Makrosfery

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

Na str. 31 proponujemy zapis dotyczący budowy obwodnicy
Głogowa i drugiej przeprawy mostowej na Odrze w ciągu drogi
krajowej nr 12.

Jak samorząd województwa odnosi się do budowy lotniska pod
Berlinem. Czy województwo prowadziło jakieś symulacje
wpływu tego lotniska na sytuację rynku lotniczego w Polsce i
regionie dolnośląskim.
Strategia zawiera pewne ogólne założenia, ale w kilku
przypadkach wskazane są konkretne inwestycje w ramach
makrosfery Infrastruktura dlatego temat obwodnicy Głogowa
musi zostać podniesiony.

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona częściowo

SRWD jest pierwszym szczeblem programowania strategicznego i określa główne
wyzwania i kierunki działań tworząc docelowy obraz planowanej przyszłości
regionu w określonym horyzoncie czasowym. Szczegółowe rozwiązania będą
formułowane na niższych szczeblach planowania. Głowny postulat uwagi
uwzględniony jest w istniejących zapisac Strategii. W szczególności w opisie
Obszaru Interwencji Kraina Baryczy ("Szczególnej uwagi wymaga silniejsze
zintegrowanie tego obszaru, zwłaszcza Ziemi Górowskiej, z resztą województwa")
oraz z zapisach Makrosfery Infrastruktura. Makrosfera Infrastruktura została
uzupełniona o Przedsięwzięcie: Kontynuacja budowy przepraw przez Odrę (mosty
w Ścinawie, Oławie, Głogowie).

Nieuwzględniona

Uwaga nie jest przedmiotem ustaleń Strategii.

Uwzględniona częściowo

Postulat zawarty w uwadze zawiera się w istniejących zapisami SRWD/ w
Makrosferze Infrastruktura/ Przedsięwzięcia: " Wytyczenie korytarzy drogowych
dla transportu ciężkiego ze szczegółnym uwzględnieniem realizacji obwodnic miast
na drogach wojewódzich".
W celu określenia potencjału rozwojowego woj. dolnośląskiego, w tym stanu
edukacji i służby zdrowia, wykonana została Diagnoza Stanu Województwa
Dolnośląskiego 2011 przygotowana przez Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we
Wrocławiu, która stanowi materiał do dyskusji o kierunkach rozwoju regionu.

971

972

Makrosfery

Makrosfery

Należałoby się zastanowić nad przygotowaniem diagnozy w
temacie edukacja (edukacja zawodowa i wyższa) i służba
zdrowia i pokazania wyników tej diagnozy w Strategii.

W strategii brakuje zapisów odnoszących się w sposób właściwy
do kwestii służby zdrowia.

Uwzględniona

Uwzględniona

SRWD zawiera elementy diagnozy stanu Dolnośląskiej ochrony zdrowia i wskazuje
na najistotniejsze kierunki wymagające interwencji i zmian, w tym w szczególności:
„Sytuacja zdrowotna i poczucie bezpieczeństwa są wyznacznikami jakości życia w
regionie. Obecna sytuacja wymaga dostosowania opieki zdrowotnej na Dolnym
Śląsku do długookresowych trendów demograficznych i epidemiologicznych.
Koniecznym jest tworzenie struktury sieciowej szpitali, restrukturyzacja
podmiotów leczniczych oraz poprawa dostępności do świadczeń z zakresu opieki
długoterminowej.” - (diagnoza Makrosfery BEZPIECZEŃSTWO) (s. 36). Ponadto
szczegółowe diagnozy wybranych, newralgicznych dziedzin medycyny zawarte są
w innych dokumentach strategicznych Województwa Dolnośląskiego, w tym w
szczególności: złącznikach do uchwały nr XXVIII/406/08 Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie stanowiska dotyczącego
współpracy na rzecz zintegrowanego regionalnego systemu stacjonarnej opieki
zdrowotnej.

SRWD zawiera elementy diagnozy stanu Dolnośląskiej ochrony zdrowia i wskazuje
na najistotniejsze kierunki wymagające interwencji i zmian, w tym w szczególności:
„Sytuacja zdrowotna i poczucie bezpieczeństwa są wyznacznikami jakości życia w
regionie. Obecna sytuacja wymaga dostosowania opieki zdrowotnej na Dolnym
Śląsku do długookresowych trendów demograficznych i epidemiologicznych.
Koniecznym jest tworzenie struktury sieciowej szpitali, restrukturyzacja
podmiotów leczniczych oraz poprawa dostępności do świadczeń z zakresu opieki
długoterminowej.” - (diagnoza Makrosfery BEZPIECZEŃSTWO) (s. 36). Ponadto
szczegółowe diagnozy wybranych, newralgicznych dziedzin medycyny zawarte są
w innych dokumentach strategicznych Województwa Dolnośląskiego, w tym w
szczególności: złącznikach do uchwały nr XXVIII/406/08 Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie stanowiska dotyczącego
współpracy na rzecz zintegrowanego regionalnego systemu stacjonarnej opieki
zdrowotnej.
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Treść uwagi/propozycja zmiany

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

973

Makrosfery

W jaki sposób Państwo konsultujecie projekt Strategii z innymi
województwami (w kontekście konieczności budowy
powiązania kolejowego Głogowa z Lesznem).

Uwzględniona

Informacja o konsultacjach społecznych projektu SRWD została rezesłana do
wszystkich ościennych województw, jak również krajów czeskich i niemieckich
landów, a ich przedstawiciele byli zapraszani na spotkania konsultacyjne.

974

Makrosfery

Na czym polega strategiczna rola drogi kolejowej Głogów –
Polkowice i kto tą inwestycję będzie finansował.

Uwzględniona częściowo

SRWD jest pierwszym szczeblem programowania strategicznego i określa główne
wyzwania i kierunki działań tworząc docelowy obraz planowanej przyszłości
regionu w określonym horyzoncie czasowym. Szczegółowe rozwiązania finansowe
będą formułowane na niższych szczeblach planowania.

975

Makrosfery

Odnośnie budowy mostu na drodze krajowej nr 12 to
postulujemy w razie niemożliwości budowy w tym miejscu tego
mostu o budowę mostu z funduszy wojewódzkich na spince
drogi wojewódzkiej nr 292 z drogą krajową nr 12.

Uwzględniona częściowo

Odnośnie dróg wojewódzkich - uwaga zgodna z zapisami SRWD/ w Makrosferze
Infrastruktura/ Przedsięwzięcia: " Kompleksowe remonty i modernizacje dróg
wojewódzkich i powiatowych łączących miasta Dolnego Śląska. Zadania ujęte w
WPF 1. Budowa mostu na rzece Odrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323,
2.Budowa dróg dojazdowych do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku
Ciechanów-Góra wraz z obwodnicą Góry, 3. Budowa dróg dojazdowych do mostu
na Odrze w m. Ciechanów na odcinku Lubin, Głogów – Ciechanów;4. Przebudowy
dróg: DW 292: granica województwa – Głogów (ul. Piłsudskiego) – - DW 292:
Chobienia – Ścinawa – Prochowice ,

976

Makrosfery

Brakuje w Strategii tematu ochrony środowiska, kontekst celu nr 4.

Uwzględniona

Ochrona zasobów środowiska zotała uwzgledniona poprzez uzupełnienie zapisów
w makroprojekcie ZASOBY

Nieuwzględniona

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego jest pierwszym szczeblem
programowania strategicznego i określa główne wyzwania i kierunki działań,
tworząc docelowy obraz planowanej przyszłości regionu w określonym horyzoncie
czasowym. To, czy cele zostały osiagnięte, będzie można stwierdzić po okresie
obowiązywania SRWD, po analizie osiągniętych wskaźników, które zostały
określone do realizacji.
Uwaga zbyt ogólna do skali opracowania. Uniwerasalne zapisy uwzględnione w
rozdz.6 dot realizacji celu 7 i 8 SRWD.

977

Makrosfery

Występuje dużo przedsięwzięć zaplanowanych i są wątpliwości
co do szans ich realizacji.

978

Makrosfery

Stanowcze poparcie dla budowy mostu w Głogowie i
obwodnicy Głogowa.

Uwzględniona

Odnośnie dróg wojewódzkich - uwaga zgodna z zapisami SRWD/ w Makrosferze
Infrastruktura/ Przedsięwzięcia: " Kompleksowe remonty i modernizacje dróg
wojewódzkich i powiatowych łączących miasta Dolnego Śląska. Zadania ujęte w
WPF 1. Budowa mostu na rzece Odrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323,
2.Budowa dróg dojazdowych do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku
Ciechanów-Góra wraz z obwodnicą Góry, 3. Budowa dróg dojazdowych do mostu
na Odrze w m. Ciechanów na odcinku Lubin, Głogów – Ciechanów;4. Przebudowy
dróg: DW 292: granica województwa – Głogów (ul. Piłsudskiego) – - DW 292:
Chobienia – Ścinawa – Prochowice .

979

Makrosfery

Co będzie głównym kryterium, że te a nie inne przedsięwzięcia
będą realizowane (wątpliwość co do sensu budowy przeprawy
w Ciechanowie).

Uwzględniona częściowo

Kryteria wyboru przedsiewzięć wymienione są w poszczególnych Makrosferach
Strategii. Ponadto szczegółowe rozwiązania będą formułowane na niższych
szczeblach planowania.

980

Makrosfery

Wskazać możliwość rozwoju regionalnych sieci kolejowych w
północno wschodniej części województwa dolnośląskiego.

Uwzględniona

Uwzględniono w SRWD (str. 31 Przedsięwzięcia): Utrzymanie, modernizacja i
budowa dróg i kolei zapewniających dojazd z małych, peryferyjnie położonych
miejscowości do głównych miast wojewodztwa.

981

Makrosfery

Uwzględnić przebieg przez Oleśnicę kolei "160" z Wrocławia do
Warszawy z perspektywą przesiadki w Oleśnicy.

Nieuwzględniona

SRWD jest pierwszym szczeblem programowania strategicznego i określa główne
wyzwania i kierunki działań tworząc docelowy obraz planowanej przyszłości
regionu w określonym horyzoncie czasowym. Szczegółowe rozwiązania będą
formułowane na niższych szczeblach planowania.

Uwzględniona częściowo

Zbyt szczegółowa uwaga. Szczegółowe przedsięwzięcia będą doszczegółowiane na
etapie programów operacyjnych i wdrożeniowych.

Uwzględniona częściowo

Uwaga uwzględnona. Ogólny postulat zawiera się w istniejąch zapisach SRWD w
Makrosferze Edukacja, Kultura i Informacja.

982

Makrosfery

983

Makrosfery

Wskazać potencjalną możliwość wsparcia przez Zarząd
Województwa remontów zdewastowanych dworców
kolejowych, szczególnie tych, które są pod ochroną
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
e-społeczeństwo i e-administracja: wskazać jednolite standardy
rozwoju dla całego województwa.
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REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

984

Makrosfery

Dążenie do stworzenia właściwej struktury sieci dróg z
uwzględnieniem poprawy ich stanu technicznego poprzez
możliwość finansowania i dofinansowania gmin na ten cel ze
środków budżetu Zarządu Województwa.

Uwzględniona

Zapisy SRWD Makrosfera Infrastruktura przewidują Przedsięwzięcie: Opracowanie
studium - polityki priorytetyzacji inwestycji transportowych. Ponadto zadania
inwestycyjne zostały wskazane w WPF

985

Makrosfery

Uwzględnić możliwość nowego przebiegu obwodnicy drogi
wojewódzkiej nr 451 poza zwartą zabudową.

Uwzględniona częściowo

Uwaga zbyt szczegółowa do skali opracowania. Odnośnie dróg wojewódzkich uwaga zgodna z zapisami SRWD/ w Makrosferze Infrastruktura/ Przedsięwzięcia: "
Wytyczenie korytarzy drogowych dla transportu ciężkiego ze szczegółnym
uwzględnieniem realizacji obwodnic miast na drogach wojewókzich"

Powołując się na zapisy SRK 2020, w perspektywie do 2020
zostanie dopiero podjęta decyzja dotycząca nowych projektów
infrastrukturalnych, takich jak Centralny Port Lotniczy (CPL) i Kolej
Dużych Prędkości. Analogiczny zapis znajduje się w projekcie SRT.
Należy zatem zmodyfikować kwestionowany zapis.

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Dokonano korekty zapisów.

986

987

988

Makrosfery

Modyfikacja zapisu w następujący sposób:
”Infrastruktura Transportowa”, str. 31, „Ewentualna budowa Linii Kolei Dużych Prędkości w zależności
tiret 5 do zapisu: „Budowa Linii Kolejami
od decyzji, która zostanie podjęta do 2020 r. na podstawie
dużych Prędkości : budowa linii relacji
wyników studiów wykonalności, a także aktualnej i
Wrocław- Łódź – Warszawa oraz
prognozowanej koniunktury makroekonomicznej kraju.”
perspektywiczne powiązanie z systemem
Ewentualnie można poprawić przedmiotowy zapis na:
linii dużych prędkości w Europie
„przeprowadzenie inwestycji na liniach kolejowych łączących
Zachodniej (Berlin, Praga)”.
Wrocław z Warszawą ukierunkowanych na skrócenie czasu
przejazdu”.

Makrosfery

„Infrastruktura transportowa”, str. 31
Budowa dróg o znaczeniu
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej…

Należy skorygować zapis dotyczący drogi ekspresowej S5
(Poznań – Wrocław - Boboszów) oraz usunąć zapis dotyczący
drogi ekspresowej S8 (Wrocław/Magnice –Świdnica –
Wałbrzych -Jelenia Góra).

W Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w
sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych zarówno droga
ekspresowa S5 jak i S8 kończą się we Wrocławiu. Nie ma planów
krajowych przewidujących wydłużenie tych dróg, nie są one też
uwzględnione w proponowanej kompleksowej sieci TEN-T.

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Dokonano korekty zapisów.

Makrosfery

„Infrastruktura transportowa”, str. 31
Dokończenie budowy wschodniej
obwodnicy Wrocławia (Bielany-ŁanyDługołęka), Budowa łączników w ramach
powiązania projektowanej S3 z ziemią
Jeleniogórską i Aglomeracją Wałbrzyską.

Należy uściślić, że przedstawione projekty dotyczą dróg
samorządowych o charakterze regionalnym.

Nie przewiduje się inwestycji drogowych kategorii krajowej dla
przedmiotowych połączeń.

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Dokonano korekty zapisów.

Uwzględniona częściowo

Odnośnie dróg wojewódzkich - uwaga zgodna z zapisami SRWD/ w Makrosferze
Infrastruktura/ Przedsięwzięcia: " Kompleksowe remonty i modernizacje dróg
wojewódzkich i powiatowych łączących miasta Dolnego Śląska.

989

Makrosfery

Infrastruktura/ przedsięwzięcia/
infrastruktura transportowa

Brak zapisu dot. kontynuacji rozbudowy Drogi Śródsudeckiej/
dopisać kontynuację rozbudowy Drogi Śródsudeckiej.

Umożliwienie powstania międzynarodowego systemu tras
samochodowych, udostępniających całość transgranicznego
obszaru Sudetów, przy zachowaniu pełnej niezależności w realizacji
tras biegnących w granicach sąsiadujących państw. Umożliwienie
rozwoju transgranicznej współpracy państw sąsiadujących w
obszarze sudeckiego pasma, a władzom samorządowym
podejmowanie starań o środki z funduszy unijnych. Dzięki
przebiegowi przez obszary o najwyższej atrakcyjności turystycznej
Droga Śródsudecka stanie się w przyszłości stałym impulsem do
rozwoju wszystkich możliwych komponentów sudeckiego produktu
turystycznego, oraz umożliwi utworzenie całościowej oferty
turystycznej sudeckiego pasma.

990

Makrosfery

Partnerstwo i przedsiębiorczość/
przedsięwzięcia

Brak zapisu o zagospodarowaniu obiektów postacyjnych/
adaptacja obiektów postacyjnych PKP.

Przeciwdziałanie degradacji obiektów dworcowych poprzez
wykorzystanie na cele gospodarcze, kulturalne i turystyczne.

Nieuwzględniona

Zbyt szczegółowa uwaga. Szczegółowe przedsięwzięcia będą doszczegółowiane na
etapie programów operacyjnych i wdrożeniowych.

991

Makrosfery

Partnerstwo i przedsiębiorczość/
przedsięwzięcia

Brak zapisu dot. obszarów „NATURA 2000”/Działania na rzecz
zapewnienia możliwości realnego wpływu JST na decyzje
związane z poszerzaniem obszarów objętych programem
„NATURA 2000”.

Program „NATURA 2000” utrudnia prowadzenie polityki rozwoju
społeczno-gospodarczego gmin.

Nieuwzględniona

Wyznaczanie obszarów NATURA 2000 wynika z uregulowań prawnych Unii
Europejskiej przeniesionych na poziom krajowy, brak podstaw prawnych do
uwzględnienia proponowanego zapisu.
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Uzasadnienie zmiany

992

Makrosfery

Partnerstwo i przedsiębiorczość/
przedsięwzięcia

Brak zapisu dot. wpływu transgranicznego położenia na rozwój
regionu/ Działania na rzecz wykorzystania transgranicznego
położenia i współpraca euroregionów dla rozwoju społecznogospodarczego regionu.

Współpraca na różnych płaszczyznach, pozyskiwanie środków
unijnych dla rozwoju społecznego i wzrostu gospodarczego.

993

Makrosfery

Zasoby/ Przedsięwzięcia

Brak zapisu dot. rekultywacji gminnych składowisk odpadów
komunalnych/ Działania na rzecz rekultywacji zamkniętych
składowisk odpadów komunalnych.

Z uwagi na wysoki koszt przedsięwzięcia, gminy nie są w stanie
samodzielnie zrealizować zadania.

Nieuwzględniona

Uwaga nie jest przedmiotem ustaleń SRWD. Strategia Rozwoju Województwa
Dolnośląskiego jest pierwszym szczeblem programowania strategicznego i określa
główne wyzwania i kierunki działań tworząc docelowy obraz planowanej
przyszłości regionu w określonym horyzoncie czasowym.

Infrastruktura/ przedsięwzięcia/
infrastruktura transportowa

Brak zapisu dot. drogi ekspresowej S46/ dopisać realizację drogi
ekspresowej S46 na odcinku Złoty Stok-Kudowa Zdrój

Droga stanowi część projektowanego Szlaku Staropolskiego czyli
drogi biegnącej od granicy z Czechami w Kudowie przez Opole,
Lubliniec, Częstochowę, Jędrzejów, Kielce, Kraśnik, Lublin do
Włodawy czyli do wschodniej granicy Polski. Realizacja inwestycji
umożliwi połączenie Polski Centralnej z Ziemią Kłodzką oraz
przyczyni się do budowy obwodnicy miasta Kłodzka. Obwodnica
wpłynie znacząco na wzrost bezpieczeństwa w ruchu kołowym i
pieszym.

Nieuwzględniona

W planach krajowych nie ma planów budowy drogi ekspresowej S46, natomiast
SRWD uwzględnia w Makrosferze Turystyka: Przedsięwzięcia: "Utworzenie nowych
tras turystycznych w oparciu o inwentaryzację krajoznawczą".

Bezpieczeństwo/ przedsięwzięcia

Brak zapisu dot. zapewnienia dogodnego dostępu do
całodobowej opieki medycznej i usług aptecznych oraz
zwiększenia poziomu bezpieczeństwa publicznego
mieszkańcom mniejszych jednostek miejskich i
wiejskich/dopisać działania na rzecz zapewnienia dogodnego
dostępu do świadczeń medycznych, usług aptecznych oraz
zwiększenia poziomu bezpieczeństwa publicznego dla
mieszkańców mniejszych jednostek miejskich i wiejskich.

Brak swobodnego dostępu do usług medycznych i aptecznych oraz
organów policji dla mieszkańców obszarów wiejskich i małych
miast, powoduje obniżenie standardu życia i marginalizację tych
obszarów, czyniąc je nieatrakcyjnymi dla stałego zamieszkiwania i
rozwoju.

Bezpieczeństwo/ przedsięwzięcia

Rozszerzenie zapisu dot. suszy hydrologicznej/ Zabezpieczanie
terenów zagrożonych suszą hydrologiczną poprzez
opracowanie i wdrożenie programu budowy wodociągów.

Zagadnienie to wymaga szczególnej uwagi ze względu na realne
zagrożenie wystąpienia zjawiska suszy hydrologicznej w skali
regionu.

994

995

996

997

Makrosfery

Makrosfery

Makrosfery

Makrosfery

Dodać: Kolejowa Trasa Sudecka - Zgorzelec-Jelenia GóraWałbrzych-Kłodzko.

Generalny remont tego odcinka umożliwi odtworzenie głównej
magistrali kolejowej (i najkrótszej) łączącej Berlin z Wiedniem.

Uzasadnienie:

Uwzględniona częściowo
Postulaty zawarte w uwadze zawierają się w istniejących zapisach Strategii: makrosfera Partnerstwo.

Uwzględniona

Zasadnicze tezy uwagi zawierają się w następujących zapisach SRWD:
„Koniecznym jest tworzenie struktury sieciowej szpitali, restrukturyzacja
podmiotów leczniczych oraz poprawa dostępności do świadczeń z zakresu opieki
długoterminowej.” (diagnoza Makrosfery BEZPIECZEŃSTWO) (s. 36);
„Koordynacja działań jednostek różnych szczebli administracji w zakresie ochrony
zdrowia, zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych, w tym stworzenie
powiązań sieciowych w ramach systemu opieki zdrowotnej w województwie” –
Makrosfera BEZPIECZEŃSTWO, Przedsięwzięcia, tiret 10

Uwzględniona

SRWD jest pierwszym szczeblem programowania strategicznego i określa główne
wyzwania i kierunki działań tworząc docelowy obraz planowanej przyszłości
regionu w określonym horyzoncie czasowym. Szczegółowe przedsięwzięcia będą
doszczegółowiane na etapie programów operacyjnych i wdrożeniowych. Uwaga za
szczegółowa do wprowadzenia w całości.

Uwzględniona

W SRWD (str.31 Przedsięwzięcia) znajdują się zapisy: "Modernizacja infrastruktury
kolejowej: modernizacja linii kolejowej 274 (Wroclaw - Walbrzych - Jelenia Gora Zgorzelec)", Budowa zintegrowanych systemów transportu zbiorowego na
terenach aglomeracji, w tym rozwój Wałbrzyskiej Kolei Aglomeracyjnej" oraz
"Utrzymywanie, modernizacja i budowa dróg i kolei zapewniających dojazd z
małych, peryferyjnie położonych miejscowości do głównych miast województwa
(np.. Z miejscowości w Kotlinie Kłodzkiej)". Uwzględniają one treść uwagi.
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998

999

Rozdział

Makrosfery

Makrosfery

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Wynika z niego, że projekt SRWD 2020 całkowicie pomija remonty
dróg gminnych, wcześniej objętych dofinansowaniem
umożliwiającym gminom realizację projektów z zakresu
drogownictwa, które wydatnie przyczyniały się do poprawy
komfortu i bezpieczeństwa jazdy. Dzięki dotacjom pochodzącym z
programów krajowych i unijnych w ostatnich latach w mieście
Zgorzelec zrealizowano duże projekty drogowe:
- modernizacja drogi lokalnej Szarych Szeregów i zadanie
dodatkowe (wartość całkowita: 986.908,73 PLN; źródło
finansowania: EFRR w ramach PHARE CBC Polska-Niemcy);
- rewitalizacja części obszaru miasta Zgorzelec (wartość całkowita:
5.755.117,11 PLN; źródło finansowania: EFRR w ramach ZOPRR
oraz budżet państwa);
- przebudowa ulicy Francuskiej (wartość całkowita: 720.410,00 PLN;
źródło finansowania: NPPDL);
- rewitalizacja Śródmieścia – II etap (wartość całkowita:
Po drugie, nie zgadzam się z zapisem „Kompleksowe remonty
5.128.396,34 PLN; źródło finansowania: RPO WD na lata 2007 dróg wojewódzkich i powiatowych łączących miasta Dolnego
2013);
Śląska” zawartym w Makrosferze: „Infrastruktura” dział
- modernizacja ulicy Langiewicza (wartość całkowita: 372.948,77
„Przedsięwzięcia” [Projekt Strategii Rozwoju Województwa
PLN; źródło finansowania: RPO WD na lata 2007 - 2013);
Dolnośląskiego 2020: str. 31; Makrosfery; Infrastruktura;
- przebudowa ulicy Lubańskiej i Zamiejsko-Lubańskiej (wartość
Przedsięwzięcia].
całkowita: 10.186.063,50 PLN; źródło finansowania: RPO WD na
lata 2007 - 2013);
- budowa drogi na Przedmieściu Nyskim (wartość całkowita:
2.749.847,29 PLN; źródło finansowania: NPPDL). cnie remontu
wymaga jeszcze wiele dróg, w tym także przejęty przez miasto w
styczniu tego roku, dwukilometrowy ciąg dróg tworzący
prowadzącą do granicy państwa drogę wojewódzką nr 317. Ich stan
techniczny w większości jest bardzo zły, a intensywna eksploatacja,
której przyczyną jest przebiegający tamtędy ruch tranzytowy od
Mostu Jana Pawła II (granicznego) w kierunku drogi wojewódzkiej
nr 352 (kierunek Bogatynia) i dróg krajowych nr 30 (kierunek
Jelenia Góra) i 94 (kierunek Bolesławiec) jeszcze go pogarsza.
Choć przytoczony przykład pochodzi ze Zgorzelca to jednak ten
sam problem dotyczy znacznie większego obszaru. Ziemia
Zgorzelecka, tereny leżące na styku trzech granic, są wyjątkowe
m.in. z powodu ilości drogowych i kolejowych przejść granicznych,

Po trzecie, niepokoi mnie brak możliwości wsparcia dla
rewitalizacji zabytkowych parków i zespołów parkowych oraz
rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich.

Zgodnie z zapisami projektu strategii odbudowa i renowacja
terenów zielonych w miastach będzie dotyczyła tylko parków
zdrojowych. Zawęzi to grupę beneficjentów pomocy do bardzo
wąskiego grona miast uzdrowiskowych, ale też fatalnie odbije się
na warunkach życia w miastach, a przede wszystkim
propagowanym w Strategii modelu zdrowego trybu życia
mieszkańców regionu. Uważam, że Dolny Śląsk nie może tworzyć
swoich produktów turystycznych jedynie na bazie Wrocławia i
uzdrowisk. Miasto Zgorzelec leżąc bezpośrednio na szlakach
tranzytowych oraz przy Goerlitz, będącym atrakcją turystyczną
Niemiec, już teraz przyciąga turystów. Największym
zainteresowaniem cieszy się odnowiona dzięki wsparciu środków
unijnych zgorzelecka starówka oraz zabytkowa Górnołużycka Hala
Chwały (obecnie siedziba Miejskiego Domu Kultury) otoczona
kompleksem zabytkowych parków, których rewitalizacja przyczyni
się utworzenia kolejnego produktu turystycznego miasta, co
przyciągnie turystów z regionu Dolnego Śląska oraz z Niemiec.

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Nieuwzględniona

Uwzględniona częściowo

Uzasadnienie:

Uwaga zbyt szczegółowa do skali opracowania.
SRWD finansowana będzie z różnych źródeł, gdzie środki z przyszłego RPO, będą
tylko jednym z instrumentów. Natomiast jeżeli chodzi o możliwości wsparcia
obszaru infrastruktury drogowej w nowym RPO, to możłiwe będzie tylko łączenie
węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T.

W makrosferze TURYSTYKA dodać zapis:" Aktualizacja lub opracowanie od
podstaw subregionalnych strategii rozwoju turystyki uwzględniajacych zmienające
się uwarunkowania rozwoju tej dziedziny".
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1000

Rozdział

Makrosfery

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

Podobnie ważna z naszego punktu widzenia jest możliwość
utrzymania wsparcia dla rewitalizacji zdegradowanych
obszarów miejskich, a więc działań służących nie tylko
podnoszeniu jakości życia mieszkańców, rozwiązywaniu
problemów społecznych i zwiększaniu atrakcyjności
turystycznej oraz inwestycyjnej miasta, lecz co nie mniej ważne,
stymulujących aktywność i przedsiębiorczość mieszkańców
poprzez przywracanie zdegradowanym obszarom funkcji
gospodarczych, społecznych, edukacyjnych czy kulturalnych.

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona

Zapisy zawarte w przedsięwzięciach dla makrosfery ZASOBY.

Uwzględniona częściowo

SRWD jest pierwszym szczeblem programowania strategicznego i określa główne
wyzwania i kierunki działań tworząc docelowy obraz planowanej przyszłości
regionu w określonym horyzoncie czasowym. Szczegółowe rozwiązania będą
formułowane na niższych szczeblach planowania.Zmiana zapisów w Makrosferze
Infrastruktura na: Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co
najmniej drogi ekspresowej A18 (południowa jezdnia autostrady na odcinku
Krzywa – Olszyna), S3 Nowa Sól –- Lubin - Legnica – Lubawka, S5 (Poznań –
Wrocław – Boboszów), S8 drogi wiążącej Jelenią Górę i Wałbrzych z sieciami
europejskimi.

Makrosfery

Wśród przedsięwzięć w bloku „Infrastruktura transportowa” na
str. 31 postulujemy wprowadzenie jako elementu składowego
„realizacji Trasy Sudeckiej” „budowę łączników Aglomeracji
Jeleniogórskiej (nie Ziemi Jeleniogórskiej) oraz Wałbrzyskiej z S3
(bo te łączniki powinno trasować się w ciągach ww. Trasy.

1002

Makrosfery

Wśród ww. przedsięwzięć postulujemy uwzględnienie
„Kompleksowego zagospodarowania otoczenia dróg o
wybitnych walorach krajobrazowych i istotnym znaczeniu dla
obsługi ruchu turystycznego”.

Nieuwzględniona

SRWD jest pierwszym szczeblem programowania strategicznego i określa główne
wyzwania i kierunki działań tworząc docelowy obraz planowanej przyszłości
regionu w określonym horyzoncie czasowym. Szczegółowe rozwiązania będą
formułowane na niższych szczeblach planowania.Uwaga zbyt szczegółowa do skali
opracowania.

1003

Makrosfery

Wśród przedsięwzięć w bloku „Turystyka” na str. 33
postulujemy wprowadzenie obok wymienionych już takich
promowanych produktów jak Szlak Cysterski, Droga Św. Jakuba
także Jeleniogórskiej Doliny Pałaców i Ogrodów.

Uwzględniona

Zapis zostanie uzupełniony o "Dolinę Pałaców i Ogrodów".

1004

Makrosfery

Wśród ww. przedsięwzięć postulujemy uwzględnienie projektu
„Wprowadzenie bilateralnego, karkonoskiego obszaru
krajobrazu kulturowo-przyrodniczego na listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO”.

Nieuwzględniona

Uwaga nie jest przedmiotem ustaleń Strategii.

1005

Makrosfery

Wśród ww. przedsięwzięć postulujemy uwzględnienie także
jako dodatkowego przedsięwzięcia integracji programowoprzestrzennej przygranicznych ośrodków turystycznowypoczynkowych.

Uwzględniona częściowo

W rozdziale Zasady realizacji celów (w obszarach interwencji) oraz makrosferze
TURYSTYKA.
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Makrosfery

Obecny zapis

Wytyczenie korytarzy drogowych dla
transportu ciężkiego ze szczególnym
uwzględnieniem realizacji obwodnic
miast na drogach wojewódzkich, a także
lobbowanie na szczeblu centralnym na
rzecz realizacji obwodnic w ciągach dróg
krajowych.

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Treść uwagi/propozycja zmiany

Uzasadnienie zmiany

Propozycja przeformułowania obecnego zapisu w taki sposób,
aby wyraźnie wyodrębnić w nim następujące przedsięwzięcie:
Budowa obwodnicy miasta Oława.

Zapis w obecnym brzmieniu ma charakter ograniczający, gdyż
determinuje sposób realizacji przyszłych inwestycji drogowych.
Duże inwestycje drogowe, w tym obwodnice miast, z uwagi na ich
znaczący koszt zazwyczaj są realizowane w oparciu o powiązanie
budżetów gmin, powiatów, województwa i kraju. Mając to na
względzie zapis powinien mieć formę bardziej otwartą i nie
przesądzać o sposobie realizacji tego typu przedsięwzięć, gdyż w
obecnym brzmieniu można odnieść wrażenie, że w odniesieniu do
obwodnic w ciągach dróg krajowych, udział samorządu
województwa sprowadzać się będzie jedynie do lobowania na
szczeblu centralnym. Tymczasem budowa obwodnic w ciągu dróg
krajowych, które połączone są infrastrukturalnie z drogami
wojewódzk-imi, wpływa znacząco na bieg i natężenie ruchu
pojazdów w systemie (strukturze) dróg wojewódzkich. Z pewnością
można stwierdzić, że nowo wybudowana obwodnica przyczyni się
do wzrostu bezpieczeństwa oraz spadku kosztów utrzymania
systemu dróg wojewódzkich. Dla powodzenia tego typu inwestycji
konieczne jest partnerstwo pomiędzy różnymi instytucjami
odpowiedzialnymi za sieć dróg na danym obszarze. Mając na
względzie znaczenie inwestycji również w wymiarze regionalnym
postulujmy o wprowadzenie na listę przedsięwzięć budowy
obwodnicy dla miasta Oława.

Wytyczenie korytarzy drogowych dla transportu ciężkiego ze
szczególnym uwzględnieniem realizacji obwodnic miast na
drogach wojewódzkich, a także lobbowanie na szczeblu
centralnym na rzecz realizacji obwodnic w ciągach dróg
krajowych. Propozycja przeformułowania obecnego zapisu w
taki sposób, aby wyraźnie wyodrębnić w nim następujące
przedsięwzięcie:
Budowa mostu na rzece Odrze w mieście Oława.

Projekt ma strategiczny znaczenie dla regionu poprzez zwiększenie
efektywności i bezpieczeństwa infrastruktury drogowej. Jego
realizacja umożliwi szybkie i bezpieczne połączenie w regionie.
Istniejący most w Oławie stanowi jedyną przeprawę przez rzekę w
kierunku Warszawy. Ponadto jest w złym stanie technicznym i
wielokrotnie był wyłączany z użytkowania np. w sytuacji
wystąpienia zagrożenia powodziowego lub uszkodzeń. Realizacja
nowej przeprawy wpłynie na podniesienie spójności terytorialnej,
dodatkowo z uwagi na zwiększenie drożności korytarza
transportowego w kierunku strefy ekonomicznej w Jelczu
–Laskowicach wpłynie na poprawę warunków inwestowania, tym
samym przyczyniając się do wzrostu gospodarczego.

Makrosfery

Wytyczenie korytarzy drogowych dla
transportu ciężkiego ze szczególnym
uwzględnieniem realizacji obwodnic
miast na drogach wojewódzkich, a także
lobbowanie na szczeblu centralnym na
rzecz realizacji obwodnic w ciągach dróg
krajowych.

Makrosfery

W całym dokumencie strategii brak jest zapisów dotyczących
sportu i rekreacji.
Tymczasem sport to jeden z najistotniejszych elementów zdrowego
W opisie MAKROSFERY – EDUKACJA,
stylu życia. Biorąc pod uwagę fakt, że rozwój współczesnej
KULTURA I INFORMACJA brak zapisów
cywilizacji nie sprzyja aktywności fizycznej, warto na różne możliwe
dotyczących sportu i rekreacji
sposoby, aktywizować społeczeństwo w tym zakresie. Jest to
Zwiększenie dostępności infrastruktury rekreacyjnej i sportowej
szczególnie ważne mając na względzie aspekt edukacyjny, gdyż
W pozostałych MAKROSFERACH również
oraz promocja zdrowego trybu życia.
sport jest nośnikiem wielu istotnych wartości i kształtowania
brak jest odniesienia do sportu i
postaw młodego pokolenia. Edukacja i rozwijanie postaw w
rekreacji.
zakresie upowszechniania kultury fizycznej to wyzwanie obecnych
czasów. Zaniedbania w tym zakresie mogą prowadzić do wielu
negatywnych skutków, nie tylko w aspekcie zdrowia, ale również
innych dziedzin życia społecznego.

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona częściowo

Uwaga zbyt szczegółowa do skali opracowania. Odnośnie dróg wojewódzkich uwaga zgodna z zapisami SRWD/ w Makrosferze Infrastruktura/ Przedsięwzięcia: "
Wytyczenie korytarzy drogowych dla transportu ciężkiego ze szczegółnym
uwzględnieniem realizacji obwodnic miast na drogach wojewódzkich"

Uwzględniona częściowo

Uwaga zbyt szczegółowa do skali opracowania. Odnośnie dróg wojewódzkich uwaga zgodna z zapisami SRWD/ w Makrosferze Infrastruktura/ Przedsięwzięcia: "
Wytyczenie korytarzy drogowych dla transportu ciężkiego ze szczegółnym
uwzględnieniem realizacji obwodnic miast na drogach wojewódzkich"

Uwzględniona

Zasadnicze tezy uwagi zawierają się w następujących zapisach SRWD:
„Wsparcie modelu zdrowego trybu życia mieszkańców regionu” – Makrosfera
TURYSTYKA, Priorytety „Kształtowanie i promocja prozdrowotnych postaw oraz
aktywna edukacja na rzecz zdrowego stylu życia” - Makrosfera Edukacja, Nauka,
Kultura, Sport i Innowacja.
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Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Rehabilitacja jest ważnym kierunkiem rozwoju usług medycznych
na Dolnym Śląsku. Wykorzystanie wspomnianych walorów jest
naturalnym czynnikiem rozwoju medycyny środowiskowej w
regionie.

Uwzględniona

Uwaga o charakterze informacyjnym.

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Do uwzględnienia w makrosferze TURYSTYKA oraz poprzez
uzupełnienie treści priorytetu i nadanie mu brzmienia"Wykorzystanie
gospodarczego i rekreacyjnego potencjału rzek".

1009

Makrosfery

Walory środowiska przyrodniczego wraz z
wysoko ocenianymi walorami
Walory środowiska przyrodniczego wraz z wysoko ocenianymi
walorami kulturowymi tworzą wyjątkowo atrakcyjny krajobraz
kulturowymi tworzą wyjątkowo
regionu, warunkujący rozwój turystyki, rekreacji, rehabilitacji i
atrakcyjny krajobraz regionu,
warunkujący rozwój turystyki, rekreacji i
lecznictwa uzdrowiskowego.
lecznictwa uzdrowiskowego.

1010

Makrosfery

W dokumencie już była mowa o turystycznym wykorzystaniu Odry.
Wykorzystanie gospodarczego potencjału
Wykorzystanie gospodarczego i rekreacyjnego potencjału rzek Nie można więc w tym miejscu pominąć rekreacyjne wykorzystanie
rzek
rzek w regionie.

Makrosfery

Podjęcie działań na rzecz włączenia
Skarbu Państwa i Samorządu
Województwa w opiekę nad
najcenniejszymi obiektami dziedzictwa
materialnego (np. Lubiąż, Książ)

Podjęcie działań na rzecz włączenia Skarbu Państwa i
samorządu województwa w opiekę nad najcenniejszymi
obiektami dziedzictwa materialnego (np. Lubiąż, Książ,
Krzeszów)

Krzeszów był blisko wpisania go na Listę Światowego Dziedzictwa
Kultury UNESCO. Bez wspomnianych działań nadal nie będą
spełnione warunki do wpisania Krzeszowa na tę listę.

Uwzględniona

Zapis zostanie uzupełniony.

1012

Makrosfery

Zrównoważona aktywizacja dolin
rzecznych

Zrównoważona aktywizacja i zagospodarowanie dolin
rzecznych, wykorzystanie ich potencjału rekreacyjnego i
zdrowotnego

Na przykład, realizacja kompleksowego projektu wykorzystania
rekreacyjnego i zdrowotnego Doliny Ślęzy przyniosłaby wymierne
korzyści mieszkańcom Wrocławia, samorządowi miasta,
przyczyniłaby się do wzrostu wartości przestrzeni publicznej, a
także przylegających terenów Wrocławia.

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Dokonano uzupełnienia o zapis wykorzystania potencjału
rekreacyjnego i zdrowotnego??? rzek.

1013

Makrosfery

Podniesienie atrakcyjności turystycznej
dolnośląskich cieków wodnych, przede
wszystkim Odry, poprzez…

Podniesienie atrakcyjności turystycznej dolnośląskich cieków
wodnych, przede wszystkim Odry i jej dopływów, poprzez…

System turystyki wodnej nie może koncentrować się tylko na
Odrze.

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Dokonano uzupełnienia zapisu o dopływy Odry.

1011

1014

1015

Makrosfery

Makrosfery

Lepsza jakość i dostęp do usług
medycznych

Poprawa jakości i dostępności usług medycznych; rozwój
medycyny środowiskowej

Skoro pozostałe priorytety zostały sformułowane poprzez
„zapewnienie, ograniczenie, minimalizację itd.”, to w przypadku
jakości usług medycznych powinna być np. ich poprawa. Warto
rozważyć wpisanie do SRWD w tym miejscu nowego obiecującego
kierunku rozwoju usług medycznych na Dolnym Śląsku – medycyny
środowiskowej.

Uważam, że projekt pod nazwą: "Polanicki Inkubator
Idea utworzenia inkubatora przedsiębiorczości wspierającego firmy
Turystyczno-Uzdrowiskowy "Etiuda" - szansą na wsparcie
z branży turystycznej w początkowym okresie ich funkcjonowania
lokalnych przedsiebiorców poprzez wykorzystanie potencjału
w połączeniu z możliwością pozyskania dla inwestycjizlokalizowanej
turystycznego to inicjatywa, która w pełni zasługuje na poparcie
w mieście środków Funduszy strukturalnych UE, jest niezwykle
i dofinansowanie, pod warunkiem spełnienia kryteriów
cennym i oczekiwanym przedsięwzięciem w Polanicy Zdroju.
formalnych.

Uwzględniona częściowo

Uwzględniona

Prowadzono cześciową korekte zapisu.
Zasadnicze tezy uwagi zawierają się w następujących zapisach SRWD:
„Koniecznym jest tworzenie struktury sieciowej szpitali, restrukturyzacja
podmiotów leczniczych oraz poprawa dostępności do świadczeń z zakresu opieki
długoterminowej.” (diagnoza Makrosfery BEZPIECZEŃSTWO). Koordynacja działań
jednostek różnych szczebli administracji w zakresie ochrony zdrowia, zwiększenie
dostępności i jakości usług medycznych, w tym stworzenie powiązań sieciowych w
ramach systemu opieki zdrowotnej w województwie” – Makrosfera
BEZPIECZEŃSTWO, Przedsięwzięcia.
„Rozwój kluczowych z punktu widzenia bezpieczeństwa życia i zdrowia
mieszkańców dziedzin medycyny – poprawa efektywności funkcjonowania
systemu” – Makrosfera BEZPIECZEŃSTWO, Przedsięwzięcia.

Uwaga uwzględniona w Makrosferze TURYSTYKA: Przedsięwzięcie: 4.4.2.
Aktualizacja lub opracowanie subregionalnych strategii rozwoju turystyki
uwzględniających zmieniające się uwarunkowania rozwoju.
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Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona częściowo

Uwaga częściowo uwsględniona w Makrosfera Infrastruktura: "Utrzymywanie,
modernizacja i budowa dróg i kolei zapewniających dojazd z małych, peryferyjnie
położonych miejscowości do głównych miast województwa.

Makrosfery

We fragmencie dot. infrastruktury kolejowej należy ująć
modernizację i naprawę linii kolejowej nr 322 Kłodzko Nowe Stronie Śl. Przywrócenie ruchu kolejowego pasażerskiego na tej
trasie to szansa wzrostu atrakcyjności turystycznouzdrowiskowej gmin Stronie Śl. i Lądel Zdrój. Ponadto
usprawnienie transportu kolejowego towarowego na tej linii
pozwoli na racjonalny transport pozyskanego kruszywa i
surowców z naszych terenów. W chwili obecnej spedycja
towarów odbywa sie na drogach gminnych, powiatowych i
wojewódzkich, które wciąż ulegają degradacji i niszczeniu przez
ciężki transort kołowy.

Makrosfery

W przedsięwzięciach - kompleksowe remonty dróg
wojewódzkich i powiatowych należy ująć remont drogi
powiatowej nr322D w kierunku przejścia granicznego Nowa
Morawa - Stare Mesto.

Remont tej drogi pozwoli na dogodne połączenie między ważnymi
w regionie miastami Dolnego Śląska i Moraw w Rep. Czeskiej.
Remont dróg przy przejściach granicznych oraz odpowiednie ich
oznakwanie to wspaniała wizytówka naszego Dolnośląskiego
regionu.

Nieuwzględniona

Uwaga zbyt szczegółowa do skali opracowania.

Makrosfery

W przedsięwzięciach - wspieranie inwestycji niezbędnych do
umożliwienia uprawiania turystyki kwalifikowanej oraz
promowanie regionu jako atrakcyjnego miejsca do uprawiania
turystyki należy ująć: zagospodarowanie turystyczne Masywu
Śnieżnika, w tym odbudowa wieży Trzech Kultur na Śnieżniku.

Masyw to symbol Ziemi Kłodzkiej, najczęścniej i najchętniej
odwiedzane miejsce przez turystów polskich i czeskich. Masyw
Śnieżnika to wspaniałe atuty bazujące na środowisku
przyrodniczym, walorach krajobrazowych i kilometry szlaków
turystycznych. To raj dla osób uprawiających turystykę górską,
pieszą i rowerową.

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona w Makrosferze TURYSTYKA: Przedsięwzięcie: 4.4.2.
Aktualizacja lub opracowanie subregionalnych strategii rozwoju turystyki
uwzględniających zmieniające się uwarunkowania rozwoju.

1019

Makrosfery

W ramach kolejnych lat eksploracji Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie
przez sekcję speleologiczną na początku 2012 r. nastąpiła seria
W przedsięwzięciach - wspieranie inwestycji niezbędnych do
rewelacyjnych odkryć nowych części. Sala Mastodonta,
umożliwienia uprawiania turystyki kwalifikowanej oraz
wielopiętrowy ponad kilometrowej długości system nie tylko jak na
promowanie regionu jako atrakcyjnego miejsca do uprawiania
warunki sudeckie wielkich sal i korytarzy. Tym samym
turystyki należy ująć: otwarcie i uruchomienie dla ruchu
zapoczątkowaliśmy nową erę w odkryciach jaskiniowych, to będzie
turystycznego Nowej Jaskini w Kletnie.
jedna z największych jaskiń kontynentu. Musimy możliwie jak
najszybciej udostępnić ją do zwiedzania, to będzie perełka
turystyczna Województwa Dolnośląskiego, Polski i Europy.

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona w Makrosferze TURYSTYKA: Przedsięwzięcie: 4.4.2.
Aktualizacja lub opracowanie subregionalnych strategii rozwoju turystyki
uwzględniających zmieniające się uwarunkowania rozwoju.

1020

Makrosfery

S-3 Nowa Sól - Legnica - Lubawka

przebieg drogi ekspresowej przez teren gminy Lubin w
sąsiedztwie miasta Lubina

S3 Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

1021

Makrosfery

S-3 Nowa Sól - Legnica - Lubawka

przebieg drogi ekspresowej przez teren gminy Lubin w
sąsiedztwie miasta Lubina

S3 Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

1022

Makrosfery

S-3 Nowa Sól - Legnica - Lubawka

przebieg drogi ekspresowej przez teren gminy Lubin w
sąsiedztwie miasta Lubina

S3 Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

1023

Makrosfery

S-3 Nowa Sól - Legnica - Lubawka

przebieg drogi ekspresowej przez teren gminy Lubin w
sąsiedztwie miasta Lubina

S3 Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

1016

1017

1018
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Uzasadnienie zmiany

Planowany rozwój Województwa Dolnośląskiego w korelacji z
promocją walorów turystycznych, aktywizacji mniejszych
ośrodków województwa, czy poprawą mobilności, powinien
zasadzać się na sprawnym systemie transportu
alternatywnego względem samochodu. Istotne jest tu
wykorzystanie wszelkich dostępnych alternatyw, w tym
nowoczesnych środków zarządzania mobilnością, sterowania
ruchem itp. Ważna jest koordynacja z już podejmowanymi
inicjatywami oraz wykorzystanie „do maksimum” środków UE.
Celowe jest wskazanie hierarchii w systemie transportu
(publicznego) i realizacji poszczególnych zadań. Na
najwyższym szczeblu hierarchii należy ustawić transport
kolejowy, a ten uszeregować wskazując połączenia (korytarze)
o wyższym i niższym znaczeniu. Brakuje w projekcie Strategii
zapisu odnośnie potrzeby opracowania studium hierarchizacji
w systemie transportu. Studium takie określiłoby podstawowe
korytarze kluczowe dla Dolnego Śląska i dowiązujące się do
połączeń międzyregionalnych (w tym międzynarodowych).
Korytarze podstawowe niekoniecznie musiałyby przebiegać po
istniejących trasach. Przeciwnie, należy wykorzystać historyczną
szansę ukształtowania połączeń logicznych z punktu widzenia
aktualnych i przyszłych potrzeb, abstrahując od różnorodnych
uwarunkowań (na przykład historycznych). W skali
ogólnopolskiej taka wizja dotyczy KDP dla połączenia Dolnego
Śląska z Warszawą uzupełniającego siatkę linii kolejowych
porwaną dawnymi granicami rozbiorowymi. W skali
regionalnej – to poszukiwanie efektywnego połączenia
największych ośrodków miejskich Dolnego Śląska, a także
obszarów cennych turystycznie wraz z rozstrzygnięciem
przebiegu linii w kierunku czeskiej Pragi. Określone wyżej
korytarze mogą być podstawą do kształtowania bardziej
lokalnych systemów transportu (kolei lokalnych, miejskich i
aglomeracyjnych, autobusów do obsługi okolicznych obszarów,
systemów „dowozowych” takich jak „Park and Ride”),
wdrożenia nowoczesnych rozwiązań sterowania ruchem i
zarządzania mobilnością, zaawansowanych systemów taryfowobiletowych itp. Generalnie, na podstawowej idei „sprawnej osi

….Budowa dróg o znaczeniu
….Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól – Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica – Lubawka....
Nowa Sól – Legnica – Lubawka....

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Jest to połączenie komunikacyjne krajowe północ
– południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią.
Ominięcie naszego terenu spowoduje wycofanie i wykluczenie
naszego terenu z dotychczas pełnionych funkcji oraz ograniczy
dostępność min. do ośrodków naukowych dla młodzieży z naszych
terenów.

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona częściowo

Uwaga uwzględniona częściowo, gdyż po części problemu dotyka w
Przedsięwzięciu: "Budowa sprawnego i zintegrowanego systemu regionalnego
transportu - komunikacja pasażerska i węzły logistyczne w regionie". Jednak
sposób organizacji transportu w województwie bardziej szczegółowo doprecyzuje
opracowywany przez UMWD Plan Transportowy.

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie autostrady lub drogi
ekspresowej S3 Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".
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REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Podstawowym przyjętym założeniem i celem priorytetowym było
zwiększenie kapitału społecznego wśród młodzieży, przy
wyzwaniach w obszarze inwestycji
w sferę miękką i społeczną oraz przy założeniu, iż kapitał społeczny
jest ważnym obszarem, zwłaszcza, że jak pokazują badania nie jest z
nim najlepiej. Dodał, że do realizacji wybrano dwa ważne narzędzia
– edukację pozaformalną i organizacje pozarządowe. Wśród
korzyści planowanych do osiągnięcia są wyposażenie młodych ludzi
w te kompetencje, które są dziś niezbędne do skutecznego
funkcjonowania na nowoczesnym rynku pracy i skutecznego
funkcjonowania w strukturach UE, ale też zwiększanie potencjału
Włączenie do Strategii osobnej makrosfery, która dotyczyłaby
organizacji pozarządowych, jako tego narzędzia rozwijania kapitału
polityki młodzieżowej. Powiedział, że Dolny Śląsk w tym
społecznego. Jako planowane przedsięwzięcia przedstawił przede
obszarze ma szansę stać się liderem w Polsce. Przedstawił
wszystkim wspieranie projektów lokalnych i regionalnych
dokument skonsultowany przez Dolnośląską Radę ds.
organizacji pozarządowych w obszarze edukacji pozaformalnej,
Młodzieży i oświadczył, że w razie pytań pozostaje do
realizację projektów systemowych na rzecz młodzieży, utworzenie
dyspozycji.
regionalnego systemu kształcenia i wspierania pracowników
młodzieżowych, czyli osób pracujących z młodzieżą. Jako kolejne
cele przedstawił wspieranie organizacji pozarządowych pracujących
lokalnie i regionalnie z młodzieżą w doskonaleniu procesów
zarządzania i podejmowania większej aktywności w obszarze
polityki młodzieżowej, ale również pogłębianie i systematyczną
diagnozę regionu w obszarze młodzieży. Powiedział, że regularna i
systematyczna diagnostyka pozwoli odpowiedzieć na konkretne
potrzeby, które są dziś w gestii i obszarze zainteresowań
Samorządu Województwa i może stać się stałym narzędziem w
rozwiązywaniu problemów organizacji pozarządowych.

Makrosfery

Odnosząc się do makrosfery edukacji wskazał na badania
mówiące że jest ona bardzo mało efektywna, co jest
spowodowane bardzo teoretycznymi modelami edukacyjnymi.
Zwrócił uwagę na kwestię edukacji pozaformalnej i na
praktyczne działanie w organizacjach pozarządowych bądź
wolontariat. Powiedział, że są to te działania, które pozwolą
uzupełnić to, czego nie ma w obecnym systemie edukacji
formalnej.

Makrosfery

Nawiązując do obszaru sportu można by umieścić przy
makrosferze turystyki, edukacji czy zdrowia. Podkreślił
konieczność organizacji dużych imprez sportowych, sportu
powszechnego i sportu zawodowego, jako popularyzujących
zdrowy tryb życia. Przyznał, że Samorząd przeprowadza takie
działania, lecz nie zostały one zapisane w projekcie Strategii.
Przyznał, że praca nad infrastrukturą sportową ma służyć
mieszkańcom, zarówno całego Województwa Dolnośląskiego
jak i konkretnych regionów. Stwierdził, że strategia powinna się
odnosić nie tylko do strategii ogólnonarodowej, ale również do
położenia regionu. Powinno być brane pod uwagę sąsiedztwo
regionów czeskich i niemieckich, i poprzez sport powszechny,
który tam jest bardzo dobrze rozwinięty, powinno się wpływać
na poprawę zdrowia obywateli.

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona częściowo

W Strategii utworzony został osobny podrozdział dot. Młodzieży w Makrosferze
Społeczeństwo i Partnerstwo. Ponaddto SRWD poswięcono dużo miejsca
młodzieży. Działania na jej rzecz wpisują się m.in. w Makrosfery: "Edukacja, nauka,
kultura, sport i informacja" poprzez Priorytety: "Dostosowanie oferty edukacyjnej
do wymagań gospodarki i rynku pracy"; "Promowanie wartości edukacji wśród
uczniów, jako paradygmatu rozwoju osobistego i kulturowego"; Korzyści: Budzenie
wśród młodzieży dumy z powodu bycia kompetentnym i aktywnym intelektualnie
Dolnoślązakiem; Kryteria: Wspieranie projektów edukacyjnych zorientowanych na
zaspokajanie potrzeb regionalnej gospodarki, wyrównujących szanse uczniów ze
wzystkich środowis, kształtujących tożsamość regionalną; Wspieranie projektów
rozwijających talent i umiejętności Dolnoślązaków; Przedsięwzięcia: Powołanie
pokoleniowej instytucji wdrażającej ideę samorządności np. Dolnośląskiego
Parlamentu Dzieci i Młodzieży; Makrosfera: "Partnerstwo i Przedsiębiorczość":
Priorytety: "Powstrzymanie odpływu młodych i wykształconych osób z regionu i
stymulowanie procesów imigracji młodzieży"; Przedsięwzięcia: Przeciwdziałanie
wykluczeniu młodych z rynku pracy, wydłużanie perspektywy przydatności
zawodowej; Kształtowanie postaw społecznych, tożsamości regionalnej i
wzmacnianie aktywności obywatelskiej mieszkańców regionu, w tym edukacja
obywatelska dzieci i młodzieży.

Uwzględniona częściowo

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego poświęciła dużo miejsca edukacji
(Makrosfera: Edukacja, Kultura i Informacja). SRWD jest pierwszym szczeblem
programowania strategicznego i określa główne wyzwania i kierunki działań
tworząc docelowy obraz planowanej przyszłości regionu w określonym horyzoncie
czasowym. Szczegółowe rozwiązania będą formułowane na niższych szczeblach
planowania. Postulaty zgłoszone w uwadze są możliwe do spełnienia przy
wykorzystaniu istniejących w Strategii zapisów. Uwaga uwzględniona w
Makrosferze Edukacja, nauka, kultura, sport i infrastruktura oraz Społeczeństwo i
Partnerstwo.

Zapisy będące treścią uwagi został zamieszczony w priorytetach do makrosfery
EDUKACJA, KULTURA I INFORMACJA.
Uwzględniona

Częściowo uwzględnione w rozdz. 6, s. 33; należałoby bardziej szczegółowo
wskazać na korzyści i możliwości oraz możliwą wartość edukacyjną wynikające z
organizacji takich imprez, także ze względu na nowo wybudowane obiekty.
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Treść uwagi/propozycja zmiany

Makrosfery

W priorytecie dotyczącym edukacji, kultury i informacji
zwróciła uwagę na brak wpisania działań na rzecz wzmocnienia
i wsparcia organizacji pozarządowych, które działają na
młodzieży. W kwestii partnerów społeczno – gospodarczych
zapytała czy Urząd Marszałkowski będzie publikował, albo czy
będzie wyznaczone miejsce publiczne, w którym będą
informacje odnośnie nadesłanych uwag do Strategii, czy będzie
informacja ile z tych uwag zostało uwzględnionych, a ile
odrzuconych i dlaczego. Powiedziała, że jest to potrzebne
dlatego, aby proces konsultacji społecznych był transparentny,
aby wszyscy mieszkańcy województwa utożsamiali się z tym
dokumentem i mieli realny wpływ na jego kształt.

Makrosfery

Nawiązując do kwestii edukacji przyznał, że zbyt wiele uwagi
poświęca się kwestiom szkolnictwa oraz edukacji formalnej, a
za mało uwagi skupia się na edukacji nieformalnej. Zaapelował,
aby traktować politykę młodzieżową w sposób mniej wybiórczy.
Stwierdził, że dobrą ideą byłoby dla Strategii stworzenie
koordynacji potrzeb i dążeń, zastanowienie się kto w polityce
młodzieżowej jest istotnym podmiotem, czy są to tylko
organizacje pozarządowe, czy również rady szkół. W kwestii
finansowania sportu przypomniał, że łączna kwota
przeznaczona na sport przez Województwo wynosi 17 mln zł,
dla porównania na działania młodzieżowe było tych pieniędzy
dużo mniej, co naturalnie wynika z chęci promowania tego, co
jest bardziej wyraziste - łatwiej jest promować zawody
sportowe, a nie proste działania lokalne czy systemy wspierania
tych działań. Przytoczył przykład Województwa Opolskiego,
które charakteryzuje się wyższym średnim dochodem na
mieszkańca, dobrą infrastrukturą i jednocześnie ma dużo
większy problem demograficzny niż Dolny Śląsk. Pokazuje to, że
inwestowanie w infrastrukturę jest konieczne i bardzo ważne,
ale okazuje się, że bez poczucia tożsamości, przywiązania do
regionu, poczucia szansy młodzi ludzie bardzo szybko
wyjeżdżają.

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona

Realizacja SRWD oparta będzie m.in. na zasadzie partnerstwa i współpracy
(partnerstwo: publiczno-publiczne, publiczno-społeczne, publiczno-prywatne).
SRWD zauważa rolę organizacji pozarządowych, odnosząc się do nich w rozdziale 1
Diagnoza prospektywna. Przy realizacji działań w wszystkich Makrosfer będa
obowiązywać zasady partnerstwa i współdziałania, preferujace projekty, w
realizacji których współdziałać będą ich beneficjenci i partnerzy zewnętrzni (efekt
mnożnikowy), a także takie, w których do montażu finansowego wykorzystywane
będą różnorodne źródła. Dzięki takiemu podejściu szanse realizacji mają wszystkie
projekty sprzyjające harmonijnemu rozwojowi Dolnego Śląska (s. 29). Wyniki
konsultacji społecznych SRWD zostaną upublicznione.

Uwzględniona częściowo

W SRWD (rozdział 6 "Makrosfery" znajdują się zapisy, które odpowiadają
częściowo na zgłoszoną uwagę. Odnośnie migracji ludzi młodych oraz tożsamości i
ich przywiązania do regionu w SRWD znajdują się odpowiednie zapisy: Makrosfera
"Partnerstwo i Przedsiębiorczość" poprzez Priorytety: "Powstrzymanie odpływu
młodych i wykształconych osób z regionu i stymulowanie procesów imigracji
młodzieży; Odbudowa kapitału społecznego i efektywne zarządzanie regionem"
oraz poprzez Przedsięwzięcia: "Przeciwdziałanie wykluczeniu młodych z rynku
pracy, wydłużanie perspektywy przydatności zawodowej; Kształtowanie postaw
społecznych, tożsamości regionalnej i wzmacnianie aktywności obywatelskiej
mieszkańców regionu, w tym edukacja obywatelska dzieci i młodzieży". Natomiast
odnośnie pierwszej części uwagi dot. koordynacji polityki młodzieżowej nie jest
ona przedmiotem ustaleń SRWD. Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego
jest pierwszym szczeblem programowania startegicznego i określa główne
wyzwania i kierunki działań tworząc docelowy obraz planowanej przyszłości
regionu w określonym horyzoncie czasowym. Realizowane projekty stanowią
jeden z elementów realizacji SRWD (dopiero będą określane).
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REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD
Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Jednym z głównych stwierdzeń strategii jest to, że
przedsiębiorczość i edukacja powinny być filarami rozwoju
regionu w perspektywie najbliższych 10 lat. Jednocześnie
jednak w podstawowych postulatach strategii tj. makrosferach
obie te dziedziny zostały zdecydowanie zmarginalizowane.
Przedsiębiorczość połączono z partnerstwem tworząc
makrosferę Partnerstwo i przedsiębiorczość (w tej właśnie
kolejności). W tej makrosferze jedynie 2 z 6 priorytetów
dotyczy przedsiębiorczości a wśród 20 zaproponowanych
przedsięwzięć jedynie 3 dotyczą przedsiębiorczości, zaś 17
zagadnień społecznych. Przy tym wedle strategii korzyści z
rozwoju przedsiębiorczości nie oczekuje się żadnych, bo
wszystkie wymienione dotyczą zagadnień społecznych. To
jednak jest nie do przyjęcia. Protestuję przeciw tak daleko
idącej marginalizacji przedsiębiorczości. Postuluję utworzenie
odrębnej makrosfery programującej rozwój przedsiębiorczości
w naszym regionie, zwłaszcza, że to przedsiębiorczość wkrótce
ma dać 55% PKB województwa dolnośląskiego. Podobnie jest z
edukacją.

Uwzględniona częściowo

Uwaga została częściowo uwzgledniona w zapisach dotyczących punktu 6:
Makrosfery, w Edukacji, na której pojawiają się odniesienia do połączenia
przedsiębiorczości z edukacją: w korzyściach: wzmocnienie postaw
przedsiębiorczych i aktywnych społecznie oraz w kryteriach:wspieranie projektóe
edukacyjnych zorientowanych na zaspokajanie potrzeb regionalnej gospodarki... , a
także w przedsięwzięciach: wypracowanie modelu współpracy szkół
przygotowujących do wykonywania zawodu z pracodawcami. Jednak można się
zgodzić, że wartość edukacji (w priorytetach i korzyściach) powinna być bardziej
znacząco podkreślona.

To raczej dla mnie priorytet niż korzyść. Natomiast do korzyści
można dopisać „Stworzenie warunków do budowy lokalnych
produktów turystycznych i poprawa kondycji ekonomicznospołecznej regionów Dolnego Śląska” (lub coś w tym rodzaju).

Uwzględniona

Wprowadzono korekty w zapisach Makrosfery Turystyka.

Treść uwagi/propozycja zmiany

Uzasadnienie zmiany

1031

Makrosfery

1032

Makrosfery

1033

Makrosfery

W Przedsięwzięciach proponuję następującą modyfikację:
„Promowanie regionu (...), produktów uzdrowiskowych,
produktów opartych na wykorzystaniu dziedzictwa Ziemi
(geoturystycznych) oraz innych (...)”;

Uwzględniona częściowo

W makrosferze TURYSTYKA dodać zapis:" Aktualizacja lub opracowanie od
podstaw subregionalnych strategii rozwoju turystyki uwzględniajacych zmienające
się uwarunkowania rozwoju tej dziedziny".

Makrosfery

Uzupełnienie zapisu „Wspieranie inwestycji niezbędnych do
uprawiania turystyki kwalifikowanej (...), przy poszanowaniu
wymogów ochrony przyrody” (to także z myślą o zażegnaniu
potencjalnych konfliktów wynikających z interpretacji Strategii).
NB. Wyraz „umożliwienia” jest w tym punkcie zbędny.

Uwzględniona

Uzupełnienie zapisu „Wspieranie inwestycji niezbędnych do uprawiania turystyki
kwalifikowanej, m.in. Narciarskiej, górskiej, rowerowej , pieszej, konnej i wodnej
przy poszanowaniu wymogów ochrony przyrody”.

Makrosfery

Bezpieczeństwo – akapit drugi. Zagrożenia (i faktyczne skutki)
na ogół nie są związane ze zmianami klimatycznymi, tylko z
niewłaściwym zagospodarowaniem miejsc i terenów
występowania różnych procesów naturalnych. Tak więc,
problem jest raczej lokalny niż globalny. Dlatego proponuję taki
zapis: „W ostatnich latach odnotowano występowanie
różnorodnych procesów przyrodniczych, których skutki okazały
się dotkliwe dla mieszkańców Dolnego Śląska. Najczęściej (...)
dorzecza Odry. Wzrost ryzyka jest potęgowany często
niewłaściwym zagospodarowaniem miejsc występowania takich
procesów”.

Uwzględniona

Zapisy SRWD , w rozdziale 6. Makroprojekty, w makroprojekcie Bezpieczeństwo
zostaną zmienione w następujący sposób: "W ostatnich latach odnotowano
występowanie różnorodnych procesów przyrodniczych, związanych także z
zachodzącymi zmianami klimatycznymi, których skutki są dotkliwe dla
mieszkańców Dolnego Śląska. Najczęściej (...) dorzecza Odry. Działania
prewencyjne i organizacja służb zarządzania kryzysowego wymagają skupienia
uwagi i koncentracji środków m.in. na właściwym zagospodarowaniu miejsc
występowania takich procesów oraz poprawie infrastruktury służącej zwiększeniu
bezpieczeństwa”.

Makrosfery

Część Przedsięwzięcia – proponuję rozszerzenie jednego ze
sformułowań: „Właściwe zagospodarowanie przestrzenne
terenów zagrożonych katastrofalnymi procesami
przyrodniczymi, w tym powodziami i suszami hydrologicznymi
oraz sporządzenie kompleksowej oceny zagrożeń i ryzyka
związanego z tymi procesami.”

Uwzględniona

Zapisy SRWD , w rozdziale 6. Makroprojekty, w makroprojekcie Bezpieczeństwo
zostaną zmienione w następujący sposób: "Właściwe zagospodarowanie
przestrzenne terenów zagrożonych katastrofalnymi procesami przyrodniczymi, w
tym powodziami i suszami hydrologicznymi oraz uwzględnienie wymagań
zawartych w ocenach zagrożenia i ryzyka powodziowego"

1034

1035

1036

Makrosfera Turystyka – (1)
„Udostępnienie obiektów dziedzictwa (...)
w jak najszerszym stopniu”
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REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD
Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Niebezpieczeństwa związane z transportem samochodowym to
jedne z podstawowych niebezpieczeństw, które grożą
współczesnemu Dolnoślązakowi. Wspomina się o tym ale to zapisy
Makrosfera bezpieczeństwo wymaga uzupełnienia o kwestie niewystarczające, gdyż wbrew potocznym przekonaniom problemu
bezpieczeństwa na drogach w szczególności o bezpieczeństwo
bezpieczeństwa nie da się rozwiązać na poziomie infrastruktury.
niechronionych uczestników ruchu, w tym rowerzystów.
Trzeba kształtować świadomość i promować bezpieczne
zachowania komunikacyjne, a na to potrzebne są nowoczesne
programy, kampanie społeczne, które wymagają konkretnych
środków. Strategia musi odpowiadać na tak ważne wyzwanie.

Uwzględniona

Uwaga zgodna z zapisami SRWD Makrosfery/Bezpieczeństwo/Przedsięwzięcia:
"Uwzględnienie problemu bezpieczeństwa w procesie planowania i realizacji
inwestycji drogowych"

Dopiero to da przesłanki do rozwoju infrastruktury potrzebnej do
tworzenia spójnych i intermodalnych systemów transportowych, w
tym systemów komunikacji rowerowej na terenie miast oraz
działań ponoszących atrakcyjność transportu zbiorowego poprzez
rozwiązania typu „bike and ride” przy stacjach kolejowych, łatwy
przewóz rowerów w pociągach, itp.

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zapis wprowadzono w Prorytetach Makrosfery
Infrastruktura.

Makrosfery

W makrosferze turystyka należało by znacznie mocniej
zaakcentować turystykę i rekreację rowerową, a także w ogóle
turystykę zrównoważoną (ekoturystykę, turystkę pro
Konieczne jest stworzenie alternatywy dla turystyki samochodowej,
środowiskową). Wśród przedsięwzięć powinno się wpisać
której nadmiar obniża walory turystyczne. Spory potencjał rozwoju
potrzebę stworzenia spójnej, zintegrowanej sieci wysokiej
turystyki rowerowej związany jest z popularnością roweru w
jakości, długo, średniodystansowych i lokalnych turystycznych
krajach graniczących z Dolnym Śląskiem i rosnącej jego
tras rowerowych. Istniejące szlaki regionu jak: międzynarodowy
popularności wśród mieszkańców regionu, zwłaszcza dużych miast.
Szlak Odry i szlak Euro Velo nr 9 powinny być produktami
flagowymi, wokół których prowadzi się turystyczną promocję
regionu.

Uwzględniona

Uzupełnienie zapisu "…rozwiniętym systemie komunikacyjno - transportowym, w
tym publicznym transporcie zbiorowym oraz spójnym systemie komunikacji
rowerowej".

Makrosfery

W edukacji ekologicznej konieczne jest wyróżnienie kwestii
związanych z oszczędzaniem zasobów i kształtowaniem pro
Bardzo proszę o informację zwrotną co do możliwości
ekologicznych zachowań transportowych, w tym promocji
uwzględnienia moich uwag. Jednocześnie wyrażam swoją gotowość
ruchu rowerowego, pieszego i korzystania z transportu
do współpracy z zespołem projektowym w kwestii pomocy w
publicznego. Ponadto, należy wpisać do planowanych działań
sformułowaniu konkretnych zapisów możliwych do umieszczenia w
kompleksowy program kształtowania bezpiecznych zachowań
dokumencie oraz bardziej precyzyjnego wskazania miejsc, gdzie
komunikacyjnych wśród wszystkich grup uczestników ruchu, w
powinny się one znaleźć.
ramach którego powinna być prowadzona intensywna edukacja
rowerzystów i kierowców.

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona w sposób pośredni w zapisach SRWD w rozdziale 6.
Makroprojekty, w makroprojektach: Infrastruktura, Turystyka oraz
Bezpieczeństwo.

Uwzględniona częściowo

Uwaga uwzględniona w SRWD. Należy mieć na uwadze iż na jakość życia składa się
wiele aspektów, m. in. aktywność zawodowa, infrastruktura, edukacja itd. W
dokumencie, jakim jest SRWD, wskazane jest grupowanie tematyczne. Tymczasem
w przypadku wyodrędnienia makrosfery "jakość życia" wiele jej elementów
pokrywałoby się z innymi makrosferami, gdyż na jakość życia wpływa wiele
czynników: od jakości dróg, przez opiekę zdrowotną, wysokie standardy edukacji,
po aktywne spędzanie wolnego czasu z wykorzystaniem infrastruktury
turystycznej. Podniesienie jakości życia następuje poprzez realizację wszystkich
celów/działań SRWD. Przede wszystkim cel 7. SRWD skierowane jest na
podniesienie życia miszkańców regionu.

Rozdział

Makrosfery

Makrosfery

Makrosfery

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

W makrosferze infrastruktura konieczne jest nadanie
wyraźnego priorytetu dla rozwoju nieenergochłonnych i
niskoemisyjnych form transportu.

Brak makrosfery związanej z jakością życia Dolnoślązaków

Uzasadnienie zmiany

Wszystkie makrosfery skierowanie są na wzmocnienie rozwoju
gospodarczego – działania skierowane na jakość życia
Dolnoślązaków są rozproszone i nie zawierają wszystkich działań
związanych z jakością życia mieszkańców DŚ.
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Rozdział

Makrosfery

Obecny zapis

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Treść uwagi/propozycja zmiany

Uzasadnienie zmiany

Dodać makrosferę
JAKOŚĆ ŻYCIA DOLNOŚLĄZAKÓW

KORZYŚCI
- podniesienie poziomu jakości życia do średniej
w krajach UE
- wzrost aktywności zawodowej
- poprawa stanu zdrowia, usług opiekuńczych i opieki zdrowotnej
- poprawa warunków mieszkaniowych
- wzmocnienie zdrowego stylu życia
- wzmocnienie bezpieczeństwa publicznego
KRYTERIA
- ekonomiczne
- społeczne
PRZEDSIĘWZIĘCIA
- ułatwienia łączenia pracy z opieką nad dzieckiem, osobami
starszymi
- ułatwienia w mobilności mieszkańców
- wsparcie w elastyczności pracy
- rozwijanie sieci lekarzy rodzinnych
- rozwijanie środowiskowej opieki pielęgniarskiej
- stworzenie zintegrowanego systemu obsługi zdrowotnej (NFZ,
ZUS)
- tworzenie infrastruktury związanej z podnoszeniem aktywności
fizycznej psychospołecznej, a szczególnie Seniorów
- wspierania org. pozarządowych zajmujących się pomocą
społeczną i aktywną integracją
- inicjatywy na rzecz umacniania życia rodzinnego, postaw
społecznych
- inicjatywy skierowane na rozwój edukacji obywatelskiej
mieszkańców i aktywności lokalnej
- przygotowywanie terenów pod budownictwo mieszk.
- wsparcie systemu mieszkań socjalnych, tanich mieszkań na
wynajem,
- działania zw. z bezpieczeństwem publicznym i porządkiem
publicznym szczególnie w dużych aglomeracjach.

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona częściowo

Kwestie społeczne większenie udziału sektora społecznego w realizacji zadań
publicznych obejmuje Cel 7 Właczenie społeczne, podnoszenie poziomu i jakości
życia, który został rozszerzony o jakość życia.
Uwaga uwzględniona w SRWD. Należy mieć na uwadze iż na jakość życia składa się
wiele aspektów, m. in. aktywność zawodowa, infrastruktura, edukacja itd. W
dokumencie, jakim jest SRWD, wskazane jest grupowanie tematyczne. Tymczasem
w przypadku wyodrędnienia makrosfery "jakość życia" wiele jej elementów
pokrywałoby się z innymi makrosferami, gdyż na jakość życia wpływa wiele
czynników: od jakości dróg, przez opiekę zdrowotną, wysokie standardy edukacji,
po aktywne spędzanie wolnego czasu z wykorzystaniem infrastruktury
turystycznej. Podniesienie jakości życia następuje poprzez realizację wszystkich
celów/działań SRWD.
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Rozdział

Makrosfery

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

Brak Makrosfery: Zdrowie
Uzupełnienie Makrosfery: Zdrowie

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Poprawa stanu zdrowia i jakości życia mieszkańców województwa
dolnośląskiego poprzez oddziaływanie
na czynniki kształtujące zdrowie, zmniejszanie różnic
w zdrowiu i dostępie do świadczeń zdrowotnych oraz podnoszenie
jakości i efektywności regionalnego systemu ochrony zdrowia.

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uwzględniona

Uzasadnienie:

SRWD zawiera elementy diagnozy stanu dolnośląskiej ochrony zdrowia i wskazuje
na najistotniejsze kierunki wymagające interwencji i zmian, w tym w szczególności,
w diagnozie Makrosfery ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO). Sytuacja zdrowotna i
poczucie bezpieczeństwa są wyznacznikami jakości życia w regionie. Obecna
sytuacja wymaga dostosowania opieki zdrowotnej na Dolnym Śląsku do
długookresowych trendów demograficznych i epidemiologicznych. Koniecznym
jest tworzenie struktury sieciowej szpitali, restrukturyzacja podmiotów leczniczych
oraz poprawa dostępności do świadczeń z zakresu opieki długoterminowej.”
Ponadto Makrosfera BEZPIECZEŃSTWO zawiera następujące zapisy:
„Koniecznym jest tworzenie struktury sieciowej szpitali, restrukturyzacja
podmiotów leczniczych oraz poprawa dostępności do świadczeń z zakresu opieki
długoterminowej.” (diagnoza Makrosfery ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO);
„Koordynacja działań jednostek różnych szczebli administracji w zakresie ochrony
zdrowia, zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych, w tym stworzenie
powiązań sieciowych w ramach systemu opieki zdrowotnej w województwie”;
„Opracowanie i wdrożenie wieloletnich programów ochrony zdrowia, w tym
profilaktyki zdrowotnej”
„Kształtowanie i promocja prozdrowotnych postaw oraz aktywna edukacja na rzecz
zdrowego stylu życia”;
„Nowe szpitale w miejsce starych, budowane w formule partnerstw: publicznoprywatnego i partnerstwa publiczno-społecznego”;
„Rozwój bazy opieki długoterminowej i rehabilitacyjnej na bazie partnerstw i
porozumień”; „Rozwój kluczowych z punktu widzenia bezpieczeństwa życia i
zdrowia mieszkańców dziedzin medycyny – poprawa efektywności funkcjonowania
systemu – Makrosfera ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO).
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Rozdział

Obecny zapis

Makrosfery

Makrosfery

Makrosfery

Kryteria: brak zapisu:
Preferencje dla działań wspierających
rozwój ekonomii społecznej.

Kryteria: brak zapisu:
Preferencje dla działań wspierających
rozbudowę systemu wsparcia dla
przedsiębiorców.

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD
Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Treść uwagi/propozycja zmiany

Uzasadnienie zmiany

Makrosfera – zdrowie

1. Opieka okołoporodowa, której grupą docelową
są matki i dzieci
Celem programu powinno być zmniejszenie umieralności
okołoporodowej noworodków i niemowląt poprzez działania
poprawiające jakość opieki nad kobietą (opieka w trakcie ciąży i
porodu), matką (opieka poporodowa i profilaktyka możliwych
powikłań w kolejnych ciążach) i dzieckiem (opieka neonatologiczna
i pediatryczna). Należy kontynuować program poprawy opieki
perinatologicznej na Dolnym Śląsku zainicjowany Uchwałą Nr
XXVIII/406/08 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26
czerwca 2008 r. Według badań Głównego Urzędu Statystycznego w
2011 roku wskaźnik umieralności okołoporodowej na Dolnym
Śląsku wyniósł 6,9%. Oznacza to, że w ciągu ostatnich 4 lat, od
kiedy na Dolnym Śląsku ruszył program opieki perinatologicznej,
poprawił się on o 2,4%.
Zadania:
Poprawa opieki przedporodowej nad ciężarną,
- Zmniejszenie umieralności niemowląt,
- Wprowadzenie nowoczesnych badań epidemiologicznych
dotyczących opieki nad matką
i dzieckiem (w tym
kontynuacja programu EUROCAT),
- Pełna realizacja świadczeń profilaktycznych mających na celu
zapobieganie chorobom i wczesne wykrywanie zaburzeń i odchyleń
w stanie zdrowia dzieci przez realizację programów
profilaktycznych, badań przesiewowych, bilansów zdrowia i
obowiązkowych szczepień ochronnych,
- Poprawa zaspokojenia potrzeb leczniczych dzieci, rozwój
rehabilitacji dzieci przewlekle chorych oraz niepełnosprawnych, w
tym z niedorozwojem umysłowym,
- Otoczenie szczególną opieką zdrowotną kobiet i dzieci ze
środowisk specjalnego ryzyka o niskim statusie społeczno ekonomicznym, rodzin wychowawczo niewydolnych bądź
patologicznych,
- Stworzenie trwałego systemu monitorowania realizacji działań
związanych ze zdrowiem matek i małych dzieci,
- Kształtowanie prozdrowotnych postaw i przeciwdziałanie
antyzdrowotnym zachowaniom przyszłych rodziców w okresie

Uwzględniona

Wieloletni Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej przygotowany przez
Radę ds. Ekonomii Społecznej powołaną przez DOPS wyraźnie
wskazuje na wzmacnianie i wspieranie działań na rzecz rozwoju
ekonomii społecznej na Dolnym Śląsku.
Konieczne jest zaprogramowanie dalszego rozwoju usług
wspierający rozwój ES. Stworzony system Instytucji Wsparcia
Ekonomii Społecznej obecnie oparty tylko i wyłącznie o dotacje ze
środków UE uzależnia od projektowego systemu budowanie
wsparcia.

Uwzględniona

Zapis zostanie zawarty w Makrosferze Przedsiębiorczość.

Wieloletni Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej przygotowany przez
Radę ds. Ekonomii Społecznej powołanej przez DOPS wyraźnie
wskazuje na wzmacnianie i wspieranie działań na rzecz rozwoju
ekonomii społecznej na Dolnym Śląsku.
Konieczne jest zaprogramowanie dalszego rozwoju usług
wspierający rozwój ES. Stworzony system Instytucji Wsparcia
Ekonomii Społecznej obecnie oparty tylko i wyłącznie o dotacje ze
środków UE uzależnia od projektowego systemu budowanie
wsparcia. Potencjał społeczno-ekonomiczny skupiony w PES i ich
otoczenia, odpowiednio wspierany, może stanowić odpowiedni
impuls rozwoju działań lokalnych.

Uwzględniona

Zapis zostanie zawarty w Makrosferze Przedsiębiorczość.

W kryteriach Makrosfery Partnerstwo
i Przedsiębiorczość dopisać:
Preferencje dla działań wspierających rozwój ekonomii
społecznej.

W kryteriach Makrosfery Partnerstwo
i Przedsiębiorczość dopisać:
Preferencje dla działań wspierających rozbudowę systemu
wsparcia dla przedsiębiorców z sektora MMŚP

Uzasadnienie:

SRWD zawiera elementy diagnozy stanu dolnośląskiej ochrony zdrowia i wskazuje
na najistotniejsze kierunki wymagające interwencji i zmian, w tym w szczególności,
w diagnozie Makrosfery ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO): Sytuacja zdrowotna i
poczucie bezpieczeństwa są wyznacznikami jakości życia w regionie. Obecna
sytuacja wymaga dostosowania opieki zdrowotnej na Dolnym Śląsku do
długookresowych trendów demograficznych i epidemiologicznych. Koniecznym
jest tworzenie struktury sieciowej szpitali, restrukturyzacja podmiotów leczniczych
oraz poprawa dostępności do świadczeń z zakresu opieki długoterminowej.”
Ponadto Makrosfera BEZPIECZEŃSTWO zawiera następujące zapisy:
• „Koniecznym jest tworzenie struktury sieciowej szpitali, restrukturyzacja
podmiotów leczniczych oraz poprawa dostępności do świadczeń z zakresu opieki
długoterminowej.” (diagnoza Makrosfery BEZPIECZEŃSTWO); „Koordynacja działań
jednostek różnych szczebli administracji w zakresie ochrony zdrowia, zwiększenie
dostępności i jakości usług medycznych, w tym stworzenie powiązań sieciowych w
ramach systemu opieki zdrowotnej w województwie”;
• „Opracowanie i wdrożenie wieloletnich programów ochrony zdrowia, w tym
profilaktyki zdrowotnej”
• „Kształtowanie i promocja prozdrowotnych postaw oraz aktywna edukacja na
rzecz zdrowego stylu życia”;
• „Nowe szpitale w miejsce starych, budowane w formule partnerstw: publicznoprywatnego i partnerstwa publiczno-społecznego”;
• „Rozwój bazy opieki długoterminowej i rehabilitacyjnej na bazie partnerstw i
porozumień”;
• „Rozwój kluczowych z punktu widzenia bezpieczeństwa życia i zdrowia
mieszkańców dziedzin medycyny – poprawa efektywności funkcjonowania
systemu – Makrosfera ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO)
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Rozdział

Makrosfery

Makrosfery

Makrosfery

Makrosfery

Makrosfery

Makrosfery

Obecny zapis

Przedsięwzięcia: brak zapisu
dotyczącego: Odbudowy i wsparcie
funkcjonowania inkubatorów
przedsiębiorczości

Przedsięwzięcia: brak zapisu:
Budowa oraz rozwój klastrów
przedsiębiorczości

Priorytety: bark zapisu:
Kształtowanie i rozwój postaw
obywatelskich wśród młodzieży

Kryteria brak zapisu:
Wspieranie projektów na rzecz
wzmacniania aktywności obywatelskiej.
Upowszechnianie idei społeczeństwa
obywatelskiego.

Kryteria brak zapisu:
Projekty realizowana w partnerstwie
lokalnym lub subregionalnym.
Projekty realizowane przez Partnerów
Społeczno-Gospodarczyvh.

Przedsięwzięcia brak zapisu:
Budowa i wzmacnianie istniejących
partnerstw społeczno-gospodarczych.

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Treść uwagi/propozycja zmiany

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

W Przedsięwzięciach Makrosfery Partnerstwo i
Przedsiębiorczość dopisać: działania na rzecz Odbudowy i
wsparcie funkcjonowania inkubatorów przedsiębiorczości.

Zgodnie z deklaracjami Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 70%
przedsiębiorców nie korzysta i nie wie o istnieniu instytucji
wsparcia biznesu. Na terenie Dolnego Śląska liczba funkcjonujących
inkubatorów przedsiębiorczości jest bardzo mała. Likwidacji uległy
tego typu inicjatywy po okresie finansowego wsparcia udzielanego
przez Rząd Flandrii. Konieczne jest zaprogramowanie dalszego
rozwoju usług wspierający tworzenie i rozwój mikro, małych i
średnich przedsiębiorstw, które generują nowe miejsca pracy
i są impulsem rozwoju przedsiębiorczości.

Uwzględniona

Zapis zostanie zawarty w Makrosferze Przedsiębiorczość.

W Przedsięwzięciach Makrosfery Partnerstwo i
Przedsiębiorczość dopisać działania budowa oraz rozwój
lokalnych klastrów przedsiębiorczości

Przygotowanie długoletniego programu wsparcia procesu
budowania nowych oraz rozwoju istniejących klastrów winno
znaleźć swoje miejsce w zapisach Strategii. Brak akcentowania tego
niezwykle ważnego narzędzia rozwoju przedsiębiorczości, wpływa
negatywnie na możliwości rozwoju przedsiębiorców zwłaszcza w
innowacyjnych, ale nie tylko, obszarach. Wsparcie działań klastrów
winno być priorytetem długofalowej Strategii Rozwoju Dolnego
Śląska.

Uwzględniona

Zapis zostanie zawarty w Makrosferze Przedsiębiorczość.

W Priorytetach Makrosfery Edukacja, Kultura i Informacja
dopisać: Kształtowanie i rozwój postaw obywatelskich wśród
młodzieży.

Priorytetem w obszarze „młodzież” jest zwiększenie kapitału
społecznego wśród młodzieży poprzez m.in. rozwój postaw
obywatelskich. W praktyce oznacza
to nie tylko wyposażenie młodych ludzi w narzędzia potrzebne do
sprawnego funkcjonowania na rynku pracy, ale również rozwijanie
postaw sprzyjających aktywności społecznej i uczestniczenie w
życiu społeczności lokalnych.

Uwzględniona częściowo

Uwaga częściowo uwzględniona w Makrosferze Edukacja, Nauka, Kultura, Sport i
Informacja.

W Kryteriach Makrosfery Edukacja, Kultura i Informacja
dopisać:
Wspieranie projektów na rzecz wzmacniania aktywności
obywatelskiej.
Upowszechnianie idei społeczeństwa obywatelskiego.

Aktywność Obywatelska w województwie Dolnośląskim jest wciąż
na niskim poziomie w stosunku do możliwości i potencjału
mieszkańców. Frekwencja w wyborach samorządowych w
województwie Dolnośląskim osiągnęła jeden z najniższych wyników
wśród wszystkich województw w Polsce.
W badaniach przeprowadzonych przez Centrum Monitoringu
Społecznego, aby zwiększyć aktywność obywatelską należy działać
na zwiększenie świadomości w tym zakresie, wzmacniać poczucie
sprastwa obywateli m.in. poprzez wsparcie projektów na rzecz
aktywności obywatelskiej jak również poprzez wzmacnianie
Liderów Lokalnych.

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona w Makrosferze Edukacja, Nauka, Kultura, Sport i Informacja.

Projekty realizowane partnerskie dają korzyści dla całego regionu.
Służą większej liczbie odbiorców, przez co stają się konkurencyjne
wobec innych projektów.
Podmioty rozdrobnione mogą tylko w części zrealizować działania,
natomiast partnerstwo może wykorzystać zasięg odziaływania.
Oszczędność środków poprzez zapewnianie kompleksowości do
zarządzania produktem końcowym.

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona w Makrosferze Edukacja, Nauka, Kultura, Sport i Informacja.
Zapis został rozszerzony " i gospodarczych" w Makrosferze Społeczeńśtwo i
Partnerstwo.

Wzmocnienie już istniejących partnerstw pozwoli
na kontynuację działań na rzecz rozwoju województwa
i zaoszczędzenie środków. Wzmacnianie i włączanie
się w aktywność partnerów życia społeczno-gospodarczego
podniesie jakość usług poprzez wzrost kompetencji
organizacyjnych, zarządczych, merytorycznych, ale także
finansowych. Wzmacnianie istniejących partnerstw pozwoli na
realizację roli transferu wiedzy i doświadczeń oraz wymianę
dobrych praktyk.

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona w Makrosferze Edukacja, Nauka, Kultura, Sport i Informacja.
Zapis został rozszerzony " i gospodarczych" w Makrosferze Społeczeńśtwo i
Partnerstwo.

W Kryteriach Makrosfery Edukacja, Kultura i Informacja
dopisać:
Projekty realizowana w partnerstwie lokalnym lub
subregionalnym.
Projekty realizowane przez Partnerów SpołecznoGospodarczych.

W Kryteriach Makrosfery Edukacja, Kultura i Informacja
dopisać:
Budowa i wzmacnianie istniejących partnerstw społecznogospodarczych.
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1053

1054

1055

Rozdział

Makrosfery

Makrosfery

Makrosfery

Obecny zapis

Priorytety bark zapisu:
Rozwój znaczenia partnerstw lokalnych i
subregionalnych .

Kryteria bark zapisu:
Preferencje dla wzmacniania kapitału
społecznego. Preferencje dla działań
zmierzających do przejmowania zadań
publicznych przez organizacje
pozarządowe.

Przedsięwzięcia bark zapisu:
Budowa Dolnośląskiego Centrum Dialogu
Społecznego.
Działania na rzecz społecznie
odpowiedzialnego biznesu.

Treść uwagi/propozycja zmiany

W Priorytetach Makrosfery Partnerstwo i Przedsiębiorczość
dopisać:
Rozwój znaczenia partnerstw lokalnych i subregionalnych .

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Tworzenie partnerstw lokalnych i subregionalnych jest sposobem
na nowoczesne rozwiązywanie problemów społecznych.
Świadomość, że oddolne inicjatywy można zrealizować, a lepsze
efekty osiąga się poprzez współpracę a nie spory, motywuje do
wytężonej pracy oraz podejmowania nowych zadań. Kluczowym
zadaniem na poziomie lokalnym jest więc zachęcenie partnerów
lokalnych do wspólnego działania
i pokazanie im korzyści, jakie z tego wynikają. Partnerstwa lokalne i
subregionalne przyczynią się
do poprawy środowiska gospodarczego, powstawanie lokalnych
organizacji gospodarczych, wzmocnienia gospodarki lokalnej,
zwiększania udziału mieszkańców w rozwoju ich powiatu, gminy
oraz tworzenie nowych miejsc pracy w oparciu o posiadane zasoby.

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona w Makrosferze Społęczeństwo i Parstnerstwo.

Uwzględniona częściowo

Uwaga częściwo uwzgledniona w Makrosferze Społęczeństwo i Parstnerstwo.

Uwzględniona częściowo

Uwaga zbyt szczegółowa do zapisów SRWD. Zapisy SRWD w makrosferze
Partnetsrwo i Przedsiębiorczośc zawierają działania w postaci aktywizacji
podmiotów w realizacji działań służących rozwoju regionu oraz wykorzystywania
partnerstwa publiczno-prywatnego, publiczno-publicznego i publicznospołecznego oraz klastów

Przejmowanie zadań administracji publicznej przez organizacje
pozarządowe jest spełnieniem konstytucyjnej zasady
pomocniczości. Obecnie organizacje pozarządowe stają się coraz
W kryteriach Makrosfery Partnerstwo i Przedsiębiorczość
ważniejszym elementem demokratycznego państwa. W tym
dopisać:
kontekście ich główną zaletą wydaje się być to,
Preferencje dla wzmacniania kapitału społecznego. Preferencje
dla działań zmierzających do przejmowania zadań publicznych
że w większości wspomagają instytucje państwowe
przez organizacje pozarządowe.
i samorządowe w zaspokajaniu ważnych dla wielu grup społecznych
potrzeb związanych np. z edukacją, ochroną zdrowia czy pomocą
społeczną i mogą stać się uzupełnieniem głównego nurtu
gospodarki i rynku pracy.

W Przedsięwzięciach Makrosfery Partnerstwo i
Przedsiębiorczość dopisać:
Budowa Dolnośląskiego Centrum Dialogu Społecznego.
Działania na rzecz społecznie odpowiedzialnego biznesu.

Na Dolnym Śląsku brak jest zinstytucjonalizowanego miejsca
współpracy trzech aktorów życia społeczno-gospodarczego:
administracji publicznej, sektora biznesu oraz organizacji
pozarządowych. Dolnośląskie Centrum Dialogu Społecznego, jako
potencjalne miejsce dialogu, wymiany informacji i doświadczeń,
budowania współpracy międzysektorowej: na rzecz rozwoju
województwa dolnośląskiego. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu
jest odpowiedzią na współczesne warunki społeczno –
ekonomiczne, w których funkcjonują firmy. CSR w takim
rozumieniu jest zakorzeniony w rozwijającej się gospodarce opartej
na wiedzy, w której to najważniejszym kapitałem firmy są zasoby
ludzkie oraz możliwe zasoby kompetencji pracowników, wiedza,
którą wykorzystuje przedsiębiorstwo do planowania swojego
rozwoju. W takim rozumieniu CSR jest strategią zarządzania, która
w efektywny i właściwy dla specyfiki działań biznesowych danej
firmy, wykorzystuje kapitał pozafinansowy firmy i w umiejętny
sposób nim zarządza w przestrzeni społecznej, aby generować zysk
finansowy i pozafinansowy. Każda firma, która wykorzystuje
strategię CSR dostrzega ogromny potencjał i znaczenie kapitału
ludzkiego oraz wiedzy, którą dysponuje, a który może służyć
rozwojowi całego województwa. Jak wykazują wyniki raportu
realizowanego przez Dolnośląską Federację Organizacji
Pozarządowych niewielka liczba MŚP zna i wdraża koncepcję CSR.
Korzyści takie jak wprowadzenie zasad CSR w małym i średnim
przedsiębiorstwie może również przyczynić się do wzrostu
zainteresowania inwestorów, którzy chętniej zainwestują lub
udzielą kredytu firmie odpowiedzialnej i wiarygodnej społecznie.
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1056

1057

1058

Rozdział

Obecny zapis

Makrosfery

Makrosfery

Makrosfery

Rozbudowa i modernizacja sieci lotnisk o
znaczeniu regionalnym i lokalnym o
funkcji turystyczno-usługowej (np. Jelenia
Góra, Szymanów, Świebodzice, Lubin,
Oleśnica)

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Treść uwagi/propozycja zmiany

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

W Makrosferze 6 Partnerstwo i przedsiębiorczość należałoby
dopisać: „publiczno-społecznego” pomiędzy „publicznopubliczego i publiczno-prywatnego”.

Brak zapisu o partnerstwie publiczno – społecznym w praktyce
eliminuje z terminologii podmioty non profit, w tym organizacje
pozarządowe, które mają bardzo duże doświadczenie w realizacji
zadań opartych o zasady Partnerstwa.

Uwzględniona

Uwaga jest uwzględniona w instniejących zapisach SRWD.

Rozbudowa i modernizacja sieci lotnisk o znaczeniu
regionalnym i lokalnym o funkcji turystyczno-usługowej (np.
Boguszyn, Jelenia Góra, Szymanów, Świebodzice, Lubin,
Oleśnica) oraz budowa lotnisk dla lokalizacji uzupełniających
istniejącą sieć (np. Ziemia Kłodzka).

Budowa lotniska lokalnego w Boguszynie jest jednym z
ważniejszych zadań dla rozwoju Ziemi Kłodzkiej. Przedsięwzięcie to
niewątpliwie poprawi dostępność komunikacyjną regionu
przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju społeczno –
gospodarczego. Ziemia Kłodzka jest obszarem szczególnie
atrakcyjnym turystycznie, stworzenie możliwości dotarcia drogą
lotniczą do tych terenów bez wątpienia wpłynie korzystnie na
rozwój regionu i umożliwi w większym stopniu niż dotychczas jego
dostępność dla jeszcze większego kręgu turystów. Lotnisko
zwiększy atrakcyjność inwestycyjną terenów Wałbrzyskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”. Planowane lotnisko
nie stanowi konkurencji dla istniejących lotnisk, wręcz przeciwnie;
podnosi jakość oferty uzupełniając istniejąca sieć w tym ofertę
Portu lotniczego Wrocław – Strachowice.

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Wprowadzono zapis postulowany w uwadze.

Uwzględniona częściowo

Zapis dot. uwagi w sposób ogólny jest zawarty w SRWD w rozdziale 6. Makrosfery,
w makrosferze Zdrowiei Bezpieczeństwo i uwzględnia wszystkie działania
zwiększające retencyjność zlewni oraz efektywność urządzeń zabezpieczenia
przeciwpowodziowego

W dniu 28 listopada 2012 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Głogowie, Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
we Wrocławiu Odział w Legnicy, zorganizował spotkanie
konsultacyjne w sprawie zapoznania się z koncepcją techniczną
dla zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja wału P-1 rz.
Odry, gm. Głogów i Kotla”, wykonywaną przez Biuro Studiów i
Projektów „Hydromel” w Legnicy.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele jednostek samorządu
terytorialnego: powiatu głogowskiego, gminy Kotla i Głogów
oraz jednostek organizacyjnych realizujące zadania ochrony
przeciwpowodziowej na administrowanym terenie. Uczestnicy
spotkania
z satysfakcją przyjęli proponowane przez przedstawicieli Biura
Studiów i Projektów „Hydromel” rozwiązania. Jednocześnie
przekazano wiele istotnych spostrzeżeń i uwag dotyczących
przedmiotowego urządzenia hydrotechnicznego, a mogących
przyczynić się
w przyszłości do zaplanowania przez wykonawców projektu,
lepszych rozwiązań zapewniających jego sprawność i
niezawodność. Podjęcie prac modernizacyjno-remontowych w
zakresie przedstawionym w prezentowanej koncepcji przyczyni
się do poprawy stanu technicznego wału P1. Zmniejszy się
zagrożenie jego przerwania w przypadku wystąpienia wysokich
stanów wód rz. Odry oraz nastąpi jego „doszczelnienie”.
Stanowi to bardzo istotną przesłankę do poprawy poczucia
bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Głogowskiego, ochrony
ich życia i zdrowia oraz zabezpieczenia dobytku. Realizacja
powyższego zadania bez wątpienia przyczyni się do
zmniejszenia strat i szkód, jakie są ponoszone w przypadku
występowania powodzi czy chociażby wód przekraczających
stany alarmowe. Wyrażając stanowisko uczestników spotkania
oraz troskę o likwidację zagrożeń powodziowy na terenie
powiatu, zwracam się z prośbą do Pana Marszałka
o kontynuowanie podjętych prac projektowych a następnie
doprowadzenie do faktycznego rozpoczęcia odbudowy
przedmiotowego wału P1. Ze względu na wagę problemu, mam
nadzieję na potraktowanie realizacji tego zadania, jako
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1059

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Rozdział

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Makrosfery

……w tym promocja produktów
turystycznych, m.in. Szlak Cysterski,
Droga Św. Jakuba, produktów
uzdrowiskowych….

…..w tym promocja produktów turystycznych, m.in. Szlak
Cysterski, Droga Św. Jakuba, Dolina Baryczy ze szczególnym
uwzględnieniem Stawów Milickich, produktów
uzdrowiskowych…..

Teren Doliny Baryczy i Stawów Milickich jest jednym z
najcenniejszych, jeśli chodzi o walory przyrodnicze, terenów
Dolnego Śląska, o czym świadczy fakt, że Stawy Milickie znalazły się
w spocie promującym nasz region na Euro 2012. Oferta
edukacyjna, gastronomiczna i agroturystyczna, a także produkty
lokalne objęte systemem Dolina Baryczy Poleca stanowią gotowy
produkt turystyczny.

Nieuwzględniona

Uwaga nieuwzględniona. Stawy Milickie znalazły się w opisie Obszaru Interwencji
Kraina (Dolina) Baryczy na projektu SRWD.

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie autostrady lub drogi
ekspresowej S3 Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie autostrady lub drogi
ekspresowej S3 Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

1060

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

1061

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Nowa Sól - Legnica - Lubawka…

…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin Legnica - Lubawka…

1062

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Nowa Sól - Legnica - Lubawka…

…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin Legnica - Lubawka…

1063

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Nowa Sól - Legnica - Lubawka…

…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin Legnica - Lubawka…

1064

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Nowa Sól - Legnica - Lubawka…

…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin Legnica - Lubawka…

1065

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Nowa Sól - Legnica - Lubawka…

…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin Legnica - Lubawka…

1066

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Nowa Sól - Legnica - Lubawka…

…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin Legnica - Lubawka…

1067

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Nowa Sól - Legnica - Lubawka…

…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin Legnica - Lubawka…

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.
Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.
Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.
Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.
Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.
Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.
Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.
Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.
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1068

1069

1070

1071

1072

1073

Rozdział

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

Makrosfery

Makrostrefa INFRASTRUKTURA,
część KRYTERIA

Proponuję dopisać:
- projekty poprawiające dostępność transportową regionu
(wewnętrzną i zewnętrzną)

Makrostrefa INFRASTRUKTURA, część
PRZEDSIĘWZIĘCIA:
„Kompleksowe remonty dróg
wojewódzkich i powiatowych łączących
miasta Dolnego Śląska”

Proponuję zmienić na następujący zapis:
„Kompleksowe remonty dróg wojewódzkich, powiatowych i
gminnych mających duże znaczenie dla rozwoju spójnej,
funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych na obszarze
województwa.”

Makrosfery

Makrosfery

Makrosfery

Makrostrefa INFRASTRUKTURA, część
PRZEDSIĘWZIĘCIA

Makrostrefa ZASOBY, część Priorytety,
dział „W zakresie rozwoju miast”

Proponuję dopisać:
„Kompleksowe remonty dróg gminnych w miastach o dużym
natężeniu ruchu i tranzytu.”

Proponuję dopisać:
„Odbudowa i renowacja zabytkowych parków miejskich i
miejskich zespołów parkowych.”

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD
Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona częściowo

Postulat zawiera się w Priorytetach Makrosfery Infrastruktura: 1.1.1. Poprawa
dostępności transportowej regionu (powiązania wewnętrzne i zewnętrzne)

Nieuwzględniona

Uwaga zbyt szczegółowa w skali opracowania

Z obecnego zapisu w Strategii wynika, że projekt SRWD 2020
całkowicie pomija remonty dróg gminnych, wcześniej objętych
dofinansowaniem umożliwiającym gminom realizację projektów z
zakresu drogownictwa, które wydatnie przyczyniały się do poprawy
komfortu i bezpieczeństwa jazdy. Ze względu na małe możliwości
budżetu miast takich jak Zgorzelec nie ma możliwości finansowania
przebudowy, modernizacji dróg gminnych tylko ze środków
własnych. Konieczne jest wsparcie realizacji tych inwestycji ze
środków zewnętrznych.

Nieuwzględniona

Uwaga zbyt szczegółowa w skali opracowania

Zgodnie z zapisami projektu strategii odbudowa i renowacja
terenów zielonych w miastach będzie dotyczyła tylko parków
zdrojowych. Zawęzi to grupę beneficjentów pomocy do bardzo
wąskiego grona miast uzdrowiskowych, ale też fatalnie odbije się
na warunkach życia w miastach, a przede wszystkim
propagowanym w Strategii modelu zdrowego trybu życia
mieszkańców regionu. Uważam, że Dolny Śląsk nie może tworzyć
swoich produktów turystycznych jedynie na bazie Wrocławia i
uzdrowisk. Miasto Zgorzelec leżąc bezpośrednio na szlakach
tranzytowych oraz przy Goerlitz, będącym atrakcją turystyczną
Niemiec, już teraz przyciąga turystów. Największym
zainteresowaniem cieszy się odnowiona dzięki wsparciu środków
unijnych zgorzelecka starówka oraz zabytkowa Górnołużycka Hala
Chwały (obecnie siedziba Miejskiego Domu Kultury) otoczona
kompleksem zabytkowych parków, których rewitalizacja przyczyni
się utworzenia kolejnego produktu turystycznego miasta, co
przyciągnie turystów z regionu Dolnego Śląska oraz z Niemiec.

Uwzględniona

W makrosferze ZASDOBY dodać przedsięwzięcie:
„Odbudowa i renowacja zabytkowych parków miejskich i miejskich zespołów
parkowych.”

Uzasadnienie zmiany

Makrosfery

Budowa dróg o znaczeniu
ponadregionalnym
w standardzie
Argumentacja oczywista – jest to kontynuacja i powiązanie
autostrady lub drogi ekspresowej A18
inwestycji jakim jest budowa mostu na rzece Odra
w Brzegu
(południowa jezdnia autostrady na
Dolnym. Obszerną argumentację zawarli w swoich wypowiedziach
Dopisać – budowę drogi na odcinku połączenia autostrady A4 z
Wojewoda Dolnośląski Pan Marek Aleksander Skorupa oraz
odcinku Krzywa – Olszyna), S3 Nowa Sól –
drogą krajową nr 94 w ramach zadania skomunikowania A4 z S5
Legnica – Lubawka, S5 (Poznań –
marszałek Województwa Dolnośląskiego Pan Rafał Jurkowlaniec w
wraz z budową obwodnicy Obornik Śląskich.
Wrocław – Boboszów), S8
dniu
29 września 2012 r. podczas ceremonii
(Wrocław/Magnice – Świdnica –
wmurowania kamienia węgielnego pod budowę mostu w Brzegu
Wałbrzych – Jelenia Góra do połączeń
Dolnym.
transgranicznych)

Makrosfery

Utrzymywanie, modernizacja i budowa
dróg
i kolei zapewniających
dojazd z małych, peryferyjnie położonych
miejscowości do głównych miast
województwa.

Propozycja zmiany - Utrzymywanie, modernizacja i budowa
dróg i kolei zapewniających dojazd z małych, peryferyjnie
położonych miejscowości do miast powiatowych i
wojewódzkich

Uwzględniona częściowo

Zadanie znajduje się w WPF jako ŁĄCZNIK AGLOMERACYJNY A4 - S5:
Skomunikowanie A4 z S5 wraz z obwodnicą Obornik Śląskich.

Nieuwzględniona

Uwaga zbyt szczegółowa w skali opracowania
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Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Propozycja zmiany - Kompleksowe remonty i modernizacje
dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych łączących
miejscowości Dolnego Śląska

Uwzględniona częściowo

Ogólny postulat uwagi zawiera się w istniejacych zapisach SRWD: Makrosfera:
Infrastruktura: Utrzymywanie, modernizacja i budowa dróg i kolei zapewniających
dojazd z małych i peryferyjnie położonych miejscowości do głównych miast
wojeództwa.

Dodać zapis – Wspieranie działalności służb ratowniczych
(dotacje na zakup sprzętu ratowniczego i samochodów
gaśniczych)

Uwzględniona częściowo

Uzupełnie zapisów Strategii.

Kompleksowe remonty i modernizacje
dróg wojewódzkich i powiatowych
łączących miasta Dolnego Śląska

Brak dróg gminnych

Nieuwzględniona

Uwaga zbyt szczegółowa w skali opracowania

Wytyczenie korytarzy drogowych dla
transportu ciężkiego ze szczególnym
uwzględnieniem realizacji obwodnic
miast na drogach wojewódzkich, a także
lobbowanie na szczeblu centralnym na
rzecz realizacji obwodnic miejscowości w
ciągach dróg krajowych

Wytyczenie korytarzy drogowych dla transportu ciężkiego ze
szczególnym uwzględnieniem realizacji obwodnic miast na
drogach wojewódzkich, a także lobbowanie na szczeblu
centralnym na rzecz realizacji obwodnic miejscowości w
ciągach dróg krajowych i wojewódzkich

Nieuwzględniona

Uwaga zbyt szczegółowa w skali opracowania

W infrastrukturze technicznej nie wskazano budowy
obwodnicy aglomeracji wrocławskiej.

Uwzględniona

Uwaga zgodna z zapisami SRWD Makrosfery/Infrastruktura
Trasnportowa/Przedsięwzięcia: "Dokończenie budowy wschodniej obwodnicy
Wrocławia (Bielany-Łany-Długołęka)

Przeciwdziałanie degradacji
urbanistycznej miast i ograniczanie
rozlewania się zabudowy

Proszę o uwzględnienie również rozlewania się wsi

Uwzględniona

Uzupełnienie zapisu "…ograniczenie rozlewania się zabudowy na tereny otwarte.

…Budowa dróg o znaczeniu
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Nowa Sól - Legnica - Lubawka…

…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin Legnica - Lubawka…

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie autostrady lub drogi
ekspresowej S3 Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

budowa przeprawy mostowej na wysokości miasta Brzeg
(województwo opolskie) w ciągu drogi krajowej nr 39.
Proponowane zadanie byłoby realizowane w porozumieniu z
Marszałkiem Województwa Opolskiego oraz GDDKiA

projekt budowy mostu jest zgodny z priorytetem celu nr 2 w
Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020: poprawa
dostępności transportowej i standardów transportu drogowego;
Konieczność budowy nowego mostu wynika z wielokrotnie
stwierdzanych uszkodzeń, w tym nie tylko krajowych, ale również
lokalnych oraz konieczności zmniejszenia uciążliwości hałasu
generowanego przez transport ciężarowy. Obciążenia
komunikacyjne wynikające z nadmiernego transportu ciężarowego
powoduje zmniejszenie mobilności mieszkańców powiatów
oławskiego, brzeskiegoo i namysłowskiego.

Uwzględniona

Brzeg należy administracyjnie do województwa opolskiego. Strategia dotyczy się
województwa dolnośląskiego. Nie mamy prawa podejmować decyzji strategicznych
na obszarze innego województwa.

Rozdział

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

1074

Makrosfery

Kompleksowe remonty i modernizacje
dróg wojewódzkich i powiatowych
łączących miasta Dolnego Śląska.

1075

Makrosfery

1076

Makrosfery

1077

Makrosfery

1078

Makrosfery

1079

Makrosfery

Makrosfery

1080

1081

Makrosfery

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

zrównoważony transport i poprawa
dostępności transportowej

Uzasadnienie zmiany
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Uzasadnienie:

Uwzględniona częściowo

W makrosferze TURYSTYKA dodać zapis:" Aktualizacja lub opracowanie od
podstaw subregionalnych strategii rozwoju turystyki uwzględniajacych zmienające
się uwarunkowania rozwoju tej dziedziny"

Uwzględniona częściowo

Uwaga uwzględniona w Makrosferze TURYSTYKA: Przedsięwzięcie: 4.4.2.
Aktualizacja lub opracowanie subregionalnych strategii rozwoju turystyki
uwzględniających zmieniające się uwarunkowania rozwoju.

Obecny zapis

Makrosfery

Ze względu na dolnośląskie atuty
bazujące na środowisku przyrodniczym,
walorach krajobrazowych i kulturowych,
turystyka stanowić powinna jeden z
filarów rozwoju społecznego i
gospodarczego regionu. Położenie
geograficzne regionu oraz zapisane w
przestrzeni regionu materialne i
kulturowe atrakcje należy wykorzystać
dla rozwinięcia produktów turystycznych,
w tym zwłaszcza na bazie uzdrowisk i
oferty adresowanych zarówno do
Dolnoślązaków, ale także do osób spoza
regionu. Poza aspektami rekreacji i
wypoczynku turystyka winna być
wykorzystywana jako instrument procesu
edukacyjnego i wychowawczego, a także
łączyć się z wachlarzem oferty związanej
z odbudową kondycji zdrowotnej.

1083

Makrosfery

Wzmocnienie wizerunku regionu,
zarówno na terenie kraju, jak i Europy, Wzmocnienie wizerunku regionu, zarówno na terenie kraju, jak
jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku
i Europy, jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku i turystyki
miejsca otwartego na świat, o
górskiej miejsca otwartego na świat, o nieprzeciętnych
nieprzeciętnych walorach przyrodniczych
walorach przyrodniczych i kulturowych.
i kulturowych

1084

Makrosfery

Brak zapisu

Promocja miejscowości górskich pełniących funkcje liderów
ruchu turystycznego w regionie.

Miejscowości górskie, np. Karpacz, Szklarska Poręba generują
największy ruch turystyczny na Dolnym Śląsku

Uwzględniona częściowo

1085

Makrosfery

Brak zapisu

Promocja turystyki górskiej i narciarstwa

Turystyka górska jest jedną z najchętniej uprawianych form
aktywności.

Uwzględniona częściowo

1086

Makrosfery

Brak zapisu

Wsparcie dla rozwoju możliwości aktywnych form wypoczynku
(turystyka górska, narciarstwo)

Konieczność rozwoju i różnicowania oferty turystycznej regionu
wykorzystujące jego walory kulturowe, architektoniczne ale
również walory przyrodnicze i krajobrazowe.

Uwzględniona częściowo

Uwaga uwzględniona w Makrosferze TURYSTYKA: Przedsięwzięcie: 4.4.2.
Aktualizacja lub opracowanie subregionalnych strategii rozwoju turystyki
uwzględniających zmieniające się uwarunkowania rozwoju.

Uwzględniona częściowo

Uwaga uwzględniona w Makrosferze TURYSTYKA: Przedsięwzięcie: 4.4.2.
Aktualizacja lub opracowanie subregionalnych strategii rozwoju turystyki
uwzględniających zmieniające się uwarunkowania rozwoju.

Uwzględniona częściowo

Uwaga uwzględniona w Makrosferze TURYSTYKA: Przedsięwzięcie: 4.4.2.
Aktualizacja lub opracowanie subregionalnych strategii rozwoju turystyki
uwzględniających zmieniające się uwarunkowania rozwoju.

Uwzględniona częściowo

Uwaga uwzględniona w Makrosferze TURYSTYKA: Przedsięwzięcie: 4.4.2.
Aktualizacja lub opracowanie subregionalnych strategii rozwoju turystyki
uwzględniających zmieniające się uwarunkowania rozwoju.

Ze względu na dolnośląskie atuty bazujące na środowisku
przyrodniczym, walorach krajobrazowych i kulturowych,
turystyka stanowić powinna jeden z filarów rozwoju
społecznego i gospodarczego regionu. Położenie geograficzne
regionu oraz zapisane w przestrzeni regionu materialne i
Karkonosze są miejscem o szczególnych walorach krajobrazowych i
kulturowe atrakcje należy wykorzystać dla rozwinięcia
przyrodniczych, umożliwiających uprawianie różnych form turystyki
produktów turystycznych, w tym zwłaszcza na bazie terenów
aktywnej przez cały rok. Zlokalizowane tu miejscowości górskie
górskich ze szczególnym uwzględnieniem Karkonoszy oraz
generują znaczący dla rozwoju Regionu ruch turystyczny.
uzdrowisk adresowanych zarówno do Dolnoślązaków, ale także
do osób spoza regionu. Poza aspektami rekreacji i wypoczynku
turystyka winna być wykorzystywana jako instrument procesu
edukacyjnego i wychowawczego, a także łączyć się z
wachlarzem oferty związanej z odbudową kondycji zdrowotnej.

Makrosfery

Projekty sieciowe tworzące kompleksową ofertę turystyczną w
Projekty sieciowe tworzące kompleksową
oparciu o lokalne grupy działania (samorządy, przedsiębiorcy,
ofertę turystyczną
NGO).

1088

Makrosfery

Promowanie regionu jako atrakcyjnego
miejsca do uprawiania turystyki, w tym
promocja produktów turystycznych,
m.in. Szlak Cysterski, Droga Św. Jakuba,
produktów uzdrowiskowych oraz innych
wymienionych w priorytetach form
uprawiania turystyki na Dolnym Śląsku

Promowanie regionu jako atrakcyjnego miejsca do uprawiania
turystyki górskiej , w tym promocja produktów turystycznych,
m.in. Szlak Cysterski, Droga Św. Jakuba, Karkonosze - Górska
Strefa Aktywności produktów uzdrowiskowych oraz innych
wymienionych w priorytetach form uprawiania turystyki na
Dolnym Śląsku

1089

Makrosfery

Kreowanie wizerunku i promowanie
Dolnego Śląska jako regionu z bogatą i
różnorodną ofertą kulturową

Kreowanie wizerunku i promowanie górskich obszarów
Dolnego Śląska jako regionu z bogatą i różnorodną ofertą
kulturową i turystyczną.

1087

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Rozdział

1082

Treść uwagi/propozycja zmiany

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Konieczność uwypuklenia górskiego charakteru Województwa i
walorów krajobrazowych.
Stworzenie warunków rozwoju dla turystyki aktywnej w tym
również turystyki górskiej i narciarstwa.

Konieczność włączenia lokalnych grup działania w proces
budowania marki regionu oraz tworzenia konkurencyjnej oferty
turystycznej.
Wykorzystanie ich potencjału, doświadczenia i znajomości branży
turystycznej.

Konieczność rozwoju i różnicowania oferty turystycznej regionu
wykorzystujące jego walory kulturowe, architektoniczne ale
również walory przyrodnicze i krajobrazowe.

Uwaga uwzględniona w Makrosferze TURYSTYKA: Przedsięwzięcie: 4.4.2.
Aktualizacja lub opracowanie subregionalnych strategii rozwoju turystyki
uwzględniających zmieniające się uwarunkowania rozwoju.
Uwaga uwzględniona w Makrosferze TURYSTYKA: Przedsięwzięcie: 4.4.2.
Aktualizacja lub opracowanie subregionalnych strategii rozwoju turystyki
uwzględniających zmieniające się uwarunkowania rozwoju.
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1090

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Rozdział

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Makrosfery

Brak zapisu

Stworzenie centrum edukacyjnego przygotowującego do
obsługi szeroko pojętego ruchu turystycznego w oparciu o
Uniwersytet Ekonomiczny, szkoły średnie i zawodowe.

Z uwagi na turystyczny charakter Województwa istnieje
konieczność przygotowania kadr do profesjonalnej obsługi ruchu
turystycznego.

Uwzględniona częściowo

Uzasadnienie:

Uwaga uwzględniona w Makrosferze TURYSTYKA: Przedsięwzięcie: 4.4.2.
Aktualizacja lub opracowanie subregionalnych strategii rozwoju turystyki
uwzględniających zmieniające się uwarunkowania rozwoju.

1091

Makrosfery

Brak zapisu

Tworzenie podstaw partycypacji społecznej.

Włączenie społeczności lokalnej w proces decyzyjny oraz
wydatkowanie środków publicznych zgodnie z potrzebami
społecznymi.

Uwzględniona

Makrosfera SPOŁECZEŃSTWO I PARTNERSTWO przewiduje wiele działań
wpływających na wzmocnienie roli społeczności lokalnych, w tym wzmacnianie
roli partnerów społecznych w realizacji zadań publicznych w porozumieniu z
Samorządem Województwa Dolnośląskiego m.in. poprzez wspieranie i powierzanie
zadań. Dodatkowo w Strategii wprowadzono zapis: w Makrosferze 6 "Partnerstwo i
przedsiębiorczość" (z uwagi na "aktywność i współpracę społeczności lokalnych"):
kolumna: Przedsięwzięcia: "podejmowanie działań na rzecz aktywności
społeczności lokalnych i rozwoju lokalnego, ze szczególnym uwzględnieniem
społeczności marginalizowanych".

1092

Makrosfery

Brak zapisu

Wprowadzenie budżetu partycypacyjnego w budżetach gmin.

Włączenie społeczności lokalnej w proces decyzyjny oraz
wydatkowanie środków publicznych zgodnie z potrzebami
społecznymi.

Nieuwzględniona

Uwaga bezzasadna. Nie jest przedmiotem SRWD.

1093

Makrosfery

Budowa systemów obsługujących
zintegrowane produkty turystyczne na
Dolnym Śląsku np.: „Produkt Turystyczny
Sudety”, „Szlak Cysterski”

Budowa systemów obsługujących zintegrowane produkty
turystyczne na Dolnym Śląsku „Produkt Turystyczny Sudety”,
„Szlak Cysterski”, „Karkonosze - Górska Strefa Aktywności”

Konieczność rozwoju marki Karkonosze poprzez propagowanie
turystyki aktywnej.

Uwzględniona częściowo

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Nowa Sól - Legnica - Lubawka…

…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin Legnica - Lubawka…

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Uwzględniona

1094

Uwaga uwzględniona w Makrosferze TURYSTYKA: Przedsięwzięcie: 4.4.2.
Aktualizacja lub opracowanie subregionalnych strategii rozwoju turystyki
uwzględniających zmieniające się uwarunkowania rozwoju.

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie autostrady lub drogi
ekspresowej S3 Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".
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Rozdział

Obecny zapis

PRIORYTETY
Wszechstronny rozwój gospodarki
regionu m.in. poprzez zaspokojenie
potrzeb infrastrukturalnych i
organizacyjnych branży turystycznej
1095

PRIORYTETY
Wszechstronny rozwój gospodarki regionu m.in. poprzez
zaspokojenie potrzeb infrastrukturalnych i organizacyjnych
branży turystycznej i sportowo – rekreacyjnej

Makrosfery
PRZEDSIĘWZIĘCIA
Brak zapisu

1096

Treść uwagi/propozycja zmiany

Makrosfery

PRIORYTETY
Kreowanie wizerunku i promowanie
Dolnego Śląska, jako regionu z bogatą i
różnorodną ofertą kulturową
PRZEDSIĘWZIĘCIA
Brak zapisu

PRZEDSIĘWZIĘCIA
• Wspieranie inwestycji w infrastrukturę sportowo –
rekreacyjną
• Promocja, wspieranie i wdrażanie projektów zakładających
systematyczny udział w sporcie, a także integrację poprzez
udział w imprezach sportowych;

PRIORYTETY
Kreowanie wizerunku i promowanie Dolnego Śląska, jako
regionu z bogatą i różnorodną ofertą kulturową i sportowo –
rekreacyjną
PRZEDSIĘWZIĘCIA
Wsparcie dla organizacji sportowych w pozyskiwaniu dużych
wydarzeń sportowych promujących Dolny Śląsk i
popularyzujących powszechne uczestnictwo w sporcie

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany
Odpowiednia infrastruktura sportowo – rekreacyjna daje
możliwość organizacji dużych wydarzeń sportowych, generujących
ruch turystyczny na niespotykaną wcześniej skalę, przyczynia się do
wzrostu przychodów w sektorach niezwiązanych ze sportem.
Oprócz czerpania doraźnych zysków z obsługi hotelarskiej i
gastronomicznej gości danej imprezy oraz zwiększenia nakładów na
inwestycje w infrastrukturę służącą w późniejszym czasie
mieszkańcom, regiony – gospodarze dużych imprez sportowych
mają okazję do szerokiej (często globalnej) promocji w mediach,
przez co m.in. wzrastają ich szanse na przyciągnięcie nowych
inwestorów zagranicznych. Tym samym w sporcie należy widzieć
nie tylko potencjalną niszę rynkową w kontekście obrotu
gospodarczego czy rynku pracy, lecz również obszar o znaczącym
wpływie na rozwój ekonomiczny i konkurencyjność danego regionu
Sport i rekreacja jest sektorem dynamicznym i wciąż zyskującym na
znaczeniu, który może przyczynić się do realizacji celów lizbońskich
przyspieszenia wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy, a
jego wpływ na makroekonomię jest niedoceniany. Może to służyć
za narzędzie rozwoju lokalnego i regionalnego, gospodarczej
regeneracji miast lub rozwoju terenów wiejskich.
Odpowiednia infrastruktura sportowo – rekreacyjna dostępna dla
jak największej liczby mieszkańców to jeden z podstawowych
warunków rozwoju w regionie. Stymulowanie budowy i
modernizacji sportowo - rekreacyjnych obiektów ma na celu
spowodowanie odczuwalnej społecznie poprawy uczestnictwa w
zajęciach sportowo-rekreacyjnych mieszkańców Dolnego Śląska jak
również wpływa na podnoszenie poziomu życia mieszkańców.
Promocja aktywności fizycznej (sportowej) jest jedną z
najważniejszych grup operacyjnych celów strategii europejskiej i
narodowej. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej autorzy nowej
wersji NPZ dostosowali się do wymogów europejskich. Wśród 15
celów operacyjnych jedna trzecia dotyczy promocji aktywności
fizycznej. Cztery cele bezpośrednio odnoszą się do aktywności
fizycznej i aktywnego stylu życia: zwiększenie aktywności fizycznej
ludności, wspieranie rozwoju i zdrowia fizycznego,
psychospołecznego oraz zapobieganie najczęstszym problemom
zdrowotnym i społecznym dzieci i młodzieży, tworzenie warunków
Poprzez organizację dużych imprez sportowo – rekreacyjnych Dolny
Śląsk staje się „marką” rozpoznawalną nie tylko w Europie ale i na
Świecie.
Duże wydarzenia sportowe dają okazję do szerokiej (często
globalnej) promocji w mediach a tym samym przyczyniają się do
promocji regionu.
Duże imprezy sportowe przyczyniają się do upowszechnienia
konkretnej dyscypliny sportowej a co za tym idzie do popularyzacji
sportu wśród dzieci i młodzieży i rozwoju zajęć sportowo –
rekreacyjnych w regionie.
Budowanie odpowiedniej oferty sportowo – rekreacyjnej na
Dolnym Śląsku powoduje zwiększenie walorów regionu a co za tym
idzie przyciąga większą liczbę inwestorów, firm, turystów,
studentów którzy coraz częściej swój wybór uzależniają od
materialnych i niematerialnych walorach regionu, takich jak:
infrastruktura, mieszkańcy, atrakcje, jakość życia, a także turystyka,
rekreacja i sport.

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Nieuwzględniona

Precyzowanie działań niezbędnych do realizacji celów zawartych w SRWD będzie
następowało w programach rozwojowych, politykach wojewódzkich i planach,
zgodnie z zapisami w rozdziale 5. System wdrażania

Nieuwzględniona

Precyzowanie działań niezbędnych do realizacji celów zawartych w SRWD będzie
następowało w programach rozwojowych, politykach wojewódzkich i planach,
zgodnie z zapisami w rozdziale 5. System wdrażania
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Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Makrosfery

Pierwsze trzy grupy działań (infrastruktura, zasoby, turystyka)
niemal w każdym przypadku będą dotyczyć ingerencji w
środowisko przyrodnicze. Bark jest tutaj jakichkolwiek działań
mających na celu ochronę lub kompensację szkód w
środowisku. Właściwe użytkowanie zasobów przyrodniczych
wpływać będzie również na bezpieczeństwo powodziowe
regionu. Zdrowa przyroda w górach, a szczególnie
zróżnicowane pod względem gatunkowym lasy będą odgrywać
decydującą rolę retencyjną w zabezpieczaniu terenów niżej
położony przed nadmiernym spływem powierzchniowym i
powodziami.

Uwzględniona

Teks Strategii zostanie uzupełniony o postulowane treści.

Makrosfery

Opis działań mikrosfer „zasoby” i „turystyka” nie przewidują
przedsięwzięć na rzecz ochrony zasobów naturalnych, w tym
przyrodniczych. Kryteria dla mikrosfery „turystyka” nie donoszą
się zasad proekologicznych. Nie ma żadnej wzmianki o
potrzebie dostosowywania działań do zasad wynikających z
przepisów ochrony środowiska czy też ustawy o ochronie
przyrody.

Uwzględniona

Teks Strategii zostanie uzupełniony o postulowane treści.

1099

Makrosfery

Wśród przedsięwzięć dla mikrosfery „Bezpieczeństwo”
przewidziano edukację ekologiczną społeczeństwa i bardzo
słusznie. Aby jednak tę edukację realizować muszą powstać
odpowiednie ośrodki, które wspólnie z placówkami
oświatowymi będą tę edukację realizować. Obecna sieć takich
ośrodków w naszym regionie nie jest wystarczająca. Zatem
proponuję dopisać – tworzenie nowych ośrodków edukacji
ekologicznej.

Uwzględniona częściowo

Uwaga uwzględniona częściowo.

1100

Makrosfery

S-3 Nowa Sól - Legnica - Lubawka

przebieg drogi ekspresowej przez teren gminy Lubin w
sąsiedztwie miasta Lubina

S-3 Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

1101

Makrosfery

S-3 Nowa Sól - Legnica - Lubawka

przebieg drogi ekspresowej przez teren gminy Lubin w
sąsiedztwie miasta Lubina

S-3 Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

1102

Makrosfery

S-3 Nowa Sól - Legnica - Lubawka

przebieg drogi ekspresowej przez teren gminy Lubin w
sąsiedztwie miasta Lubina

S-3 Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

1103

Makrosfery

S-3 Nowa Sól - Legnica - Lubawka

przebieg drogi ekspresowej przez teren gminy Lubin w
sąsiedztwie miasta Lubina

S-3 Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

1104

Makrosfery

S-3 Nowa Sól - Legnica - Lubawka

przebieg drogi ekspresowej przez teren gminy Lubin w
sąsiedztwie miasta Lubina

S-3 Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

1105

Makrosfery

S-3 Nowa Sól - Legnica - Lubawka

przebieg drogi ekspresowej przez teren gminy Lubin w
sąsiedztwie miasta Lubina

S-3 Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

1106

Makrosfery

S-3 Nowa Sól - Legnica - Lubawka

przebieg drogi ekspresowej przez teren gminy Lubin w
sąsiedztwie miasta Lubina

S-3 Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Lp.

1097

1098

Rozdział

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

Uzasadnienie zmiany
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Rozdział

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

1107

Makrosfery

S-3 Nowa Sól - Legnica - Lubawka

przebieg drogi ekspresowej przez teren gminy Lubin w
sąsiedztwie miasta Lubina

S-3 Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

1108

Makrosfery

S-3 Nowa Sól - Legnica - Lubawka

przebieg drogi ekspresowej przez teren gminy Lubin w
sąsiedztwie miasta Lubina

S-3 Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

1109

Makrosfery

S-3 Nowa Sól - Legnica - Lubawka

przebieg drogi ekspresowej przez teren gminy Lubin w
sąsiedztwie miasta Lubina

S-3 Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

1110

Makrosfery

S-3 Nowa Sól - Legnica - Lubawka

przebieg drogi ekspresowej przez teren gminy Lubin w
sąsiedztwie miasta Lubina

S-3 Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

1111

Makrosfery

S-3 Nowa Sól - Legnica - Lubawka

przebieg drogi ekspresowej przez teren gminy Lubin w
sąsiedztwie miasta Lubina

S-3 Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

1112

Makrosfery

S-3 Nowa Sól - Legnica - Lubawka

przebieg drogi ekspresowej przez teren gminy Lubin w
sąsiedztwie miasta Lubina

S-3 Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

1113

Makrosfery

S-3 Nowa Sól - Legnica - Lubawka

przebieg drogi ekspresowej przez teren gminy Lubin w
sąsiedztwie miasta Lubina

S-3 Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

1114

Makrosfery

S-3 Nowa Sól - Legnica - Lubawka

przebieg drogi ekspresowej przez teren gminy Lubin w
sąsiedztwie miasta Lubina

S-3 Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

1115

Makrosfery

S-3 Nowa Sól - Legnica - Lubawka

przebieg drogi ekspresowej przez teren gminy Lubin w
sąsiedztwie miasta Lubina

S-3 Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

1116

Makrosfery

S-3 Nowa Sól - Legnica - Lubawka

przebieg drogi ekspresowej przez teren gminy Lubin w
sąsiedztwie miasta Lubina

S-3 Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

1117

Makrosfery

S-3 Nowa Sól - Legnica - Lubawka

przebieg drogi ekspresowej przez teren gminy Lubin w
sąsiedztwie miasta Lubina

S-3 Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

1118

Makrosfery

obszar występowania ochronnych złóż
węgla brunatnego

obszar występowania złóż węgla brunatnego

Wojewoda wspólnie z samorządem na terenie którego znajdują się
złoża ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ochrony złóż.

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Korekta opisu OI 2. - ostanie zdanie otrzymuje treść "…Obszar
występowania udokumentowanych złóż węgla brunatnego, wymagajacy
kierunkowych decyzji państwa."

1119

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Nowa Sól - Legnica - Lubawka…

…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin Legnica - Lubawka…

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

1120

Makrosfery

obszar występowania ochronnych złóż
węgla brunatnego

obszar występowania złóż węgla brunatnego

Wojewoda wspólnie z samorządem na terenie którego znajdują się
złoża ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ochrony złóż.

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Lp.
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Rozdział

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

1121

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Nowa Sól - Legnica - Lubawka…

…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin Legnica - Lubawka…

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

1122

Makrosfery

obszar występowania ochronnych złóż
węgla brunatnego

obszar występowania złóż węgla brunatnego

Wojewoda wspólnie z samorządem na terenie którego znajdują się
złoża ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ochrony złóż.

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

1123

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Nowa Sól - Legnica - Lubawka…

…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin Legnica - Lubawka…

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

1124

Makrosfery

obszar występowania ochronnych złóż
węgla brunatnego

obszar występowania złóż węgla brunatnego

Wojewoda wspólnie z samorządem na terenie którego znajdują się
złoża ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ochrony złóż.

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

1125

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Nowa Sól - Legnica - Lubawka…

…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin Legnica - Lubawka…

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

1126

Makrosfery

obszar występowania ochronnych złóż
węgla brunatnego

obszar występowania złóż węgla brunatnego

Wojewoda wspólnie z samorządem na terenie którego znajdują się
złoża ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ochrony złóż.

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

1127

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Nowa Sól - Legnica - Lubawka…

…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin Legnica - Lubawka…

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

1128

Makrosfery

obszar występowania ochronnych złóż
węgla brunatnego

obszar występowania złóż węgla brunatnego

Wojewoda wspólnie z samorządem na terenie którego znajdują się
złoża ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ochrony złóż.

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Nowa Sól - Legnica - Lubawka…

…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin Legnica - Lubawka…

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Lp.

1129

1130

1131

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.
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1132

1133

1134

1135

1136

1137

1138

1139

1140

Rozdział

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."
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REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie autostrady lub drogi
ekspresowej S3 Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.
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Uzasadnienie zmiany

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".
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Budowa potencjału zdrowotnego społeczności lokalnej oraz
wydłużanie
okresu aktywności zawodowej i społecznej populacji
zamieszkującej region.

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany
Budowa potencjału zdrowotnego społeczności lokalnej oraz
wydłużanie okresu aktywności zawodowej i społecznej populacji
zamieszkującej region. Styl życia człowieka w 50% determinuje jego
stan zdrowia, dlatego w celu zbudowania potencjały zdrowotnego
społeczności lokalnej województwa dolnośląskiego należy zintensy
fi kowanie działania we wszystkich trzech obszarach profilaktyki
pierwszo, dru&o i trzeciorzędowej.
We wszystkich tych trzech obszarach należy położyć nacisk na
edukacje i promocje zdrowego stylu życia w celu umożliwienia
ludziom zwiększonej kontroli nad swoim zdrowiem przez
podejmowanie trafnych w tym zakresie wyborów i decyzji.
Szczególnie należy zaakcentować aktywność fizyczną i zdrowe
odżywianie. Aspekty te bowiem mają istotny wpływ na profilaktykę
chorób nowotworowych, reumatologicznych i układu krążenia.
Działania związane z profilaktyką pierwszorzędową powinny być
adresowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży. Kształtowanie
koniecznych nawyków i przyzwyczajeń związanych ze zdrowym
stylem życia powinno się rozpocząć jak najwcześniej, już w
przedszkolu i nauczaniu początkowym należy kształtować
świadomość dziecka w zakresie odpowiedzialności za własne
zdrowie oraz rozwijać i utrwalać pożądane nawyki. Rozpoczynanie
pozytywny cli oddziaływań na jak najwcześniejszym etapie
wychowania daje duże prawdopodobieństwo odniesienia w nich
sukcesu. Niezwykle ważne jest również aby działania odbywały się
w sposób planowy i systematyczny.
Działania związane z profilaktyką drugorzędową powinny polegać
na zwiększeniu nakładów na edukację grup społecznych, które ta
profilaktyka obejmuje. Działające narodowe programy
profilaktyczne wczesnego wykrywania raka szyjki macicy, gruczołu
piersiowego i jelita grubego powinny być wsparte dodatkowymi
działaniami na szczeblu samorządu, a obejmującymi także inne
nowotwory, a w szczególności raka prostaty i płuca. Niezwykle
istotne jest zwiększenie poprzez edukację uczestnictwa
społeczeństwa Dolnego Śląska w tych programach. Dzięki
finansowaniu programów profilaktycznych z budżetu państwa
możliwe jest osiągnięcie znaczącej poprawy wykrywalności i
wyleczałności nowotworów bez większego angażowania środków

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uwzględniona

Uzasadnienie:

Zasadnicze tezy uwagi zawierają się w następujących zapisach SRWD:
„Niekorzystna struktura bazy szpitalnej (wiele szpitali o małej liczbie łóżek,
wysokich kosztach funkcjonowania i dużym zadłużeniu)” – Analiza SWOT, słabe
strony,
„Koniecznym jest tworzenie struktury sieciowej szpitali, restrukturyzacja
podmiotów leczniczych oraz poprawa dostępności do świadczeń z zakresu opieki
długoterminowej.” (diagnoza Makrosfery ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO):
„Rozwój kluczowych z punktu widzenia bezpieczeństwa życia i zdrowia
mieszkańców dziedzin medycyny – poprawa efektywności funkcjonowania
systemu” – Makrosfera ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO.
Określono także wskaźniki dla celu szóstego, poprzez wskazanie wartości
założonych do realizacji, w tym w zakresie wzrost wskaźnika zatrudnienia osób w
wieku powyżej 55. roku życia do poziomu 40% oraz osób niepełnosprawnych do
poziomu 26%.
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Zapewnienie struktury świadczeń zdrowotnych adekwatnej do
struktury zachorowalności na poszczególne jednostki chorobowe i
do struktury wiekowej populacji. W związku z występowaniem
negatywnych trendów demograficznych obejmujących starzenie się
społeczeństwa oraz obniżenie dzietności, rejon Dolnego
Śląska staje przed nowymi wyzwaniami związanymi z koniecznością
zapewnieni; struktury świadczeń zdrowotnych adekwatnej do
struktury zachorowalności m poszczególne jednostki chorobowe
oraz do struktury wiekowej populacji. Dane epidemiologiczne
Zapewnienie struktury świadczeń zdrowotnych adekwatnej do
wskazują, że priorytetem staje się onkologia, gdyż nowotwory
struktury
zajmują pierwsze miejsce jako przyczyna przedwczesnych zgonów.
zachorowalności na poszczególne jednostki chorobowe oraz
Tendencję wzrostową zauważa się również w przypadku
zachorowań na schorzenia reumatologiczne, przewlekłą
struktury
wiekowej populacji.
niewydolność nerek i choroby układu krążenia. Kolejnym
wyzwaniem jest zapewnienie należytej opieki dla dynamicznie
starzejącego się społeczeństwa. W przypadku chorób
nowotworowych szczególny nacisk należy po na profilaktykę,
• Działania mające na celu rozwijanie umiejętności samoopieki
wśród osób stale jej wymagających w celu zmniejszenia
wczesne wykrywanie i minimalnie inwazyjne leczenie, z postępem
nauk medycznych wykonywane procedury chirurgiczne u
zapotrzebowania na całodobową opiekę instytucjonalną
świadczoną przez specjalistyczne ośrodki, których Liczba już
pacjentów onkologicznych są coraz mniej agresywne. Dotyczy to
teraz jest niewystarczająca.
szczególnie chorych na nisko zaawansowane nowotwory takie jak:
• Wspomaganie organizacji dobroczynnych w realizacji zadań
rak gruczołu piersiowego, czerniak, nowotwory jelita grubego, a
związanych z opieką nad osobami starymi i niedołężnymi, co
także pluc. W takich przypadkach pobyt pacjenta w szpitalu może
być bardzo krótki, a doznany uszczerbek na zdrowiu na tyle mały,
odciąży podmioty
wykonujące działalność leczniczą w rodzaju świadczenia
że może nie wymagać on rehabilitacji, fizycznej. Jednak w
szpitalne.
warunkach polskich tylk niektóre choroby nowotworowe objęte są
• Rozbudowa infrastruktury usług opiekuńczych dla osób
programami wczesnego wy kry w pozostałe w większości są zbyt
późno diagnozowane i nadal wymagają okaleczającego leczenia
wymagających całodobowej opieki (wolontariat).
chirurgicznego, co w rezultacie generuje wysokie koszty medyczne i
społeczne. Zwiększenie nakładów finansowych na profilaktykę i
programy wczesnego wykrywania nowotworów spowoduje w
rezultacie zmniejszenie kosztów całkowitych leczenia. Uważa się, że
chory, po małoinwazyjn ym leczeniu sam chętnie powróci do pracy,
bez konieczności długotrwałej i kosztownej rehabilitacji. Schorzenia
reumatologiczne są najczęstszą przyczyną zasięgania porady u
lekarza rodzinnego. Wyraźny wzrost zachorowań obserwuje się u
ludzi po 40 roku życia, co wynika z obecnego modelu życia dzieci i

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona

SRWD zawiera elementy diagnozy stanu Dolnośląskiej ochrony zdrowia i wskazuje
na najistotniejsze kierunki wymagające interwencji i zmian, w tym w szczególności:
„Sytuacja zdrowotna i poczucie bezpieczeństwa są wyznacznikami jakości życia w
regionie. Obecna sytuacja wymaga dostosowania opieki zdrowotnej na Dolnym
Śląsku do długookresowych trendów demograficznych i epidemiologicznych.
Koniecznym jest tworzenie struktury sieciowej szpitali, restrukturyzacja
podmiotów leczniczych oraz poprawa dostępności do świadczeń z zakresu opieki
długoterminowej.” – (diagnoza Makrosfery ZDROWIE I
BEZPIECZEŃSTWO).Zasadnicze tezy uwagi zawierają się w następujących zapisach
SRWD:
• „Koniecznym jest tworzenie struktury sieciowej szpitali, restrukturyzacja
podmiotów leczniczych oraz poprawa dostępności do świadczeń z zakresu opieki
długoterminowej.” (diagnoza Makrosfery ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO): Rozwój
kluczowych z punktu widzenia bezpieczeństwa życia i zdrowia mieszkańców
dziedzin medycyny – poprawa efektywności funkcjonowania systemu” –
Makrosfera ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO;
• „W sferze publicznej w nadchodzącym okresie konieczna jest daleko idąca
koncentracja na projektach i zadaniach kluczowych, ponadlokalnych i o wysokiej
wartości dodanej dla regionu. Zachowana powinna być przy tym równowaga
społeczna, wyrażona m.in. poprzez włączenie wszystkich grup społecznych, w tym
przede wszystkim młodzieży, seniorów i niepełnosprawnych.” (Wprowadzenie)
• „Aspekt demograficzny, zwłaszcza wsparcie dla pracujących rodziców z małymi
dziećmi oraz zwiększającej się grupy osób starszych” (Makrosfera
„SPOŁECZEŃSTWO I PARTNERSTWO")
• „Prowadzenie stałego monitoringu zachodzących procesów społecznych”,
„Powołanie instytucji wspierającej osoby starsze” oraz „Aktywizacja grup
społecznych narażonych na wykluczenie społeczne” (Makrosfera
„SPOŁECZEŃSTWO I PARTNERSTWO")
• „Opracowanie i wdrożenie wieloletnich programów ochrony zdrowia, w tym
profilaktyki zdrowotnej”
• „Kształtowanie i promocja prozdrowotnych postaw oraz aktywna edukacja na
rzecz zdrowego stylu życia”
• „Rozwój bazy opieki długoterminowej i rehabilitacyjnej na bazie partnerstw i
porozumień”
• „Rozwój kluczowych z punktu widzenia bezpieczeństwa życia i zdrowia
mieszkańców dziedzin medycyny – poprawa efektywności funkcjonowania
systemu”
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Uzasadnienie zmiany

Poprawa - przy zawsze ograniczonych zasobach finansowych efektywności wykorzystania środków przeznaczonych w regionie na
ochronę zdrowia.
W ramach poprawy efektywności wydatkowania środków na
dolnośląską ochronę zdrowia nierozwiązanym problemem jest brak
opracowanych mechanizmów koordynacji rynku
świadczeniodawców. Z przeprowadzanych analiz SWOI wynika, że
struktura bazy szpitalnej w województwie dolnośląskim jest
niekorzystna. Obecnie istnieje zbyt wiele zadłużonych szpitali o
małej liczbie
łóżek, których koszty funkcjonowania są wysokie. Ponadto
konkurowanie wielu jednostek o te same świadczenia, tę samą pulę
pieniędzy dodatkowo podnosi koszty funkcjonowania o te związane
z próbami sprostania standardom przy kontraktowaniu świadczeń
wysokospecjalistycznych. Przy obecnej polityce NFZ prowadzi to do
rozdrobnienia kontraktów i ponoszenia przez świadczeniodawców
kosztów' niewspółmiernych do przyszłych wpływów.
Poprawa - przy zawsze ograniczonych zasobach finansowych Niezbędne są zewnętrzne regulacje rynku świadczeniodawców,
efektywności wykorzystania środków przeznaczonych w
gdyż wymaga on racjonalizacji w zakresie rozmieszczenia i sposobu
regionie na ochronę zdrowia.
wykorzystania
podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Konieczne jest
anie liczby łóżek szpitalnych w województwie dolnośląskim do
realnych potrzeb zdrowotnych społeczeństwa i do dynamiki
długookresowych trendów demograficznych. Niezbędne jest
również dokonanie weryfikacji podmiotów
określenie jaki jest faktyczny potencjał poszczególnych
świadczeniodawców, a następnie określenie obszarów, w których
występuje, ich nadmiar oraz dziedzin, w których mamy do
czynienia z chronicznym od lat deficytem. Regulacja rynku usług
medycznych wymagana jest też na etapie wpisu do rejestru
zakładów opieki zdrowotnej.
Podsumowując, wszystkie działania w trzech wyżej wymienionych
płaszczyznach są z sobą komplementarne i wzajemnie się
przenikają. Pożądany wynik zapewni więc ich równoległa i
wzajemnie skoordynowana realizacja. Równoległość działań
wyzwoli też występujący w takim przypadku efekt synergii.
W przedstawionym opracowaniu wzięli udział, Prof. Wojciech

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona

Zasadnicze tezy uwagi zawierają się w następującym zapisie SRWD:
„Rozwój kluczowych z punktu widzenia bezpieczeństwa życia i zdrowia
mieszkańców dziedzin medycyny – poprawa efektywności funkcjonowania
systemu” (MakrosferaZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO)
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Priorytety:
…Podniesienie poziomu bezpieczeństwa,
osobistego, publicznego i zdrowotnego,
w tym ratownictwa
Lepsza jakość i dostęp do usług
medycznych…
Korzyści:
… Podniesienie poziomu bezpieczeństwa,
osobistego i publicznego
Lepsza jakość i dostęp do usług
medycznych…
Kryteria:
… Projekty podejmowane na bazie
porozumień oraz partnerstw
międzysektorowych i lokalnych
Funkcjonalność systemowa projektów
zapewniających bezpieczeństwo
publiczne
Przedsięwzięcia:
… Opracowanie i wdrożenie wieloletnich
programów ochrony zdrowia, w tym
profilaktyki zdrowotnej
Kształtowanie i promocja
prozdrowotnych postaw oraz aktywna
edukacja na rzecz zdrowego stylu życia

Treść uwagi/propozycja zmiany

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Priorytety:
…Podniesienie poziomu bezpieczeństwa, osobistego,
publicznego i zdrowotnego, w tym ratownictwa
Podniesienie świadomości żywieniowej
Lepsza jakość i dostęp do usług medycznych…
Korzyści:
… Podniesienie poziomu bezpieczeństwa, osobistego i
publicznego
Szczególny nacisk na poprawę świadomości konsumenckiej i
Profilaktyka rozwoju schorzeń cywilizacyjnych i dietozależnych
żywieniowej Dolnoślązaków wiąże się z bardziej efektywną
Lepsza jakość i dostęp do usług medycznych…
profilaktyką zdrowotną co pozwoli na ograniczenie kosztów
Kryteria:
późniejszego leczenia. Minimalizacja występowania nadwagi i
… Projekty podejmowane na bazie porozumień oraz partnerstw
instytucjonalnych, międzysektorowych i lokalnych
otyłości wśród ludności naszego regionu przekłada się na wymierne
Funkcjonalność systemowa projektów zapewniających
korzyści nie tylko zdrowotne, ale także i ekonomiczne. Daje również
bezpieczeństwo publiczne
szanse na lepszą promocję regionalnych produktów spożywczych
Przedsięwzięcia:
jako mniej przetworzonych oraz łatwiej dostępnych, szczególnie w
… Opracowanie i wdrożenie wieloletnich programów ochrony
odniesieniu do rynku owocowo-warzywnego
zdrowia, w tym profilaktyki zdrowotnej
Opracowanie i wdrożenie wieloletnich programów
edukacyjnych z zakresu racjonalnego żywienia od poziomu
przedszkolnego do szkół ponadgimnazjalnych
Wprowadzenie sieci sklepików szkolnych ze zdrową żywnością,
będących pod nadzorem ekspertów żywieniowych
Kształtowanie i promocja prozdrowotnych postaw oraz
aktywna edukacja na rzecz zdrowego stylu życia

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona częściowo

Obecny zapis w SRWD zawiera zaproponowane w uwadze uzupełnienia, ponadto
precyzowanie działań niezbędnych do realizacji celów zawartych w SRWD będzie
następowało w programach rozwojowych, politykach wojewódzkich i planach,
zgodnie z zapisami w rozdziale 5. System wdrażania
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Brak zapisu

Dodanie priorytetu: społeczeństwo obywatelskie i edukacja
obywatelska (działania strażnicze – kontrola obywatelska –
działania na rzecz transparentności samorządów, dostęp do
informacji publicznej, edukowanie wszystkich grup wiekowych
z zakresu społeczeństwa obywatelskiego, kształtowanie postaw
społeczeństwa uczestniczącego w procesie podejmowania
decyzji, wpływającego na kształt swojej lokalności i regionu,
aktywnie włączającego się w procesy demokratyczne na
poziomie lokalnym i regionalnym); korzyści: działania strażnicze
zwiększą transparentność działań samorządów i przyczynią się
do działań antykorupcyjnych, a te z kolei wpłyną na podniesie
zaufania społecznego do administracji
publicznej/samorządowej, zachęci przedsiębiorców do
inwestowania w naszym regionie, zatrzyma migrację;
zaktywizowanie do działań obywatelskich grup społecznych (o
niskim wskaźniku zaangażowania) podniesie frekwencję
wyborczą, zwiększy zainteresowanie przestrzenią publiczną na
poziomie lokalnym i regionalnym – zatrzyma kapitał ludzki na
Dolnym Śląsku, wzmocni procesy demokratyczne (demokracja
uczestnicząca); wykształcenie postaw obywatelskich zwiększy
solidarność międzyludzką i międzypokoleniową, wpłynie na
promowanie postaw odpowiedzialnego obywatelstwa
kryteria: wspieranie i preferowanie projektów z zakresu
społeczeństwa obywatelskiego, działań demokratycznych,
działań strażniczych,
przedsięwzięcia: wspieranie projektów realizujących cele
regionalnej strategii wspierającej rozwój społeczeństwa
obywatelskiego na Dolnym Śląsku – aktualizacja zapisów

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona częściowo

Postulaty zawarte w uwadze w znacznej części zawarte sa w istniejących zapisach
Makrosfery Edukacja, Kultura i Informacja oraz Makrosferze Partnerstwo i
Przedsiębioczość. Ponaddto rekomenduje się uzupełnienie Makrosfery Partnerswo
o dadatkowe zapisy.

Uwzględniona częściowo

SRWD jest pierwszym szczeblem programowania strategicznego i określa główne
wyzwania i kierunki działań tworząc docelowy obraz planowanej przyszłości
regionu w określonym horyzoncie czasowym. Zapisy dot. włączenia społecznego i
podnoszenie poziomu życia zostały rozszerzone. Szczegółowe rozwiązania będą
formułowane na niższych szczeblach planowania.

Uwzględniona częściowo

uwaga uwzględniona w istniejących zapisach SRWD. „W sferze publicznej
w nadchodzącym okresie konieczna jest daleko idąca koncentracja na projektach i
zadaniach kluczowych, ponadlokalnych i o wysokiej wartości dodanej dla regionu.
Zachowana powinna być przy tym równowaga społeczna, wyrażona m.in. poprzez
włączenie wszystkich grup społecznych, w tym przede wszystkim młodzieży,
seniorów i niepełnosprawnych.” (Wprowadzenie). Uwaga uwzgledniona częściowo
w Makrosferze „SPOŁECZEŃSTWO I PARTNERSTWO"

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na każdym
etapie edukacji, a także w innych obszarach – kultury życia
publicznego, kultury słowa, kultury obywatelskiej (?), wzmocni
przemiany społeczne, zwiększy aktywność obywateli zmierzając do
modelu społeczeństwa uczestniczącego w życiu swoich
samorządów, w procesie podejmowania decyzji, w działaniach na
rzecz budowy społeczeństwa wielogłosowego (tolerancyjnego).
Działania strażnicze są koniecznością ze względu na wciąż wysoki
wskaźnik korupcji oraz łamania prawa dostępu do informacji
publicznej (za: Fundacja Grejpfrut, Raport z dostępu do informacji
publicznej na Dolnym Śląsku, Oława 2011). Ponadto działania na
rzecz transparentności pracy samorządów zwiększą zaufanie
społeczne oraz wskażą, że obywatele mają realny wpływ na swoje
sprawy. Sektor prywatny zwiększy inwestycje w regionie bez ryzyka
utraty lub szkody dla majątku.

Proponuję dodać ; Wspieranie rozwoju Uniwersytetów
Trzeciego Wieku

Realizacja celu 7. Włączenie społeczne i podnoszenie poziomu życia
( str.16 ) są oraz HARMONII SPOŁECZNEJ ( str.24 ) są niedostateczne
wyeksponowane w określonych priorytetach. Uniwersytety w
każdej gminie są szansą na uruchomienie aktywności seniorów ,
zapobiegają wykluczeniu, umożliwiają monitorowanie procesów

Proponuję dodać: Wdrażanie polityki równościowej,
antydyskryminacyjnej.

1.Jak wyżej. 2.W trakcie realizacji obywatelskiego monitoringu jst
dolnego śląska zakończonego w grudniu 2012 poziom realizacji
polityki równościowej wypadł niedostatecznie. 3.Również
współpraca międzynarodowa, a zwłaszcza organizacji
pozarządowych w tym obszarze może mieć duże szanse na
fundusze europejskie. 4.Realizacja zadań równościowych w
samorządach powinna przebiegać w oparciu o diagnozę, a
następnie współpracę z organizacjami pozarządowymi.

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...
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…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...
Zwiększenie (z zachowaniem
racjonalnych proporcji w stosunku do
posiadania zasobów) udziału źródeł
odnawialnych w produkcji energii, ze
szczególnym uwzględnieniem
energetycznego wykorzystania rzek......

….Zwiększenie (z zachowaniem racjonalnych proporcji w
stosunku do posiadania zasobów) udziału źródeł odnawialnych
w produkcji energii, z uwzględnieniem energetycznego
wykorzystania rzek, wiatru, energii słonecznej i geotermalnej,
biomasy i biogazu....

Należy dopisać następny punkt:
…..Budowa kogeneracyjnych jednostek ...Wspólne działania, również JST na rzecz rozwoju energetyki
energetycznych dla kilku samorządów
rozproszonej opartej o OZE, promocja modelu
lokalnych opartych na lokalnych
samowystarczalności energetycznej na poziomie gospodarstw
zasobach odnawialnych źródeł energii......
domowych i gmin. Model prosumencki ( obywatel jako
konsument i producent energii)...

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Uwzględniona

W priorytach dla rozwoju infrastruktury energetycznej szczególnie podkreślono
energetyczne wykorzystanie rzek ze względu na istniejący potencjał województwa.
Jenakże w zapisach dotyczący przedsięwzięć równorzędnie traktuje się wspieranie
prac projektowych i realizacji instalacji wytwarzających energię ze wszystkich
dostępnych źródeł energii odnawialnej

Uwzględniona

Uwaga zostanie uwzględniona poprzez modyfikację obecnego zapisu w SRWD w
rozdziale 6.Makrosfery, makrosfera Infrastruktura: "Wspieranie wspólnych działań
jednostek samorządu terytorialnego na rzecz rozwoju energetyki rozproszonej
opartych na lokalnych zasobach odnawialnych źródeł energii, w tym budowie
kogeneracyjnych jednostek energetycznych oraz promocji modelu
samowystarczalności energetycznej na poziomie gmin i gospodarstw domowych"

Uwzględniona częściowo

Uwaga uwzględniona w zapisach makroprojektu ZASOBY

Uwzględniona częściowo

Dokumenty opracowywane przez samorzad województwa są poddawane
konsultacjam społecznym.

Uwzględniona

Treść uwagi uwzgledniona w priorytetach makrosfery INFRASTRUKTURA.

Uwzględniona

Treść uwagi uwzgledniona w priorytetach makrosfery INFRASTRUKTURA.

W produkcji energii ze źródeł odnawialnych nie należy
faworyzować tylko energię wodną. W celu stworzenia warunków
dla rozwoju energii odnawialnej należy promować produkcję
energii z różnych źródeł odnawialnych.

Uwaga zgłoszona 27 marca 2012r. w sprawie priorytetów i
przedsięwzięć jakie powinna zawierać Strategia Rozwoju
Województwa Dolnośląskiego Subregion II, obszar Legnicko –
Glogowski.

Należy dopisać:
...Zapobieganie konfliktom wynikającym z eksploatacji
Należy uwzględnić prawomocne referendum z dnia 27.09.2009 r.,
...Zapobieganie konfliktom wynikającym z
eksploatacji surowców na Dolnym
surowców na Dolnym Śląsku, poprzez poszanowanie
gdzie społeczeństwo wypowiedziało się przeciw eksploatacji węgla
Śląsku.....
otrzymanych wyników w przeprowadzonych prawomocnych
brunatnego metodą odkrywkową.
referendach....
Należy dopisać:
…..Opracowanie wytycznych
...Opracowanie wytycznych urbanistycznych dla województwa
Wspólnie z samorządem gminnym na terenie którym będzie
urbanistycznych dla województwa
dolnośląskiego w celu racjonalnego gospodarowania zasobem, omawiana racjonalna gospodarka zasobem przestrzennym, należy
dolnośląskiego w celu racjonalnego
jakim jest przestrzeń, przy współpracy z samorządem gminny
ustalić wytyczne dla urbanistów z uwzględnieniem walorów
gospodarowania zasobem, jakim jest
na terenie którym będzie omawiane zagadnienie dotyczące
krajobrazowych, środowiskowych oraz zasobów naturalnych
przestrzeń…
przestrzeni...
Należy dopisać następny punkt:
...Priorytetem województwa dolnośląskiego powinno być
Uwaga zgłoszona 27 marca 2012r. w sprawie priorytetów i
...Integracja regionalnej sieci przesyłowej
stopniowe wygaszanie emisyjnego przemysłu węglowego przedsięwzięć jakie powinna zawierać Strategia Rozwoju
z sieciami zewnętrznymi....
budowanie nowych „Zielonych” miejsc pracy w ramach
Województwa Dolnośląskiego Subregion II, obszar Legnicko –
wdrożeniowych na masywna skalę alternatywnych metod
Głogowski.
pozyskiwania energii...
…. Ochrona zasobów surowców
Należy dopisać następny punkt:
Uwaga zgłoszona 27 marca 2012r. w sprawie priorytetów i
energetycznych Dolnego Śląska do czasu
...Innowacyjna, proekologiczna gospodarka skierowana na
przedsięwzięć jakie powinna zawierać Strategia Rozwoju
rozwoju technologii umożliwiających ich nowe, czyste i nieinwazyjne technologie przemysłowe tworzące
Województwa Dolnośląskiego Subregion II, obszar Legnicko –
wykorzystanie bez zagrożeń dla
miejsca pracy poza tradycyjnym przemysłem, min.
Głogowski.
środowiska....
wydobywczym…

Makrosfery

..Tworzenie i wspieranie sieci współpracy
uczelni wyższych....

Należy dopisać następny punkt:
...Wsparcie i współpraca z ośrodkami akademickimi,
pracowniami naukowymi, ośrodkami badawczymi polski i
zagranicznymi celem usprawnienia procesu wdrażania nowych
technologii oraz transferu wiedzy i innowacji....

Uwaga zgłoszona 27 marca 2012r. w sprawie priorytetów i
przedsięwzięć jakie powinna zawierać Strategia Rozwoju
Województwa Dolnośląskiego Subregion II, obszar Legnicko –
Głogowski.

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona.

Makrosfery

...zapewnienie obecnym i przyszłym
mieszkańcom regionu dobrego stanu
środowiska naturalnego....

Należy dopisać następny punkt:
….Aktywna ochrona środowiska naturalnego (np. Program
Natura 2000, Odra 2006), maksymalizacja nakładów na
usuniecie dotychczasowych szkód w środowisku spowodowany
np. przez przemysł wydobywczy......

Uwaga zgłoszona 27 marca 2012r. w sprawie priorytetów i
przedsięwzięć jakie powinna zawierać Strategia Rozwoju
Województwa Dolnośląskiego Subregion II, obszar Legnicko –
Głogowski.

Uwzględniona

Treść uwagi uwzgledniona w zapisach makrosfer ZASOBY i BEZPIECZEŃSTWO
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Rozdział

Makrosfery

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

Uszczegółowienie zapisu punku cytowanego, należy dopisać lub
dodać następny punkt:
...Działania JST każdego szczebla na rzecz wsparcia aktywności
...Poprawa warunków życia na obszarach
społecznej – szczególnie na poziomie małych społeczności
wiejskich. Pomoc w realizacji projektów w dziedzinie kultury,
wiejskich....
zachowania i kultywowania tradycji, edukacji i pomocy
społecznej …

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwaga zgłoszona 27 marca 2012r. w sprawie priorytetów i
przedsięwzięć jakie powinna zawierać Strategia Rozwoju
Województwa Dolnośląskiego Subregion II, obszar Legnicko –
Głogowski.

Uwzględniona

Treść uwagi uwzgledniona w zapisach PARTNERSTWO I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Korekta opisu OI 2. - ostanie zdanie otrzymuje treść "…Obszar
występowania udokumentowanych złóż węgla brunatnego, wymagajacy
kierunkowych decyzji państwa."

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Uwzględniona

Precyzowanie działań niezbędnych do realizacji celów zawartych w SRWD będzie
następowało w programach rozwojowych, politykach wojewódzkich i planach,
zgodnie z zapisami w rozdziale 5. System wdrażania

Uwzględniona

Precyzowanie działań niezbędnych do realizacji celów zawartych w SRWD będzie
następowało w programach rozwojowych, politykach wojewódzkich i planach,
zgodnie z zapisami w rozdziale 5. System wdrażania

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Makrosfery

Utworzenie Regionalnego Centrum Turystyki Wiejskiej i
Kształtowania Marki Produktu Regionalnego z siedzibą w
Pawłowicach

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.
Korzyści: Produktem markowym regionu może stać się turystyka
wiejska, co wynika z trendów turystycznych od strony popytowej i
istniejących walorów przyrodniczych oraz rozwijającej się bazy
noclegowej na wsi.
Istnieją realne możliwości powiększenia listy produktów
regionalnych Dolnego Śląska. Przykładem może być tworzenie
małych winnic i produkcja winiarska. Region dolnośląski ma
historyczne tradycje winiarskie, przede wszystkim ze względu na
sprzyjający klimat. Lokalne winnice i winiarnie tworzyć mogą
doskonały produkt poszerzony turystyki wiejskiej. Niezbędne są
działania szkoleniowo- doradcze w zakresie tworzenia i
promowania marki tego produktu i innych produktów lokalnych.
Możliwe jest zlokalizowanie takiego centrum na bazie istniejącego
Centrum Kształcenia Ustawicznego Uczelni w Pawłowicach.

1177

Makrosfery

Utworzenie Regionalnego Centrum Technologii Przetwórczych
w Piecowicach

Korzyści: Utworzenie centrum technologicznego świadczącego
usługi i pomoc technologiczno – organizacyjną producentom w
stworzeniu produktów markowych np. wina, sera, produktu
mięsnego itp.
Utworzenie takiego centrum jest możliwe na bazie uczelnianego
RZD w Piecowicach.

1178

Makrosfery

Dolnośląskie Centrum Ichtiologiczne

Korzyści: Utworzenie centrum badań w zakresie gospodarki
rybackiej we współpracy Spółki „Stawy Milickie”

Uwzględniona

Precyzowanie działań niezbędnych do realizacji celów zawartych w SRWD będzie
następowało w programach rozwojowych, politykach wojewódzkich i planach,
zgodnie z zapisami w rozdziale 5. System wdrażania

1179

Makrosfery

Dolnośląskie Centrum Energii Odnawialnej

Korzyści: Ośrodek badawczo- wdrożeniowy utworzony na bazie
kampusu UP na Biskupinie

Uwzględniona

Zapis zaproponowany w uwadze uwzględnia się poprzez wprowadzenie
uzupełnienia do SRWD, w rozdziale 6. Makrosfery, w makrosferze
INFRATRUKTURA: "Powołanie struktury organizacyjnej …, w tym opartej na
odnawialnych zasobach energii, …"
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REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD
Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Makrosfery

Korzyści: Istnieje zapotrzebowanie na różne formy kształcenia
nauczycieli przedmiotów zawodowych ( studia podyplomowe,
Ośrodek kształcenia nauczycieli przedmiotów zawodowych np.
szkolenia, kursy). Możliwe jest zorganizowanie takiego ośrodka CKU
dla sektora turystyki (nauczyciel w zakresie gastronomii,
w Pawłowicach, i Centrum Kształcenia Praktycznego na Swojcu przy
hotelarstwa, architektury krajobrazu, przedmiotów rolniczych
wykorzystaniu także bazy i kadry dwóch zaproponowanych
itp.)
Regionalnych Centrów: Turystyki Wiejskiej i Kształtowania Marki
Produktu Regionalnego oraz Centrum Technologii Przetwórczych.

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona w zapisach makrosfery Turystyka.

1181

Makrosfery

Budowa regionalnego systemu monitorowania stanu
środowiska przyrodniczego, działającego w ramach
europejskiego systemu Global Monitoring for Environment and
Security (GMES)

Uwzględniona

Korekta i uzupełnienie zapisów projektu SRWD

1182

Makrosfery

Utworzenie regionalnego ośrodka badań i kształcenia w
zakresie modelowania procesów hydrologicznych i gospodarki
wodnej przy istniejącym środowiskowym (międzyuczelnianym)
Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych

Uwzględniona

Precyzowanie działań niezbędnych do realizacji celów zawartych w SRWD będzie
następowało w programach rozwojowych, politykach wojewódzkich i planach,
zgodnie z zapisami w rozdziale 5. System wdrażania

Uwzględniona częściowo

Wybrane fragmenty uwagi stanowią zapisy SRWD, a propozycje ich konkretyzacji
winny znaleźć swój wyraz przede wszystkim w programach operacyjnych
opracowanych na podstawie Strategii dla przedsięwzięć w zakresie podniesienia
poziomu bezpieczeństwa osobistego, publicznego i zdrowotnego.
Precyzowanie działań niezbędnych do realizacji celów zawartych w SRWD będzie
następowało w programach rozwojowych, politykach wojewódzkich i planach,
zgodnie z zapisami w rozdziale 5. System wdrażania

Lp.

1180

1183

Rozdział

Makrosfery

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

Proponowane przedsięwzięcia w zakresie podniesienia poziomu
bezpieczeństwa osobistego, publicznego i zdrowotnego:
- Edukacja społeczeństwa i wdrażanie wiedzy na temat
zagrożeń zdrowia publicznego w zakresie zoonoz i bezpiecznej
żywności.
- Budowa zintegrowanego systemu zapewniającego
bezpieczeństwo żywności, w tym stworzenie powiązań
sieciowych w zakresie ochrony zdrowia obywateli na bazie
koncepcji zapewniającej bezpieczeństwo żywności ‘od pola do
stołu’.
- Rozwój kluczowej z punktu widzenia bezpieczeństwa zdrowia
ludzi i zwierząt dziedziny wiedzy, jaką są zoonozy, w celu
poprawy jakości życia poprzez utworzenie Dolnośląskiego
Centrum Zoonoz.
- Podniesienie poziomu świadomości i bezpieczeństwa
zdrowotnego społeczeństwa Dolnego Śląska poprzez rozwój
badań naukowych z zakresu najistotniejszych chorób
cywilizacyjnych: chorób układu krążenia, chorób
neurodegeneracyjnych i procesów starzenia się w ramach
nowopowstałego Centrum Diagnostyki Eksperymentalnej i
Innowacyjnych Technologii Biomedycznych
- Monitoring chorób zakaźnych i zoonoz zwierząt dzikożyjących,
co wpisuje się w projekt Rządowej ustawy o Zdrowiu
Publicznym oraz działalność Rady Zdrowia Publicznego i ponad
20 Dyrektyw Unijnych

Uzasadnienie zmiany

Korzyści: Możliwość monitorowania stanu środowiska
przyrodniczego

Priorytet. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa osobistego,
publicznego i zdrowotnego.
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REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD
Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Makrosfery

Priorytet. Tworzenie i wspieranie sieci współpracy uczelni
wyższych.
Korzyści: Rozwój nowych technologii na Dolnym Śląsku. Badania
6. Proponowane przedsięwzięcia w zakresie tworzenia sieci
skuteczności działania biopreparatów, badania etiopatogenezy
współpracy wyższych uczelni:
nowych chorób zakaźnych.
-Budowa Centrum Zakażeń Eksperymentalnych Zwierząt..
Korzyści: Rozwój badań naukowych, działalność dydaktyczna
-Ośrodek Badań Środowiska Leśnego i Hodowli Zwierząt
(studenci) i edukacyjna w zakresie postepowania z dzikimi
Łownych w Złotówku.
zwierzętami, potencjalnych zagrożeń wynikających z kontaktu z
-Rozbudowa Ośrodka Leczenia i Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w dzikimi zwierzętami oraz szkolenie jak unikać tych zagrożeń (dzieci i
Złotówku celem poszerzenia bazy edukacyjnej.
młodzież), współpraca w zakresie odłowu dzikich zwierząt i
-Doposażenie sprzętowe nowopowstałego Centrum Diagnostyki zmniejszenia uciążliwości spowodowanych przez dzikie zwierzęta
Eksperymentalnej i Innowacyjnych Technologii Biomedycznych. oraz eliminacji zagrożeń wynikających z ich obecności na terenie
Korzyści: Rozwój badań naukowych w zakresie zdrowia ludzi i
Dolnego Śląska.
zwierząt.
Korzyści: Rozwój badań naukowych w zakresie zdrowia ludzi i
zwierząt.
Korzyści: Poprawa jakości życia Dolnoślązaków, profilaktyka
zdrowotna społeczeństwa
Korzyści: Współpraca na rzecz rozwoju
e-edukacji.

Nieuwzględniona

USRWD jest pierwszym szczeblem programowania strategicznego i określa główne
wyzwania i kierunki działań tworząc docelowy obraz planowanej przyszłości
regionu w określonym horyzoncie czasowym. Szczegółowe przedsięwzięcia będą
doszczegółowiane na etapie programów operacyjnych i wdrożeniowych.
Postulowane zapisy zbyt szczegółowe do zapisów Strategii.

Makrosfery

Korzyści: Poprawa komfortu życia Dolnoślązaków
Społeczeństwo dolnośląskie jest ze względu na niekorzystna
sytuację demograficzną społeczeństwem starzejącym się, na co
zwracają uwagę twórcy „Strategii..”, wymieniając tę informację
wśród zagrożeń SWOT.
W celach edukacyjnych (cel 8) nie są uwzględnione projekty
kształcenia osób po 25…35…55 roku życia , wspomina się jedynie o
Edukacja żywieniowa społeczeństwa ( współpraca Uniwersytetu
studiach podyplomowych.
Przyrodniczego we Wrocławiu z Uniwersytetem Medycznym
Jednym z obszarów tego kształcenia może być umożliwienie
we Wrocławiu).
zdobycia właściwych kwalifikacji osobom, które po przejściu na
-Wdrażanie e- edukacji w szkolnictwie rożnego szczebla
emeryturę, bądź stracie pracy, opiekowałyby się ludźmi starymi i
- Rozwój edukacji ustawicznej( współpraca Uniwersytetu
chorymi w ich domach. Osoby takie powinny być zatrudniane i
Przyrodniczego we Wrocławiu z Uniwersytetem Medycznym
opłacane przez odpowiednie organizacje – zmniejszyłoby to
we Wrocławiu i AWF we Wrocławiu).
problem bezrobocia wśród osób po 55 r. ż.
-Edukacja w zakresie przedsiębiorczości na obszarach
Opieka nad osobami starszymi w ich domach rodzinnych
wiejskich(studia podyplomowe, szkolenia, kursy ).
poprawiłaby ponadto komfort życia samych zainteresowanych i ich
-Tworzenie regionalnych centrów kształcenia kadr dla
rodzin.
wojewódzkich, powiatowych i miejskich systemów informacji
W kształceniu kadry przygotowującej takich „opiekunów” lub
przestrzennej oraz edukacji kadr administracyjnych w zakresie
bezpośrednio „opiekunów” mogłoby się odbywać na
wykorzystania systemów informacji przestrzennej do
współpracujących uczelniach w ramach edukacji ustawicznej.
wykonywania zadań administracji samorządowej
Korzyści: Aktywizacja oraz wsparcie przedsiębiorczości
absolwentów szkół wyższych z preferencyjnym nastawieniem na jej
wykorzystanie w terenach o zmniejszonym potencjale
rozwojowym.
Uświadamianie i szkolenia mieszkańców terenów wiejskich pod
kątem możliwości prowadzenia innych form działalności na
terenach rolniczych.

Uwzględniona częściowo

Główne tezy uwagi zawierają się w istniejacych zapisach Strategii: Makrosfery
Edukacja, Kultura i Informacja, Makrosfery Partnerstwo i Przedsiębiorczość oraz w
Korzyściach makrosfera Infrastruktura: Poprawa dostępności do usług zdrowia,
edukacji i kultury".

Rozdział

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

Uzasadnienie zmiany

205
UWAGI ZGŁOSZONE DO PROJEKTU SRWD 2020

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD
Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona

Jeśli priorytety w Edukacji mówią o dostosowaniu oferty edukacyjnej do wymagań
gospodarki i rynku pracy oraz o wykształceniu kadry instytucji publicznych zdolnej
do udostepniania i administrowania zasobami cyfrowymi, a także udostepnianiu w
sieci danych wytwarzanych przez instytucje publiczne poprzez utworzenie platform
internetowych i w przedsięwzięciach sporo odniesień do projektów typu eDS oraz
budowy Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przedstrzennej, to mozna uznać, że
uwaga jest dokładnie uwzględniona w zakresie istoty wykorzystania wspomnianych
systemów, ale także tworzenia centrów kształcenia kadr jako dostosowanie oferty
do wymagań gospodarki... (jak w pierwszym zdaniu).

Makrosfery

Ze względu na dolnośląskie atuty
Ze względu na dolnośląskie atuty bazujące na środowisku
bazujące na środowisku przyrodniczym,
przyrodniczym, walorach krajobrazowych i kulturowych,
walorach krajobrazowych i kulturowych,
turystyka stanowić powinna jeden z filarów rozwoju
Województwo Dolnośląskie jest jednym z czterech województw na
turystyka stanowić powinna jeden z
społecznego i gospodarczego regionu. Położenie geograficzne
których są obszary górskie. Turystyka w tych województwach w
filarów rozwoju społecznego i
regionu oraz zapisane w przestrzeni regionu materialne i
dużym stopniu zdeterminowana jest górskim charakterem tych
gospodarczego regionu. Położenie
kulturowe atrakcje należy wykorzystać dla rozwinięcia
województw. W Strategii powinno się uwypuklić górski charakter
geograficzne regionu oraz zapisane w
produktów turystycznych, w tym zwłaszcza na bazie terenów
Województwa i walory krajobrazowe tych terenów. Góry są
przestrzeni regionu materialne i
górskich oraz uzdrowisk adresowanych zarówno do
miejscem o szczególnych walorach krajobrazowych i
kulturowe atrakcje należy wykorzystać
Dolnoślązaków, ale także do osób spoza regionu. Poza
przyrodniczych, umożliwiających uprawianie różnych form turystyki
dla rozwinięcia produktów turystycznych,
aktywnej przez cały rok. Zlokalizowane tu miejscowości górskie
aspektami rekreacji i wypoczynku turystyka winna być
w tym zwłaszcza na bazie uzdrowisk i
generują znaczący dla rozwoju Regionu ruch turystyczny.
wykorzystywana jako instrument procesu edukacyjnego i
oferty adresowanych zarówno do
Tworzenie tzw. gałęzi "przyjaznych turystyce" generuje nowe
wychowawczego, a także łączyć się z wachlarzem oferty
Dolnoślązaków, ale także do osób spoza
miejsca pracy w regionie, ponieważ przy obecnej liczbie
związanej z odbudową kondycji zdrowotnej. Na obszarach o
regionu. Poza aspektami rekreacji i
mieszkańców Sudetów sama gospodarka turystyczna nie wytwarza
wybitnych walorach turystycznych oraz w ich najbliższym
wypoczynku turystyka winna być
wystarczającej liczby miejsc pracy doprowadzając do monokultury
sąsiedztwie powinny być rozwijane również inne gałęzie
wykorzystywana jako instrument procesu
turystycznej.
gospodarki, zaliczane do tzw. gałęzi "przyjaznych turystyce",
edukacyjnego i wychowawczego, a także
które w znikomym stopniu ingerują w środowisko przyrodnicze
łączyć się z wachlarzem oferty związanej
a generują nowe miejsca pracy.
z odbudową kondycji zdrowotnej.

Uwzględniona częściowo

Uwaga uwzględniona w Makrosferze TURYSTYKA: Przedsięwzięcie: 4.4.2.
Aktualizacja lub opracowanie subregionalnych strategii rozwoju turystyki
uwzględniających zmieniające się uwarunkowania rozwoju.

1188

Makrosfery

Wzmocnienie wizerunku regionu,
zarówno na terenie kraju, jak i Europy, Wzmocnienie wizerunku regionu, zarówno na terenie kraju, jak
jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku
i Europy, jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku i turystyki
miejsca otwartego na świat, o
górskiej miejsca otwartego na świat, o nieprzeciętnych
walorach przyrodniczych i kulturowych
nieprzeciętnych walorach przyrodniczych
i kulturowych

Konieczność uwypuklenia górskiego charakteru Województwa i
walorów krajobrazowych.
Stworzenie warunków rozwoju dla turystyki aktywnej w tym
również turystyki górskiej.

Uwzględniona częściowo

Uwaga uwzględniona w Makrosferze TURYSTYKA: Przedsięwzięcie: 4.4.2.
Aktualizacja lub opracowanie subregionalnych strategii rozwoju turystyki
uwzględniających zmieniające się uwarunkowania rozwoju.

1189

Makrosfery

Wsparcie dla rozwoju możliwości aktywnych form wypoczynku
(turystyka górska, narciarstwo)

Konieczność rozwoju i różnicowania oferty turystycznej regionu
wykorzystujące jego walory kulturowe, architektoniczne ale
również walory krajobrazowe i przyrodnicze.

Uwzględniona częściowo

Uwaga uwzględniona w Makrosferze TURYSTYKA: Przedsięwzięcie: 4.4.2.
Aktualizacja lub opracowanie subregionalnych strategii rozwoju turystyki
uwzględniających zmieniające się uwarunkowania rozwoju.

1190

Makrosfery

Promocja górskich ośrodków turystycznych występujących w
Regionie pełniących funkcje liderów ruchu turystycznego

Łącznie górskie ośrodki turystyczne posiadają największą bazę
noclegową na Dolnym Śląsku wykorzystywaną przez cały rok.
Potencjał noclegowy np. Karpacza, Szklarskiej Poręby może być
wykorzystany w znacznie większym stopniu.

Uwzględniona częściowo

Uwaga uwzględniona w Makrosferze TURYSTYKA: Przedsięwzięcie: 4.4.2.
Aktualizacja lub opracowanie subregionalnych strategii rozwoju turystyki
uwzględniających zmieniające się uwarunkowania rozwoju.

1191

Makrosfery

Projekty zwiększające atrakcyjność i konkurencyjność na rynku
turystycznym górskich ośrodków turystycznych

Silnie rozwijająca się oferta konkurencyjnych ośrodków górskich
(bliskich – czeskich, jak i dalszych austriackich) stanowi silne
zagrożenie dla dolnośląskich ośrodków turystycznych.

Uwzględniona częściowo

Uwaga uwzględniona w Makrosferze TURYSTYKA: Przedsięwzięcie: 4.4.2.
Aktualizacja lub opracowanie subregionalnych strategii rozwoju turystyki
uwzględniających zmieniające się uwarunkowania rozwoju.

Makrosfery

Projekty sieciowe tworzące kompleksową ofertę turystyczną w
Projekty sieciowe tworzące kompleksową
oparciu o lokalne grupy działania (samorządy, przedsiębiorcy,
ofertę turystyczną
NGO

Konieczność włączenia lokalnych grup działania w proces
budowania marki regionu oraz tworzenia konkurencyjnej oferty
turystycznej. Wykorzystanie ich potencjału, doświadczenia i
znajomości branży turystycznej.

Uwzględniona częściowo

Uwaga uwzględniona w Makrosferze TURYSTYKA: Przedsięwzięcie: 4.4.2.
Aktualizacja lub opracowanie subregionalnych strategii rozwoju turystyki
uwzględniających zmieniające się uwarunkowania rozwoju.

Lp.

1186

1187

1192

Rozdział

Makrosfery

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

Tworzenie regionalnych centrów kształcenia kadr dla
wojewódzkich, powiatowych i miejskich systemów informacji
przestrzennej oraz edukacji kadr administracyjnych w zakresie
wykorzystania systemów informacji przestrzennej do
wykonywania zadań administracji samorządowej

Uzasadnienie zmiany

Korzyści: Wykształcenie kadry instytucji publicznych zdolnej do
udostępniania i administrowania zasobami cyfrowymi
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Rozdział

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

1193

Makrosfery

Promowanie regionu jako atrakcyjnego
miejsca do uprawiania turystyki, w tym
promocja produktów turystycznych,
m.in. Szlak Cysterski, Droga Św. Jakuba,
produktów uzdrowiskowych oraz innych
wymienionych w priorytetach form
uprawiania turystyki na Dolnym Śląsku

Promowanie regionu jako atrakcyjnego miejsca do uprawiania
turystyki górskiej , w tym promocja produktów turystycznych,
m.in. Szlak Cysterski, Droga Św. Jakuba, Karkonosze - Górska
Strefa Aktywności produktów uzdrowiskowych oraz innych
wymienionych w priorytetach form uprawiania turystyki na
Dolnym Śląsku

Konieczność rozwoju i różnicowania oferty turystycznej regionu
wykorzystujące jego walory kulturowe, architektoniczne ale
również walory przyrodnicze i krajobrazowe.

Uwzględniona częściowo

Uwaga uwzględniona w Makrosferze TURYSTYKA: Przedsięwzięcie: 4.4.2.
Aktualizacja lub opracowanie subregionalnych strategii rozwoju turystyki
uwzględniających zmieniające się uwarunkowania rozwoju.

1194

Makrosfery

Kreowanie wizerunku i promowanie
Dolnego Śląska jako regionu z bogatą i
różnorodną ofertą kulturową

Kreowanie wizerunku i promowanie górskich obszarów
Dolnego Śląska jako regionu z bogatą i różnorodną ofertą
kulturową i turystyczną.

jw.

Uwzględniona częściowo

Uwaga uwzględniona w Makrosferze TURYSTYKA: Przedsięwzięcie: 4.4.2.
Aktualizacja lub opracowanie subregionalnych strategii rozwoju turystyki
uwzględniających zmieniające się uwarunkowania rozwoju.

1195

Makrosfery

Tworzenie centrów edukacyjnych przygotowujących do obsługi
szeroko pojętego ruchu turystycznego.

Z uwagi na turystyczny charakter Województwa istnieje
konieczność przygotowania kadr do profesjonalnej obsługi ruchu
turystycznego.

Uwzględniona częściowo

Uwaga uwzględniona w Makrosferze TURYSTYKA: Przedsięwzięcie: 4.4.2.
Aktualizacja lub opracowanie subregionalnych strategii rozwoju turystyki
uwzględniających zmieniające się uwarunkowania rozwoju.

1196

Makrosfery

Budowa systemów obsługujących zintegrowane produkty
turystyczne na Dolnym Śląsku „Produkt Turystyczny Sudety”,
„Szlak Cysterski”, „Karkonosze - Górska Strefa Aktywności”

Konieczność rozwoju marki Karkonosze poprzez propagowanie
turystyki aktywnej.

Uwzględniona częściowo

Uwaga uwzględniona w Makrosferze TURYSTYKA: Przedsięwzięcie: 4.4.2.
Aktualizacja lub opracowanie subregionalnych strategii rozwoju turystyki
uwzględniających zmieniające się uwarunkowania rozwoju.

1197

Makrosfery

Rozwój gospodarki turystycznej opartej na wiedzy

Uwzględniona częściowo

Uwaga uwzględniona w Makrosferze TURYSTYKA: Przedsięwzięcie: 4.4.2.
Aktualizacja lub opracowanie subregionalnych strategii rozwoju turystyki
uwzględniających zmieniające się uwarunkowania rozwoju.

1198

Makrosfery

Stworzenie Dolnośląskiego Centrum Badań nad Gospodarką
Turystyczną

Uwzględniona częściowo

Uwaga uwzględniona w Makrosferze TURYSTYKA: Przedsięwzięcie: 4.4.2.
Aktualizacja lub opracowanie subregionalnych strategii rozwoju turystyki
uwzględniających zmieniające się uwarunkowania rozwoju.

1199

Makrosfery

Na obszarach atrakcyjnych turystycznie wsparcie rozwoju tzw.
gałęzi "przyjaznych turystyce", które wykorzystując nowe
technologie w znikomym stopniu ingerują w środowisko
przyrodnicze a generują nowe miejsca pracy

Uwzględniona częściowo

Uwaga uwzględniona w Makrosferze TURYSTYKA: Przedsięwzięcie: 4.4.2.
Aktualizacja lub opracowanie subregionalnych strategii rozwoju turystyki
uwzględniających zmieniające się uwarunkowania rozwoju.

Po „Budowa dróg …..S8 (Wrocław/Magnice –Świdnica Wałbrzych-Jelenia Góra do połączeń transgranicznych”
dodaać„S8 „przebudowa i rozbudowa układu drogowego
łączącego Wałbrzych, Świebodzice i Świdnicę z węzłem
Kostomłoty na autostradzie A4 do dwóch jezdni

Z punktu widzenia miast „sowiogórskich” oraz Wałbrzycha,
Świebodzic i Świdnicy przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 lub
drogi krajowej nr 5 na odcinku Świebodzice – Świdnica wraz z
obwodnicą Mokrzeszowa, zachodnia część obwodnicy Świdnicy,
rozbudowa drogi 3396D do dwóch pasów i wpięcie w pobliże
węzła Kostomłoty na autostradzie A4 w sposób znaczący wpłynie
na usprawnienie ruchu pomiędzy wzmiankowanymi miastami oraz
na rozwój więzi kooperacyjnych w podstrefach SSE w Żarowie,
Świdnicy, Dzierżoniowie, Bielawie, Świebodzicach, Wałbrzychu i
Nowej Rudzie.

Nieuwzględniona

Uwaga za szczegółowa do skali opracowania, SRWD wyznacza kierunki polityki
przestrzennej.

Winno być „Modernizacja infrastruktury kolejowej… o
znaczeniu regionalnym i transgranicznym. Uruchomienie linii
kolejowej Świdnica – Wrocław przez Jaworzynę Śl.”

Od wielu lat UMWD wspólnie z lokalnymi samorządami zabiegał o
uruchomienie linii Świdnica-Wrocław przez Sobótkę. W tym roku
od tego pomysłu UMWD odstąpił i pojawił się pomysł linii
kolejowej ze Świdnicy do Wrocławia przez Jaworzynę Śl. Świdnica
podjęła trud budowy Centrum Przesiadkowego na bazie przejętego
od PKP budynku dworca kolejowego. Miasto pozyskało
dofinansowanie z RPO na ten cel. Bez kolejowego połączenia z
Wrocławiem celowość tej inwestycji będzie wątpliwa.

Nieuwzględniona

Uwaga za szczegółowa do skali opracowania, SRWD wyznacza kierunki polityki
przestrzennej.

Lp.

1200

1201

Budowa systemów obsługujących
zintegrowane produkty turystyczne na
Dolnym Śląsku np.: „Produkt Turystyczny
Sudety”, „Szlak Cysterski”

Makrosfery

Makrosfery

Modernizacja infrastruktury kolejowej… o
znaczeniu regionalnym i
transgranicznym”

Rozwój gospodarki turystycznej powinien opierać się na rzetelnie
prowadzonych badaniach rynku turystycznego, kształceniu kadr
turystycznych oraz wprowadzania nowych technologii na potrzeby
turystyki
Rozwój gospodarki turystycznej powinien opierać się na rzetelnie
prowadzonych badaniach rynku turystycznego - jako baza może
posłużyć Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu
Ekonomicznego
Tworzenie tzw. gałęzi "przyjaznych turystyce" generuje nowe
miejsca pracy w regionie, ponieważ przy obecnej liczbie
mieszkańców Sudetów sama gospodarka turystyczna nie daje
wystarczającej liczby miejsc pracy doprowadzając do monokultury
turystycznej.
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Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

GDDKA uzyskała decyzja środowiskowa, która traci ważność w
2013r. Miasto Świdnica zabiega o tą inwestycję od 1986r.

Nieuwzględniona

Uwaga za szczegółowa do skali opracowania, SRWD wyznacza kierunki polityki
przestrzennej.

Wiele polskich obiektów wpisanych zostało na Listę Światowego
Dziedzictwa Kulturowego UNESCO (na którą wpisane są obiekty o
wybitnym znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego i historycznego
świata). Naszym zdaniem ta marka jest powszechnie
identyfikowana na świecie, w związku z tym każde wyliczanie tego
typu, jak na str. 32 Strategii, powinno zaczynać się od światowego
dziedzictwa UNESCO w Jaworze, Świdnicy i Wrocławiu.

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona w Makrosferze Zasoby.

„Promowanie regionu … m.in. Dolnośląski Szlak UNESCO, Szlak
J.w., tym bardziej, że projekt DSU został wysoko wypunktowany
Cysterski, Droga Św Jakuba,…”
oraz dofinansowany z funduszy RPO Województwa Dolnośląskiego.

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona w Makrosferze Zasoby.

Uwzględniona częściowo

Uwaga za szczegółowa do skali opracowania, SRWD wyznacza kierunki polityki
przestrzennej. Uwaga zbyt szczegółowa, mieści się w zapiach SRWD
Makrosfery/Infrastruktura techniczna/ Przedsięwzięcia: " Wytyczenie korytarzy
drogowych dla transportu ciężkiego ze szczegółnym uwzględnieniem realizacji
obwodnic miast na drogach wojewókzich" oraz " Kompleksowe remonty i
modernizacje dróg wojewódzkich i powiatowych łączących miasta Dolnego Śląska.

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Treść uwagi/propozycja zmiany

Makrosfery

„Wytyczenie korytarzy drogowych … a
„Wytyczenie korytarzy drogowych … a także lobowanie na
także lobowanie na szczeblu centralnym
szczeblu centralnym na rzecz realizacji obwodnic miejscowości
na rzecz realizacji obwodnic miejscowości
w ciągach dróg krajowych (np. Świdnicy).”
w ciągach dróg krajowych.”

1203

Makrosfery

„Podjęcie działań na rzecz włączenia
Skarbu Państwa i Samorządu
Województwa… najcenniejszymi
obiektami dziedzictwa materialnego (np.
Lubiąż, Książ)”

1204

Makrosfery

„Promowanie regionu … m.in. Szlak
Cysterski, Droga Św. Jakuba,…”

1202

1205

1206

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

„Podjęcie działań na rzecz włączenia Skarbu Państwa i
Samorządu Województwa… najcenniejszymi obiektami
dziedzictwa materialnego (np. obiekty znajdujące się na Liście
Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO a także Lubiąż,
Książ)”

Makrosfery

Jednym z najważniejszych problemów Gminy Strzelin jest
niewystarczająca infrastruktura drogowa oraz zły stan techniczny
infrastruktury istniejącej. Z uwagi na brak alternatywnych dróg
(obwodnicy miasta) transport drogowy samochodami ciężarowymi
urobku z funkcjonujących na naszym terenie kopalni przebiega
bezpośrednio przez miasto stwarzając utrudnienia komunikacyjne i
obciążając znacznie istniejącą infrastrukturę .Ponadto z uwagi na
Strzelińską Podstrefę istniejącej w ramach Wałbrzyskiej SSE oraz
Strefy Aktywności Gospodarczej na obrębie Górzec w
bezpośrednim sąsiedztwie Wałbrzyskiej SSE, graniczącej z miastem
Strzelin tak ważnym jest dla nas:
1) Budowa obwodnicy miasta Strzelina w ciągu grogi krajowej nr
39 – zadanie uwzględnione w obowiązującym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego
W ramach przedsięwzięć realizowanych w zakresie
oraz w całości ujęte w obowiązujących miejscowych planach
infrastruktury transportowej należałoby ująć:
zagospodarowania przestrzennego;
- Modernizację drogi wojewódzkiej nr 395 z budową obejść
2) Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 395 z budową obejść
miejscowości Ludów Polski, nie tylko jako alternatywa do drogi nr
miejscowości Ludów Polski,
- Budowę obwodnicy miasta Strzelina w ciągu grogi krajowej nr
8, ale przede wszystkim motor dalszego rozwoju powiatu
39,
strzelińskiego oraz gmin sąsiednich ( np. Gminy Ziębice). Dostęp do
- Modernizację drogi wojewódzkiej nr 396 z budową obejść
lepszej komunikacji drogowej otworzy przedsiębiorstwom z
miejscowości Brożec i Ulica,
naszego powiatu dostęp do południowego kierunku dystrybucji i
rozwoju współpracy z Czechami. Oprócz tego niezwykle poprawi
się bezpieczeństwo i komfort mieszkańców Naszej Gminy, którzy
codziennie podróżują do tą trasą do pracy bądź na uczelnie.
Modernizacja drogi nr 395 będzie również miała wpływ na rozwój
turystyki w naszym regionie (dogodny dojazd np. do Ośrodka
Wypoczynku Świątecznego w Białym Kościele) - zadanie
uwzględnione w obowiązującym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego oraz w całości ujęte
w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego;
3) Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 396 z budową obejść
miejscowości Brożec i Ulica - zadanie uwzględnione w
obowiązującym Planie Zagospodarowania Przestrzennego
Województwa Dolnośląskiego oraz w całości ujęte w
obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...
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REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona w Makrosferze Infrastruktura: Przedsięwzięcie:Budowa dróg
o znaczeniu ponadregionalnym w standardzieco najmniej drogi ekspresowej Nowa
Sól Legnica Lubawka", który obejmuje uwaga

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.
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Uzasadnienie zmiany

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."
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Treść uwagi/propozycja zmiany

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.
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Uzasadnienie zmiany

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie autostrady lub drogi
ekspresowej S3 Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."
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REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie autostrady lub drogi
ekspresowej S3 Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.
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1252

1253

1254

1255

1256

1257

1258

1259

Rozdział

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".
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Rozdział

1260

Makrosfery

1261

Makrosfery

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Wprowadzenie dodatkowego priorytetu wynika z postępu
globalizacji oraz funkcjonowania przedsiębiorstw na wspólnym
Ustalenie dodatkowego priorytetu:
rynku UE, a także potrzeby dążenia do ujednolicenia kwalifikacji
Zdobywanie doświadczenia zawodowego w wyniku migracji zawodowych. Konieczność wprowadzenia szkolenia zawodowego w
geograficznej w celu umocnienia potencjału kwalifikacyjnego
poszerzonej formule jest konsekwencją obecnego stanu
oraz zwiększenia atrakcyjności na rynku pracy (praktyki i staże
szkolnictwa tego szczebla w Polsce
transgraniczne/ zagraniczne).
i stanowi zarazem możliwość podnoszenia kwalifikacji
pracowników.

Przedsięwzięcia: Wielopoziomowa
współpraca samorządów dolnośląskich

Przedsięwzięcia: Wielopoziomowa współpraca samorządów
dolnośląskich, w tym w zakresie zagadnień związanych z
rynkiem pracy w aspekcie transgranicznym

Wprowadzenie rozwinięcia pojęcia współpracy pomiędzy
samorządami pozwoli na zaakcentowanie roli, jaką samorządy
odgrywają w zakresie budowy rynku pracy, również w aspekcie
transgranicznym.

Wprowadzenie rozwinięcia tytułu priorytetu zaakcentuje specyfikę
oraz możliwości rozwoju województwa implikowane przez
położenie geograficzne. Stały monitoring zjawisk zachodzących na
rynku pracy wynika z potrzeby prowadzenia działań na rzecz
Priorytet: Rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności, również
w ujęciu transgranicznym oraz badanie zjawisk zachodzących
podniesienia świadomości
na rynku pracy.
o transgranicznym charakterze województwa oraz towarzyszących
im potrzebach sektora gospodarki w odniesieniu do zasobów
ludzkich (zapotrzebowanie na pracowników
o określonych kwalifikacjach).

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona częściowo

Postulat zawarty w uwadze zbyt szczegółowy do zapisów Strategii. Zapisy
Makrosfery Społeczeństwo i Partnerstwozostały uzupełnione o ogólne postulaty
wynikające z uwagi.

Uwzględniona częściowo

Postulat zawarty w uwadze zbyt szczegółowy do zapisów Strategii. Zapisy
Makrosfery Społeczeństwo i Partnerstwozostały uzupełnione o ogólne postulaty
wynikające z uwagi.

Uwzględniona częściowo

Zapisy Makrosfery Partnerstwo i Przedsiebiorczośc zostały uzupełnione o ogólne
postulaty wynikające z uwagi.

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona

Makrosfery

Priorytet: Rozwój przedsiębiorczości i
innowacyjności

1263

Makrosfery

Infrastruktura/ przedsięwzięcia/
infrastruktura transportowa

Zmienić Kotlina Kłodzka na Ziemia Kłodzka

Obszar Ziemi Kłodzkiej charakteryzuje się wspólną polityką
turystyczną i transgraniczną, opartą o zasady współpracy i rozwoju
na bazie zasobów m.in. endogenicznych. W większym stopniu jest
w stanie podołać problemom i wyzwaniom niż ograniczona
terytorialnie Kotlina Kłodzka.

1264

Makrosfery

Partnerstwo i przedsiębiorczość/
przedsięwzięcia

Brak zapisu o zagospodarowaniu obiektów postacyjnych/
adaptacja obiektów postacyjnych PKP

Przeciwdziałanie degradacji obiektów dworcowych poprzez
wykorzystanie na cele gospodarcze, kulturalne i turystyczne.

Nieuwzględniona

1265

Makrosfery

Partnerstwo i przedsiębiorczość/
przedsięwzięcia

Brak zapisu dot. obszarów „NATURA 2000”/Działania na rzecz
zapewnienia możliwości realnego wpływu JST na decyzje
związane z poszerzaniem obszarów objętych programem
„NATURA 2000”

Program „NATURA 2000” utrudnia prowadzenie polityki rozwoju
społeczno-gospodarczego gmin.

Nieuwzględniona

Wyznaczenie obszarów NATURA 2000 wynika z uregulowań prawnych Unii
Europejskiej przeniesionych na poziom krajowy, brak podstaw do uwzględnienia
uwagi.

1266

Makrosfery

Partnerstwo i przedsiębiorczość/
przedsięwzięcia

Brak zapisu dot. wpływu transgranicznego położenia na rozwój
regionu/ Działania na rzecz wykorzystania transgranicznego
położenia i współpraca euroregionów dla rozwoju społecznogospodarczego regionu.

Współpraca na różnych płaszczyznach, pozyskiwanie środków
unijnych dla rozwoju społecznego i wzrostu gospodarczego.

Uwzględniona

Transgraniczny charakter regionu podnoszony jest wielokrotnie i z nalezytą atencją
w całym projekcie SRWD.

1267

Makrosfery

Zasoby/ Przedsięwzięcia

Brak zapisu dot. rekultywacji gminnych składowisk odpadów
komunalnych/ Działania na rzecz rekultywacji zamkniętych
składowisk odpadów komunalnych.

Z uwagi na wysoki koszt przedsięwzięcia, gminy nie są w stanie
samodzielnie zrealizować zadania.

Uwzględniona

1262

SRWD jest pierwszym szczeblem programowania strategicznego i określa główne
wyzwania i kierunki działań tworząc docelowy obraz planowanej przyszłości
regionu w określonym horyzoncie czasowym. Szczegółowe rozwiązania będą
formułowane na niższych szczeblach planowania. Szczegółowe przedsięwzięcia
będą doprecyzowane na etapie programów operacyjnych i wdrożeniowych.

W makrosferze ZASOBY dodano przedsięwzięcie:
-rekultywacja i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych i powydobywczych
oraz zamkniętych składowisk odpadów
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1268

1269

Rozdział

Makrosfery

Makrosfery

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Treść uwagi/propozycja zmiany

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Infrastruktura/ przedsięwzięcia/
infrastruktura transportowa

Brak zapisu dot. drogi ekspresowej S46/ dopisać realizację drogi
ekspresowej S46 na odcinku Złoty Stok-Kłodzko

Droga stanowi część projektowanego Szlaku Staropolskiego czyli
drogi biegnącej od granicy z Czechami w Kudowie przez Opole,
Lubliniec, Częstochowę, Jędrzejów, Kielce, Kraśnik, Lublin do
Włodawy czyli do wschodniej granicy Polski. Realizacja inwestycji
umożliwi połączenie Polski Centralnej z Ziemią Kłodzką oraz
przyczyni się do budowy obwodnicy miasta Kłodzka. Obwodnica
wpłynie znacząco na wzrost bezpieczeństwa w ruchu kołowym i
pieszym.

Nieuwzględniona

W planach krajowych nie ma planów budowy drogi ekspresowej S46, natomiast
SRWD uwzględnia w Makrosferze Turystyka: Przedsięwzięcia: "Utworzenie nowych
tras turystycznych w oparciu o inwentaryzację krajoznawczą".

Bezpieczeństwo/ przedsięwzięcia

Brak zapisu dot. zapewnienia dogodnego dostępu do
całodobowej opieki medycznej i usług aptecznych oraz
zwiększenia poziomu bezpieczeństwa publicznego
mieszkańcom mniejszych jednostek miejskich i
wiejskich/dopisać działania na rzecz zapewnienia dogodnego
dostępu do świadczeń medycznych, usług aptecznych oraz
zwiększenia poziomu bezpieczeństwa publicznego dla
mieszkańców mniejszych jednostek miejskich i wiejskich.

Uwzględniona częściowo

SRWD jest pierwszym szczeblem programowania strategicznego i określa główne
wyzwania i kierunki działań tworząc docelowy obraz planowanej przyszłości
regionu w określonym horyzoncie czasowym.Szczegółowe przedsięwzięcia będą
doszczegółowiane na etapie programów operacyjnych i wdrożeniowych.
Zasadnicze tezy uwagi zawierają się w następujących zapisach SRWD:
„Rozwój kluczowych z punktu widzenia bezpieczeństwa życia i zdrowia
mieszkańców dziedzin medycyny – poprawa efektywności funkcjonowania
systemu” – Makrosfera ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO, Przedsięwzięcia. Uwaga zbyt
szczegółowa do zapisów Strategii do wprowadzenia w bezpośrednim zapisie.

Uwzględniona częściowo

Zasięg obszarów interwencji będzie podlegać szczegółowej delimitacji w ramach
studiów i analiz planistycznych przygotowywanych w celu wykorzystania
instrumentów wsparcia ze środków unijnych na lata 2014-2020. Obszary te mają
być podstawą wyznaczania Obszarów Strategicznej Interwencji oraz podstawą dla
zawiązywania koalicji sąsiadujących samorządów gminnych i powiatowych, których
celem ma być realizacja wspólnych zadań. Odpowiedzią na to założenie są
zaproponowane w niniejszej Strategii tzw. Makrosfery.

Obecny zapis

Brak swobodnego dostępu do usług medycznych i aptecznych oraz
organów policji dla mieszkańców obszarów wiejskich i małych
miast, powoduje obniżenie standardu życia i marginalizację tych
obszarów, czyniąc je nieatrakcyjnymi dla stałego zamieszkiwania i
rozwoju.

Autostrada Nowej Gospodarki jako obszar o najwyższej
atrakcyjności lokalizacji inwestycji zapewni wszechstronny rozwój
gmin tworzących Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej.
Obszar interwencji Autostrada Nowej Gospodarki nie obejmuje
Przyciągnięcie inwestorów spowoduje tworzenie nowych, trwałych
wszystkich gmin Ziemi Kłodzkiej/ rozszerzenie obszaru o
miejsc pracy i stanowić będzie przeciwwagę dla czeskiego rynku
wszystkie gminy tworzące Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej.
pracy, dającego obecnie zatrudnienie dla części lokalnej
społeczności.

1270

Makrosfery

Autostrada Nowej Gospodarki

1271

Makrosfery

Bezpieczeństwo/ przedsięwzięcia

Rozszerzenie zapisu dot. suszy hydrologicznej/ Zabezpieczanie
terenów zagrożonych suszą hydrologiczną poprzez
opracowanie i wdrożenie programu budowy wodociągów.

Zagadnienie to wymaga szczególnej uwagi ze względu na realne
zagrożenie wystąpienia zjawiska suszy hydrologicznej w skali
regionu.

Uwzględniona

Zapisy dotyczące zagadnienia suszy hydrologicznej oraz budowy infrastruktury
służącej ochronie i zagospodarowaniu zasobów wodnych są zawarte w SRWD w
rozdziale 6. Makrosfery, w makrosferze Bezpieczeństwo

Makrosfery

Rozbudowa i modernizacja sieci lotnisk o
znaczeniu regionalnym i lokalnym o
funkcji turystyczno – usługowej (np.
Jelenia Góra, Szymanów, Świebodzice,
Lubin, Oleśnica)

Rozbudowa i modernizacja sieci lotnisk o znaczeniu
regionalnym i lokalnym o funkcji turystyczno – usługowej (np.
Jelenia Góra, Szymanów, Świebodzice, Lubin, Oleśnica) oraz
budowa lotnisk dla lokalizacji uzupełniających istniejącą sieć
(np. Ziemi Kłodzkiej)

Przedsięwzięcie tego typu poprawi dostępność komunikacyjną
regionu .

Uwzględniona

Do SRWD zostnie wprowadzony zapis w Makrosferze Infrastruktura:
Przedsięwzięcia: pkt 1.4.16.

Nieuwzględniona

Uwaga za szczegółowa do skali opracowania, SRWD wyznacza kierunki polityki
przestrzennej.

Uwzględniona częściowo

Uwaga za szczegółowa do skali opracowania, SRWD wyznaczakierunki polityki
przestrzennej. Mieści się w zapiach SRWD Makrosfery/Infrastruktura techniczna/
Przedsięwzięcia: " Wytyczenie korytarzy drogowych dla transportu ciężkiego ze
szczegółnym uwzględnieniem realizacji obwodnic miast na drogach wojewókzich"

1272

1273

1274

Makrosfery

Brak zapisu

Makrosfery

Infrastruktura/przedsięwzięcia.
Wytyczenie korytarzy drogowych dla
transportu ciężkiego ze szczególnym
uwzględnieniem realizacji obwodnic
miast na drogach wojewódzkich, a także
lobowanie na szczeblu centralnym na
rzecz realizacji obwodnic miejscowości w
ciągu dróg krajowych.

Realizacja zadania jest kluczowa w kontekście rozwoju usług
turystycznych tej części powiatu oraz województwa, jak również z
punktu widzenia wywozu kruszyw z okolicznych kopalni. W
Remont linii kolejowej nr 322 Kłodzko Główne – Stronie Śląskie
przyszłości duże znaczenie będzie miała również możliwość dojazdu
tą trasą do Uzdrowiska Lądek – Długopole Zdrój, które jest
planowane do przejęcie przez Województwo Dolnośląskie.

Dodanie po kropce (np. obwodnica Miasta Kłodzka)

Poprawa bezpieczeństwa oraz przepustowości tranzytowego
układu komunikacyjnego.
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1275

1276

1277

1278

Rozdział

Makrosfery

Obecny zapis

Turystyka/przedsięwzięcia – brak zapisu

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Treść uwagi/propozycja zmiany

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Proponujemy dopisać - Eksploatacja wód termalnych oraz
mineralnych w rejonie uzdrowisk

Ze względu na występująca różnice w pojęcie energii geotermalnej
a wód termalnych polegającej na: 1. Wodami termalnymi są wody,
które na wypływie posiadają naturalną ciepłotę powyżej 20 stopni
Celsjusza. 2. Energia geotermalna (ciepło ziemi) jest to
wykorzystanie wewnętrznego ciepła skał i minerałów
występujących w skorupie ziemskiej poprzez tłoczenie np. wody
zimnej i ogrzanie jej przez medium, którym są skały.
Zamieszczenie eksploatacji wód termalnych oraz mineralnych jest
kluczowe dla gmin dysponujących takimi zasobami.

Uwzględniona częściowo

W makrosferze ZASOBY dodano zapis: "Wsparcie działań mających na celu badanie
potencjału wód mineralnych, leczniczych i geotermalnych do ich wykorzystania".

Skomunikowanie Ziemi Kłodzkiej z pozostałymi regionami
województwa za pomocą małego ruchu lotniczego zwiększy
dostępność do jej zasobów i atrakcji turystycznych, stworzy
warunki do rozwoju nowych form działalności gospodarczej oraz
pozwoli na konkurowanie z przygranicznymi regionami Republiki
Czeskiej.

Uwzględniona

Do SRWD zostnie wprowadzony zapis w Makrosferze Infrastruktura:
Przedsięwzięcia: pkt 1.4.16.

Uwzględniona częściowo

W makrosferze TURYSTYKA dodano zapis: "Aktualizacja lub opracowanie od
podstaw subregionalnych strategii rozwoju turystyki uwzględniajacych zmieniajace
się uwarunkowania rozwoju tej dziedziny".

Makrosfery

Należy rozszerzyć zdanie o lokalizację lokalnego lotniska o
funkcji turystyczno-usługowej podając w nawiasie planowaną
Rozbudowa i modernizacja sieci lotnisk o
lokalizację na terenie Gminy Wiejskiej Kłodzko - Boguszyn. Całe
znaczeniu regionalnym i lokalnym o
zdanie powinno brzmieć:
funkcji turystyczno-usługowej (np. Jelenia
" Rozbudowa i modernizacja sieci lotnisk o znaczeniu
Góra, Szymanów, Świebodzice, Lubin,
regionalnym i lokalnym o funkcji turystyczno-usługowej (np.
Oleśnica)
Jelenia Góra, Szymanów, Świebodzice, Lubin, Oleśnica,
Boguszyn).

Makrosfery

Miejskie Trasy Turystyczne Citywalk to produkt turystyczny
wymieniony w przyjętej i realizowanej Koncepcji Subregionalnych
TURYSTYKA
Produktów Turystycznych Ziemi Kłodzkiej. Jest to system
PRZEDSIĘWZIĘCIA
Dopisać produkt turystyczny rozwijany na Ziemi Kłodzkiej:
zwiedzania miast i ich zabytków na podstawie gotowych
Promowanie regionu jako atrakcyjnego
Miejskie Trasy Turystyczne Citywalk:
scenariuszy i wg opracowanych przebiegów korzystający z
miejsca dla uprawiania turystyki, w tym
" Promowanie regionu jako atrakcyjnego miejsca dla
nowoczesnych bezprzewodowych technik multimedialnych z
promocja produktów turystycznych,
uprawiania turystyki, w tym promocja produktów
własną platformą wymiany informacji citywalk.info. Prowadzony i
m.in.: Szlak Cysterski, Droga Św. Jakuba, turystycznych, m.in.: Szlak Cysterski, Droga Św. Jakuba, Miejskie
rozwijany w zainteresowanych miastach Dolnego Śląska stworzy
produktów uzdrowiskowych oraz innych Trasy Turystyczne Citywalk, produktów uzdrowiskowych oraz
markowy produkt turystyczny województwa.
wymienionych w priorytetach form
innych wymienionych w priorytetach form uprawiania turystyki
Citywalk to odpowiedź miast z bogatym dziedzictwem kulturowym,
uprawiania turystyki na Dolnym Śląsku.
na Dolnym Śląsku"
tysiącletnią historią na zapotrzebowanie rynku turystycznego oraz
uzupełnienie oferty turystyki aktywnej o elementy turystyki
kulturowej.

Makrosfery

Diagnoza strategii obrazuje niską liczbę powstających stowarzyszeń
(ostatnie miejsce w kraju). Powstawanie stowarzyszeń jest
bezpośrednią pochodną świadomości i aktywności obywatelskiej.
W krajach rozwiniętych ten obszar jest stymulowany poprzez
edukację obywatelską prowadzoną od szkolnictwa podstawowego
po wyższe oraz bezpośrednio wśród społeczności lokalnych. Tym
samym należy podjąć i rozwinąć systemowo rozwój edukacji
obywatelskiej.

Brak zapisu

Dodanie do przedsięwzięć Rozwój edukacji obywatelskiej

Uwzględniona

Zapisy Makrosfery Społeczeństwo i Partnerstwo zostały rozszerzone o postulowane treści.
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1280

Rozdział

Makrosfery

Makrosfery

Obecny zapis

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Treść uwagi/propozycja zmiany

Uzasadnienie zmiany

Dodanie do przedsięwzięć: Rozwój systemu podtrzymania
aktywności grup w wieku poprodukcyjnym.

Widoczny jest znaczący wzrost ilości osób w wieku
poprodukcyjnym; niewątpliwie ta wzrostowa tendencja utrzyma
się. Należy zauważyć, że podmioty (organizacje pozarządowe oraz
wybrane jednostki samorządu terytorialnego) kierują swą ofertę
do tego środowiska w sposób nieskoordynowany.
W związku z powyższym konieczny jest rozwój systemu
podtrzymania aktywności społeczno – zawodowej grup w wieku
poprodukcyjnym. Dbałość o wydłużenie okresu aktywności
zawodowej i społecznej, skutkuje wykorzystaniem potencjału
środowiska, przyczynia się do podtrzymania kondycji
psychofizycznej osób starszych, czego skutkiem są między innymi
niższe wydatki przeznaczane na pomoc tej grupie wiekowej.

Pomoc społeczna i rynek pracy tworzą dwa systemy. Kolejne
zmiany prawne próbują je integrować. Budowa współpracy kończy
się jednakże w głównej mierze na poziomie wymiany informacji lub
Dodanie do przedsięwzięć: Rozwój systemu pomocy społecznej
tworzeniu modelowych rozwiązań. Zwiększenie skuteczności w
powiązanego z potrzebami rynku pracy.
powrocie na rynek pracy wymaga ścisłej współpracy programowej.
Stąd potrzeba inicjowania i wdrażania konkretnych rozwiązań
systemowych dostosowanych do potrzeb poszczególnych gmin i
powiatów Dolnego Śląska.

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona częściowo

Mając na względzie syntetyczny charakter „Strategii” wskazać należy, że zasadnicze
tezy uwagi zawierają się w następujących zapisach SRWD:
„W sferze publicznej w nadchodzącym okresie konieczna jest daleko idąca
koncentracja na projektach i zadaniach kluczowych, ponadlokalnych i o wysokiej
wartości dodanej dla regionu. Zachowana powinna być przy tym równowaga
społeczna, wyrażona m.in. poprzez włączenie wszystkich grup społecznych, w tym
przede wszystkim młodzieży, seniorów i niepełnosprawnych.” (Wprowadzenie);
Określono także wskaźniki dla celu szóstego (s. 45), poprzez wskazanie wartości
założonych do realizacji, w tym w zakresie wzrost wskaźnika zatrudnienia osób w
wieku powyżej 55. roku życia do poziomu 40% oraz osób niepełnosprawnych do
poziomu 26%.
SRWD zawiera postulaty zawarte w uwadze: Rozdział 6 - Makrosfera
"Społeczeńśtwo i Partnerstwo" ; Przedsięwzięcia: "Przeciwdziałanie wykluczeniu
młodych z rynku pracy, wydłużanie perspektywy przydatności zawodowej",
"Powołanie instytucji wspierającej osoby starsze".

Uwzględniona częściowo

SRWD jest pierwszym szczeblem programowania strategicznego i określa główne
wyzwania i kierunki działań tworząc docelowy obraz planowanej przyszłości
regionu w określonym horyzoncie czasowym. Szczegółowe rozwiązania będą
formułowane na niższych szczeblach planowania. Niemniej w SRWD znajdują się
zapisy wspomagające poruszoną problematykę. Rozdział 6 - Makrosfera
"Partnerstwo i Przedsiębiorczość"; "Przedsięwzięcia: "Aktywizacja podmiotów w
realizacji działań służących rozwojowi regionu oraz wykorzystywanie partnerstwa
publiczno-prywatnego, publiczno-publicznego i publiczno-społecznego i klastrów",
"Wzmacnianie roli partnerów społecznych w realizacji zadań publicznych w
porozumieniu z Samorządem Województwa Dolnośląskiego m.in. poprzez
wspieranie i powierzanie zadań".
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Rozdział

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Makrosfery

Przedsięwzięcie skierowane do trzech kategorii odbiorców:
1. kadry instytucji pomocy społecznej.
2. kadry podmiotów współpracujących z instytucjami pomocy
społecznej
3. ekspertów zatrudnianych do specjalistycznych zadań w ramach
pomocy społecznej.
Ad. 1 Współczesny model pomocy społecznej zakłada aktywną rolę
służb pomocowych. Akcent kładziony jest na przeciwdziałanie
powstawaniu czy narastaniu problemów w obszarze pomocy
społecznej. W związku z tym od kadr pomocy społecznej wymagane
są kompetencje interdyscyplinarne. Skuteczne służby pomocowe
muszą, na co dzień poruszać się m.in. wśród zagadnień prawnych,
ekonomicznych, psychologicznych, socjologicznych a nawet
medycznych. Pracownicy, jako aktywni animatorzy zmian
społecznych muszą współpracować z reprezentantami podmiotów
ze wszystkich trzech sektorów. Muszą także posiadać kompetencje
organizatorów społeczności lokalnych wzmacniających lokalny
Dodanie do przedsięwzięć: Rozwój systemu podnoszenia
kapitał ludzki i społeczny, w tym niezmiernie ważną umiejętność
kompetencji kadr i instytucji zajmujących się rozwiązywaniem
budowania sieci oparcia społecznego. Należy dodać do tego
problemów społecznych.
potrzebę współkreowania lokalnej polityki społecznej i umiejętność
partycypacyjnego tworzenia programów kierowanych do lokalnych
społeczności terytorialnych i kategorialnych. Dzisiejsza pomoc
społeczna znajduje się w dobie transformacji: sposobów
postrzegania grup odbiorców i zmiany form współpracy z nimi, w
zakresie świadczonych usług –ich różnorodność rzutuje na
postrzeganie ośrodków bardziej, jako instytucji zabezpieczenia
społecznego połączonej z centrum aktywności lokalnej aniżeli OPSów w dotychczasowym rozumieniu. Nie należy zapomnieć o
zmianach, jakie dokonują się w samej profesji pracownika
socjalnego; o wyodrębnianiu się specjalności takich jak asystent
rodzinny, organizator społeczności lokalnej czy choćby pracownik
środowiskowego domu pomocy o kompetencjach zbliżonych do
specjalisty od zaburzeń psychicznych itd.
Zmienia się także sposób zatrudniania pracowników socjalnych;
stoimy przed pytaniem o możliwość kontraktowania usług
pracowników socjalnych oraz ich miejsce zatrudnienia np. w ngo.
To jest jedynie część dylematów na jakie próbują znaleźć

Makrosfery

Jednym z kluczowych wyzwań związanych z rozwojem lokalnym jest
zbudowanie wśród mieszkańców gmin i powiatów
odpowiedzialności za terytorium, które zamieszkują. Odpowiedzią
na to wyzwanie jest metoda rozwoju terytoriów społecznie
odpowiedzialnych. (metoda promowana przez Europejską Sieć
Miast i Regionów REVES). Metoda zakłada rozwój planowania,
tworzenie spójności pomiędzy lokalnymi, branżowymi strategiami,
m.in.: społecznymi, oświaty i wychowania, turystyki,
bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Opiera się ona na
partycypacyjnych metodach zarządzania, z udziałem wszystkich
mieszkańców danego terytorium działających na rzecz podiesienia
jakości życia.

Dodanie do przedsięwzięć: Rozwój terytoriów (obszar)
społecznie odpowiedzialnych.

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona.

Uwzględniona częściowo

SRWD jest pierwszym szczeblem programowania strategicznego i określa główne
wyzwania i kierunki działań tworząc docelowy obraz planowanej przyszłości
regionu w określonym horyzoncie czasowym. Szczegółowe rozwiązania będą
formułowane na niższych szczeblach planowania. Rozdział 6 - Makrosfera
"Partnerstwo i Przedsiębiorczość" ; Priorytety: "Odbudowa kapitału społecznego i
efektywne zarządzanie regionem", Korzyści: "Wzmocnienie poczucia tożsamości
lokalnej i regionalnej, w tym zwiększenie wewnątrzregionalnej mobilności i
multimedialnej dostępności", "Wzrost aktywności obywatelskiej i partycypacji
społecznej", Przedsięwzięcia: "Aktywizacja podmiotów w realizacji działań
służących rozwojowi regionu oraz wykorzystywanie partnerstwa publicznoprywatnego, publiczno-publicznego i publiczno-społecznego i klastrów".
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Treść uwagi/propozycja zmiany

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Dodanie do przedsięwzięć: Budowa i rozwój systemowej
współpracy pomiotów oraz sektorów na rzecz rozwoju gmin i
powiatów.

Instytucje i osoby zajmujące się rozwojem lokalnym, min. w
kontekście polityki społecznej integrującej sfery edukacji, pomocy
społecznej i rynku pracy celem uzyskiwania trwałych efektów,
powinny podejmować systemową współpracę. Doświadczenia
sektora pomocy społecznej z zakresu inicjowania współpracy
pokazują, że jej zbudowanie wymaga podmiotowego podejścia, w
którym partnerstwo jest wartością, a nawet przez okres wielu
miesięcy celem samym w sobie. Po tym okresie zbudowane
systemy komunikacji, oraz wartości sprowadzone do jednego
mianownika i traktowane, jako podstawa współdziałania, wreszcie
także wartości i wspólne doświadczenia powodują, iż partnerstwo
staje się naturalnym mechanizmem zarządzania rozwojem.
Perspektywiczne patrzenie na partnerstwo i partycypacyjny rozwój
lokalny zakłada dokonywanie ewaluacji współpracy i wzmacnianie
zbudowanych relacji.
Podsumowując: kluczowe dla wzmacniania kapitału społecznego
gmin jest uwzględnienie proponowanego przez Dolnośląskie
Forum Pomocy Społecznej zapisu: Budowa i rozwój systemowej
współpracy pomiotów oraz sektorów na rzecz rozwoju gmin i
powiatów.

Uwzględniona częściowo

Uwaga uwzględniona częściowo.

Nieuwzględniona

Uwaga za szczegółowa do skali opracowania, SRWD wyznacza kierunki polityki
przestrzennej.

Połączenie Głogowa z projektowaną S3
nie spowoduje marginalizacji miasta względem innych ośrodków
LGOM, które leżą wzdłuż S3. Brak tego kilkunastu kilometrowego
łącznika mogłoby się stać poważną barierą rozwojową Głogowa. Co
więcej łącznik ten będzie miał również duże znaczenia dla lepszego
skomunikowania Huty Miedzi Głogów KGHM.
Natomiast rozszerzenie tiret 1 o łącznik pomiędzy S3 a S5 (wzdłuż
Przedsięwzięcia, tiret 4 powinien być uzupełniony również o
DK 12), będzie stanowiło częściową realizację postulatu o
budowę łącznika pomiędzy S3 a Głogowem,
rozbudowie DK 12 wyartykułowanego w Założeniach Strategii
a szerzej - tiret 1 powinien być uzupełniony o budowę łącznika
Polski Zachodniej, które zostały opracowane przy współpracy
pomiędzy S3 i S5, który w części przebiega przez woj.
Województwa Dolnośląskiego i które zostały przedłożone
dolnośląskie
Ministerstwu Rozwoju Regionalnemu. Zapis ten mógłby stanowić
podstawę do postulowania o rozbudowę tego odcinka DK12 na
poziomie negocjacji kontraktu terytorialnego. W szczególności
biorąc pod uwagę, że obszar ten (LGOM) będzie jako jeden z trzech
w regionie objęty pierwszym celem rozwojowym, tj. rozwój
gospodarki oparty na wiedzy, i jego dobre skomunikowanie
zarówno ze stolicą województwa jak i z centrum kraju powinno być
traktowane priorytetowo!!!

Podane priorytety obejmują szeroką
tematykę, prawie całą. Priorytety
powinny objąć tylko wybrane tematy

Wniosek o rozważenie rozszerzenia tiret 10 (dot. Odry) o
inwestycje towarzyszące budowie marin i zagospodarowania
nadbrzeży.

Dedykowane wsparcie na rozwój przedsiębiorczości
okołoturystycznej, która uatrakcyjniłaby dokującym turystom
pobyt w danej miejscowości – stanowiłoby to uzupełniające do
budowy infrastruktury działanie rozwojowe.

Uwzględniona częściowo

Uwaga uwzględniona w Makrosferze TURYSTYKA: Przedsięwzięcie: 4.4.2.
Aktualizacja lub opracowanie subregionalnych strategii rozwoju turystyki
uwzględniających zmieniające się uwarunkowania rozwoju.

Na przykład: Budowa Trasy Sudeckiej (Zgorzelec, Jelenia Góra,
Kamienna Góra, Boguszów – Gorce, Wałbrzych, Głuszyca, Nowa
Ruda, Kłodzko) interesujący południowy obszar województwa

Będzie to zadanie trudne do zrealizowania, ale ważne. Pozostałe
zadania są wymienione w przedsięwzięciach. Niektóre z nich są w
realizacji, inne będą realizowane przez Rząd, inne przez przemysł
lub inne ośrodki. Regionalne władze będą to wspierać i
monitorować

Nieuwzględniona

Uwaga nieuwzględniona. Zaproponowana w projekcie Strategii struktura jest
przyrzysta i czytelna, a przede wszystkim zapewnia elastyczność działań i wskazuje
na wybory jakie może dokonywać Zarząd Województwa.
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Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona

Priorytet "Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu" oraz przedsięwzięcia
służące przeciwdziałaniu wykluczeniu i aktywizacji grup społecznych narażonych na
wykluczenie społeczne są zawarte w SRWD w rozdziale 6. Makrosfery, w
makrosferze Partnerstwo i Przedsiębiorczość

Uwzględniona

Priorytet "Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu" oraz przedsięwzięcia
służące przeciwdziałaniu wykluczeniu i aktywizacji grup społecznych narażonych na
wykluczenie społeczne są zawarte w SRWD w rozdziale 6. Makrosfery, w
makrosferze Partnerstwo i Przedsiębiorczość

Priorytet: polityka równościowa – zapewnienie równego
dostępu do dóbr i usług (wg Ustawy o wdrożeniu)

Zapis zabezpieczy równy dostęp do walorów przyrodniczych,
infrastruktury turystycznej, dzięki czemu obywatele regionu będą
mogli skorzystać z nich, a tym samym oferta i jej dostępność
przyciągnie osoby spoza regionu.
Ponadto w przypadku współpracy przedsiębiorców i inwestorów z
samorządami lokalnymi oraz samorządem wojewódzkim należy
położyć nacisk na konsultowanie planów i pomysłów na inwestycje,
a także uczulanie na społeczną odpowiedzialność biznesu, zasady
równości i równego traktowania mieszkańców regionu
(pracowników/pracowniczek), ponieważ nikt nie ma prawa
krzywdzić drugiego człowieka. Podstawa prawna: Konstytucja RP,
Ustawa o wdrożeniu

Uwzględniona częściowo

SRWD zapewnia równy dostęp dla wszystkich. Przejawia się to m.in. poprzez
zapisy: Makrosfera "Turystyka", Priorytety: "Wzmocnienie wizerunku regionu,
zarówno na terenie kraju, jak i Europy, jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku
miejsca otwartego na świat, o nieprzeciętnych walorach przyrodniczych i
kulturowych", Korzyści: "Udostępnienie obiektów dziedzictwa kulturowego i
przyrodniczego w jak najszerszym stopniu", Kryteria: "Projekty umożliwiające jak
najszersze udostępnianie obiektów dziedzictwa kulturowego regionu oraz
zasobów przyrodniczych regionu". Makrosfera "Partnerstwo i Przedsiębiorczość" ,
Priorytety: "Odbudowa kapitału społecznego i efektywne zarządzanie regionem",
Korzyści: "Wzrost aktywności obywatelskiej i partycypacji społecznej", Kryteria:
"Preferencje dla projektów kooperacyjnych", "Preferencje dla partnerskich
projektów o wysokim oddziaływaniu społecznym", Przedsięwzięcia:"Aktywizacja
podmiotów w realizacji działań służących rozwojowi regionu oraz wykorzystywanie
partnerstwa publiczno-prywatnego, publiczno-publicznego i publicznospołecznego i klastrów", "Kształtowanie postaw społecznych, tożsamości
regionalnej i wzmacnianie aktywności obywatelskiej mieszkańców regionu, w tym
edukacja obywatelska dzieci i młodzieży".

Priorytet: polityka równościowa – stworzenie systemowych
rozwiązań zabezpieczających realizację zasady równego
traktowania oraz równości szans mieszkańców i mieszkanek
regionu; monitorowanie zjawiska dyskryminacja i zachowań
przemocowych wobec grup mniejszościowych; prowadzenie
działań edukacyjnych i kampanii informacyjnych
przeciwdziałających niekorzystnym zjawiskom.

Z badań przeprowadzonych w 2012 r. przez Fundację Grejpfrut
wynika, że na terenie Dolnego Śląska wystąpiło zjawisko
dyskryminacji i nierównego traktowania wśród mieszkańców
regionu, jak i przez osoby publiczne wobec obywateli (dane za RPO,
2009-2012 – ponad 300 zgłoszeń i próśb o interwencję). Ponadto w
ciągu ostatnich lat nasiliły się zjawiska nacjonalistyczne,
homofobiczne, ksenofobiczne oraz inne rodzaje dyskryminacji w
regionie, które wymagają systemowych rozwiązań na poziomie
regionu oraz na poziomie samorządów powiatowych i gminnych.
Przeciwdziałanie dyskryminacji i nierównego traktowania zwiększy
poczucie bezpieczeństwa, a także zmieni wizerunek regionu na
tolerancyjnego i różnorodnego, tym samym zachęcając kapitał
ludzki z innych regionów do osiedlenia się na Dolnym Śląsku.
Podstawa prawna: Konstytucja RP, Ustawa o wdrożeniu

Uwzględniona częściowo

Uwaga rekomendowana do uwzględnienia częściowego w ogólnych zapisach.

Treść uwagi/propozycja zmiany

Uzasadnienie zmiany

Priorytet: polityka równościowa – zabezpieczenie równego
dostępu do infrastruktury publicznej/przestrzeni publicznej,
popularyzacja zasad projektowania uniwersalnego w nowej
i/lub modernizowanej infrastrukturze, publicznych środkach
transportu

Zapis pozwoli na realizowanie działań zmierzających do szerokiej
dostępności przestrzeni publicznej (w tym transportu publicznego)
dla wszystkich - zwłaszcza dla osób z niepełnosprawnościami
zagrożonych wykluczeniem społecznym i mniejszymi szansami
uczestnictwa w życiu regionu.
Podstawa prawna: Konstytucja RP, Ustawa o wdrożeniu

Zapis pozwoli na realizowanie działań związanych z szeroką
Priorytet: polityka równościowa – zabezpieczenie równych
dostępność zasobów naturalnych i kulturowych, dzięki czemu
szans dostępu do zasobów regionu osobom z terenów
zwiększy się uczestnictwo w życiu regionu osób dyskryminowanych,
wiejskich, osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym ze
zagrożonych lub wykluczonych społecznie. Pełne uczestnictwo
względu na posiadane cechy (wg Ustawy o wdrożeniu),
mieszkańców w życiu regionu przełoży się na jego dobrobyt i
udostępnienie przestrzeni, zasobów naturalnych i kulturowych
dobrostan.
wszystkim obywatelom regionu
Podstawa prawna: Konstytucja RP, Ustawa o wdrożeniu
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Uzasadnienie zmiany

Makrosfery

Edukacja równościowa wszystkich grup wiekowych zapewni
Priorytet: polityka równościowa – edukacja równościowa,
efektywne wprowadzanie zmiany postaw mieszkańców/mieszkanek
programy i kampanie edukacyjne dla wszystkich grup
województwa na tolerancyjne, otwarte, szanujące różnorodność,
wiekowych z zakresu zasady równego traktowania, zasady
czerpiące z niej siłę i inspirację do działań. Szeroka perspektywa
równych szans, przeciwdziałania szkodliwym stereotypom grup
równościowa pozwoli na zapewnienie ważnej potrzeby, bycia
mniejszościowych, wymiana doświadczeń w zakresie rozwiązań
równym.
równościowych – transfer wiedzy z innych województw i krajów
Ponadto edukowanie i informowanie w zakresie równości zwiększy
(W tym krajów/miast partnerskich); kampanie informacyjne –
świadomość i wiedzę na temat identyfikacji aktu dyskryminacji czy
dystrybucja informacji na temat ochrony prawnej równości i
nierównego traktowania.
punktów pomocy prawnej i terapeutycznej dla osób
Podstawa prawna: Konstytucja RP, Ustawa o wdrożeniu
wymagających wsparcia/ofiary dyskryminacji/

Makrosfery

Od najmłodszych lat dzieci przesiąkają stereotypowym
postrzeganiem roli dziewczynki, kobiety, matki oraz chłopca,
mężczyzny, ojca. Stereotypy są krzywdzące dla wszystkich, choć
szczególne żniwo zbiera stereotypowe postrzeganie kobiet.
Dalszymi konsekwencjami są te opisane w wierszu 1, 2 i 4.
Przygotowanie nauczycieli do kształtowania postaw uczniów (
Kształtowanie i kierunkowanie przez niektórych nauczycieli
w tym dzieci przedszkolnych) wolnych od stereotypów
określonych zainteresowań, do których „pasują” dziewczynki lub
postrzegania kobiet i mężczyzn w sposób tradycyjny i
innych, do których „pasuja” chłopcy często determinuje dalsze
krzywdzący którąkolwiek z płci.
wybory, nie zawsze zgodne z prawdziwymi predyspozycjami.
Najbardziej jednak negatywnym zjawiskiem jest przedmiotowe
traktowanie kobiet, czego przykładem jest chociażby reklama, gdzie
1/3 ról kobiet ma podtekst seksualny. Stąd do przemocy jest
bardzo blisko…

Makrosfery

Makrosfery

Edukacja, kultura i informacja
Priorytety – brak zapisu

Brak wskaźników

Kryteria: brak zapisu dotyczącego :
Preferencje dla działań wspierających
rozwój ekonomii społecznej

TURYSTYKA:
- Liczba zewnętrznych odwiedzających Dolny Śląsk (z podziałem
p. uzasadnienie w wierszu nr 3
na turystów z Polski i z zagranicy)
Jakość kształcenia zawodowego, jak również dostosowanie oferty
- Średni czas pozostawania na Dolnym Śląsku w celach
edukacyjnej do potrzeb pracodawców jest na tyle dużym
turystycznych
problemem i wyzwaniem, że wymaga specjalnego pomiaru.
- Przychody z turystyki
Dodatkowo powinny się pojawić wskaźniki dot. kobiet przy celach
CEL 8:
szczegółowych dotyczących: przedsiębiorczości (cel 3), wzroście
- Liczba przedsiębiorców, którzy mają problem ze znalezieniem
zatrudnienia (cel 6) oraz włączeniu społecznym i podnoszeniu
kandydata do pracy o określonych kwalifikacjach
jakości życia (cel 7).

W kryteriach Makrosfery Partnerstwo i Przedsiębiorczość
dopisać:
Preferencje dla działań wspierających rozwój ekonomii
społecznej.

Wieloletni Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej przygotowany przez
Radę ds. Ekonomii Społecznej powołaną przez DOPS wyraźnie
wskazuje na wzmacnianie i wspieranie działań na rzecz rozwoju
ekonomii społecznej na Dolnym Śląsku.
Konieczne jest zaprogramowanie dalszego rozwoju usług
wspierający rozwój ES. Stworzony system Instytucji Wsparcia
Ekonomii Społecznej obecnie oparty tylko
i wyłącznie o dotacje ze środków UE uzależnia od projektowego
systemu budowanie wsparcia.

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona.

Uwzględniona częściowo

Uwaga częściowo uwzględniona w Makrosferze Edukacja, w zapisie:
"Kształtowanie zachowań etycznych w społeczeństwie - warunku zachowania
harmonii w procesie rozwoju". Należałoby jednak podkreslić, że poza nadrzędnym
celem ogólnym edukacji dobrze byłoby rozumieć ten zapis także dosłownie jako
powszechną naukę etyki w szkołach na każdym szczeblu (bez związku z nauką
religii) oraz dodatkowo dodać w zapisach szeroko zakrojone dokształcanie
nauczycieli w zakresie zarówno gendera jak i ogólnych podstaw etyki, jak też
zagwarantowanie zatrudniania w szkołach nauczycieli z przygotowaniem
filozoficzno-etycznym.

Uwzględniona częściowo

Uwaga szczegółowa. Proponowane wskaźniki powinny być zawarte w programie
lub polityce rozwojowej konkretnej sfery tematycznej.

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona.
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Kryteria: brak zapisu dotyczącego
Preferencje dla działań wspierających
rozbudowę systemu wsparcia dla
przedsiębiorców

Priorytety: brak zapisu dotyczącego:
Kształtowanie i rozwój postaw
obywatelskich wśród młodzieży

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Treść uwagi/propozycja zmiany

Uzasadnienie zmiany

W kryteriach Makrosfery Partnerstwo i Przedsiębiorczość
dopisać:
Preferencje dla działań wspierających rozbudowę systemu
wsparcia dla przedsiębiorców

Wieloletni Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej przygotowany przez
Radę ds. Ekonomii Społecznej powołane przez DOPS wyraźnie
wskazuje na wzmacnianie i wspieranie działań na rzecz rozwoju
ekonomii społecznej na Dolnym Śląsku.
Konieczne jest zaprogramowanie dalszego rozwoju usług
wspierających rozwój ES. Stworzony system Instytucji Wsparcia
Ekonomii Społecznej obecnie oparty tylko
i wyłącznie o dotacje ze środków UE uzależnia od projektowego
systemu budowania wsparcia. Potencjał społeczno-ekonomiczny
skupiony w Przedsiębiorstwach Ekonomii Społecznej i ich
otoczenia, odpowiednio wspierany, może stanowić odpowiedni
impuls rozwoju działań lokalnych.

W Priorytetach Makrosfery Edukacja, Kultura i Informacja
dopisać:
Kształtowanie i rozwój postaw obywatelskich wśród młodzieży

Priorytetem w obszarze „młodzież” jest zwiększenie kapitału
społecznego wśród młodzieży poprzez m.in. rozwój postaw
obywatelskich. W praktyce oznacza to nie tylko wyposażenie
młodych ludzi w narzędzia potrzebne do sprawnego
funkcjonowania na rynku pracy, ale również rozwijanie postaw
sprzyjających aktywności społecznej i uczestniczenie w życiu
społeczności lokalnych.
Aktywność Obywatelska w województwie Dolnośląskim jest wciąż
na niskim poziomie w stosunku do możliwości i potencjału
mieszkańców. Frekwencja w wyborach samorządowych w
województwie Dolnośląskim osiągnęła jeden z najniższych wyników
wśród wszystkich województw w Polsce.Z badań
przeprowadzonych przez Centrum Monitoringu Społecznego
wynika, że aby zwiększyć aktywność obywatelską należy działać na
zwiększenie świadomości w tym zakresie, wzmacniać poczucie
sprawstwa obywateli m.in. poprzez wsparcie projektów na rzecz
aktywności obywatelskiej jak również poprzez wzmacnianie
Liderów Lokalnych.

Kryteria brak zapisu:
Wspieranie projektów na rzecz
wzmacniania aktywności obywatelskiej.
Upowszechnianie idei społeczeństwa
obywatelskiego.

W Kryteriach Makrosfery Edukacja, Kultura i Informacja
dopisać:
Wspieranie projektów na rzecz wzmacniania aktywności
obywatelskiej.
Upowszechnianie idei społeczeństwa obywatelskiego

Kryteria brak zapisu:
Projekty realizowane w partnerstwie
lokalnym lub subregionalnym.
Projekty realizowane przez Partnerów
społeczno-gospodarczych.

W Kryteriach Makrosfery Edukacja, Kultura i Informacja
dopisać:
Projekty realizowana w partnerstwie lokalnym lub
subregionalnym.
Projekty realizowane przez Partnerów SpołecznoGospodarczych.

Projekty realizowane partnerskie dają korzyści dla całego regionu.
Służą większej liczbie odbiorców przez co stają się konkurencyjne
wobec innych projektów.
Podmioty rozdrobnione mogą tylko w części zrealizować działania
natomiast partnerstwo może wykorzystać zasięg
odziaływania.Oszczędność środków poprzez zapewnianie
kompleksowości do zarzadzania produktem końcowym.

W Kryteriach Makrosfery Edukacja, Kultura i Informacja
dopisać: Budowa i wzmacnianie istniejących partnerstw
publiczno- społeczno-gospodarczych.

Wzmocnienie już istniejących partnerstw pozwoli
na kontynuację działań na rzecz rozwoju województwa
i zaoszczędzenie środków. Wzmacnianie i włączanie się w
aktywność partnerów życia publiczno-społeczno-gospodarczego
podniesie jakość usług poprzez wzrost kompetencji
organizacyjnych, zarządczych, merytorycznych, ale także
finansowych. Wzmacnianie istniejących partnerstw pozwoli na
realizację roli transferu wiedzy i doświadczeń oraz wymianę dobry
praktyk.

Przedsięwzięcia brak zapisu:
Budowa i wzmacnianie istniejących
partnerstw publiczno -społecznogospodarczych.

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uwzględniona częściowo

Uzasadnienie:

W Kryteriach znajduje się już zapis "Aspekt innowacyjności i stymulowania
przedsiębiorczości; Preferencje dla małych i średnich przedsiębiorstw
zakorzenionych na Dolnym Śląsku".

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona.

Uwzględniona

W SRWD znajdują się odpowiednie zapisy. Rozdział 6 - Makrosfera "Edukacja,
Kultura i Informacja", Korzyści: "Włączenie mieszkańców w życie społeczne
regionu", Makrosfera "Partnerstwo i Przedsiębiorczość", Priorytety: "Odbudowa
kapitału społecznego i efektywne zarządzanie regionem", Korzyści: "Wzrost
aktywności obywatelskiej i partycypacji społecznej", Kryteria: "Preferencje dla
działań wzmacniających pozytywną tożsamość regionalną, w tym wartości
rodzinne", Przedsięwzięcia: "Kształtowanie postaw społecznych, tożsamości
regionalnej i wzmacnianie aktywności obywatelskiej mieszkańców regionu, w tym
edukacja obywatelska dzieci i młodzieży".

Uwzględniona częściowo

Uwaga uwzglęniona częściowo.

Uwzględniona częściowo

Uwaga uwzglęniona częściowo.
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1300

1301

1302

Rozdział

Makrosfery

Makrosfery

Makrosfery

Obecny zapis

Priorytety brak zapisu:
Rozwój znaczenia partnerstw lokalnych i
subregionalnych .

Kryteria brak zapisu:
Preferencje dla wzmacniania kapitału
społecznego.
Preferencje dla działań zmierzających do
przejmowania zadań publicznych przez
organizacje pozarządowe

Przedsięwzięcia brak zapisu:
Budowa Dolnośląskiego Centrum Dialogu
Społecznego.
Działania na rzecz społecznie
odpowiedzialnego biznesu.

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Treść uwagi/propozycja zmiany

Uzasadnienie zmiany

W Priorytetach Makrosfery Partnerstwo i Przedsiębiorczość
dopisać:
Rozwój znaczenia partnerstw lokalnych i subregionalnych .

Tworzenie partnerstw lokalnych i subregionalnych jest sposobem
na nowoczesne rozwiązywanie problemów społecznych.
Świadomość, że oddolne inicjatywy można zrealizować, a lepsze
efekty osiąga się poprzez współpracę
a nie spory, motywuje do wytężonej pracy oraz podejmowania
nowych zadań. Kluczowym zadaniem na poziomie lokalnym jest
więc zachęcenie partnerów lokalnych do wspólnego działania i
pokazanie im korzyści, jakie z tego wynikają. Partnerstwa Lokalne i
subregionalne przyczynią się do poprawy środowiska
gospodarczego, powstawanie lokalnych organizacji gospodarczych,
wzmocnienia gospodarki lokalnej, zwiększania udziału
mieszkańców w rozwoju ich powiatu, gminy oraz tworzenie nowych
miejsc pracy w oparciu o posiadane zasoby.

W kryteriach Makrosfery Partnerstwo i Przedsiębiorczość
dopisać:
Preferencje dla wzmacniania kapitału społecznego.
Preferencje dla działań zmierzających do przejmowania zadań
publicznych przez organizacje pozarządowe.

Przejmowanie zadań administracji publicznej przez organizacje
pozarządowe jest spełnieniem konstytucyjnej zasady
pomocniczości. Obecnie organizacje pozarządowe stają się coraz
ważniejszym elementem demokratycznego państwa. W tym
kontekście ich główną zaletą wydaje się być to, że w większości
wspomagają instytucje państwowe i samorządowe w zaspokajaniu
ważnych dla wielu grup społecznych potrzeb wiązanych np. z
edukacją, ochroną zdrowia czy pomocą społeczną i mogą stać się
uzupełnieniem głównego nurtu gospodarki i rynku pracy.

W Przedsięwzięciach Makrosfery Partnerstwo i
Przedsiębiorczość dopisać: Budowa Dolnośląskiego Centrum
Dialogu Społecznego.
Działania na rzecz społecznie odpowiedzialnego biznesu.

Na Dolnym Śląsku brak jest zinstytucjonalizowanego miejsca
współpracy trzech aktorów życia społeczno-gospodarczego:
administracji publicznej, sektora biznesu oraz organizacji
pozarządowych. Dolnośląskie Centrum Dialogu Społecznego jako
potencjalne miejsce dialogu, wymiany informacji i doświadczeń,
budowania współpracy międzysektorowej: na rzecz rozwoju
województwa dolnośląskiego. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu
jest odpowiedzią na współczesne warunki społeczno –
ekonomiczne, w których funkcjonują firmy. CSR w takim
rozumieniu jest zakorzeniony w rozwijającej się gospodarce opartej
na wiedzy, w której to najważniejszym kapitałem firmy są zasoby
ludzkie oraz możliwe zasoby kompetencji pracowników, wiedza,
którą wykorzystuje przedsiębiorstwo do planowania swojego
rozwoju. W takim rozumieniu CSR jest strategią zarządzania, która
w efektywny i właściwy dla specyfiki działań biznesowych danej
firmy, wykorzystuje kapitał pozafinansowy firmy i w umiejętny
sposób nim zarządza w przestrzeni społecznej, aby generować zysk
finansowy i pozafinansowy. Każda firma, która wykorzystuje
strategię CSR dostrzega ogromny potencjał i znaczenie kapitału
ludzkiego oraz wiedzy, którą dysponuje a który może służyć
rozwojowi całego województwa. Jak wykazują wyniki raport
realizowanego przez Dolnośląską Federację Organizacji
Pozarządowych niewielka liczba MŚP zna i wdraża koncepcję CSR.
Korzyści jakie Wprowadzenie zasad CSR w małym i średnim
przedsiębiorstwie może również przyczynić się do wzrostu
zainteresowania inwestorów, którzy chętniej zainwestują lub
udzielą kredytu firmie odpowiedzialnej i wiarygodnej społecznie.

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona częściowo

Uwaga uwzglęniona częściowo.

Uwzględniona

Uwaga uwzglęniona.

Uwzględniona częściowo

Uwaga uwzglęniona częściowo.
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1303

Rozdział

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

Makrosfery

Makrosfera Partnerstwo i
Przedsiębiorczość

W Makrosferze 6 Partnerstwo i przedsiębiorczość należałoby
dopisać: „publiczno-społecznego” pomiędzy „publicznopubliczego i publiczno-prywatnego”.

1304

Makrosfery

Priorytet: brak zapisu

1305

Makrosfery

Preferencje: brak zapisu

1306

1307

Makrosfery

Makrosfery

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Wypracowanie miejsca podmiotów ekonomii społecznej w
systemie Państwa poprzez praktyczną realizację zasady
pomocniczości zawartej w Preambule Konstytucji RP pozwoli na
wdrożenie mechanizmów, które spowodują przekazywanie usług
społecznych do realizacji przez PES.
Przedsiębiorstwa Ekonomii Społecznej i wzrost ich aktywności
Preferencje dla projektów realizowanych przez podmioty ekonomii społecznej
poprzez wypełniania zadań z zakresu spraw społecznych są szansą
na rozwój naszego województwa.

Odbudowa zaufania w stosunkach
społecznych, gospodarczych, oraz wobec
instytucji

Odbudowa kapitału społecznego i
efektywne zarządzanie regionem.

Wypracowanie modelu przekazywania obszarów usług
społecznych do realizacji przez podmioty ekonomii społecznej

Budowa zaufania w stosunkach społecznych, gospodarczych,
oraz wobec instytucji

Efektywne zarządzanie regionem i profesjonalizacja
administracji publicznej.

Uważam, iż słowo odbudowa jest niewłaściwym słowem.
Podkreśla, iż dążymy jako region do stanu który kiedyś miał miejsce
w rzeczywistości. I jako człowiek młody nie umiem sobie
przypomnieć takiego okresu. Może chodzi to o czasy 3 Rzeszy?
Po wtóre odbudowa zakłada, iż działania podjęte w ww. sferze
kiedyś się zakończą, podczas gdy budowanie zaufania jest
procesem ciągłym. Nawet zbudowanie zaufania nie gwarantuje, iż
na nowo nie zostanie ono utracone.

Kapitał społeczny to to samo, co zaufanie w stosunkach
społecznych, gospodarczych, oraz wobec instytucji. Efektywne
zarządzanie regionem zostawiłbym jako wstęp do budowy
profesjonalnej administracji tak, jak to funkcjonuje w krajach
Europy Zachodniej. Administracja publiczna powinna być
utożsamiana ze sprawnością, kompetencją, dobrze
zainwestowanymi środkami, a nie jak to ma miejsce dzisiaj z armią
urzędników żerującą na podatnikach. Żenada

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona

Uwaga uwzglęniona.

Uwzględniona

Uwaga uwzglęniona.

Uwzględniona

Uwaga uwzglęniona.

Uwzględniona

Uwaga uwzglęniona.

Uwzględniona

Uzupełniono zapis o postulaty zawarte w uwadze.

1308

Makrosfery

Nie uwzględniono Specjalnych Stref
Ekonomicznych

Realizacja zadań przyczyniających się do uatrakcyjnienia oferty
terenów inwestycyjnych. Zwłaszcza obszarów strategicznych i
kluczowych dla rozwoju województwa dolnośląskiego.

Strategicznie ulokowane i przygotowane obszary pod nowe
inwestycje mają znaczący wpływ na rozwój regionu.

Uwzględniona częściowo

SSE wskazano w diagnozie Strategii w ramach ośrodków wzrostu i rozwoju
gospodarczego. W makrosferze Partnerstwo i przedsiębiorczość wskazano w
przedsięwzięciach odpowiedni zapis dotyczący m.in. wspierania tworzenia stref
aktywności gospodarczej. Ponadto sprawy związane z funkcjonowaniem SSE leżą
poza bezpśrednim zakresem kompetencyjnym samorządu województwa, co
oczywiście nie wyklucza współpracy np. w pozyskiwaniu inwestorów m.in. poprzez
Agencje Rozwoju Regionalnego.

1309

Makrosfery

jw.

Realizacja działań edukacyjnych pod kątem kształcenia
zawodowego uwzględniającego potrzeby rynku.

Zapewnienie możliwości kształcenia i przekwalifikowania
pracowników w zależności od potrzeb rynku pracy.

Uwzględniona

Uwaga uwzglęniona.

1310

Makrosfery

jw.

Realizacja działań z zakresu CSR.

Koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw pozwala
łączyć partnerów z różnych sektorów w działaniach dla wspólnego
dobra regionu.

Uwzględniona

Uwaga zbyt szczegółowa do zapisów SRWD
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REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona

Zasadnicze tezy uwagi zawierają się w następujących zapisach SRWD:
„W sferze publicznej w nadchodzącym okresie konieczna jest daleko idąca
koncentracja na projektach i zadaniach kluczowych, ponadlokalnych i o wysokiej
wartości dodanej dla regionu. Zachowana powinna być przy tym równowaga
społeczna, wyrażona m.in. poprzez włączenie wszystkich grup społecznych, w tym
przede wszystkim młodzieży, seniorów i niepełnosprawnych.” (Wprowadzenie s.
6);
„Aspekt demograficzny, zwłaszcza wsparcie dla pracujących rodziców z małymi
dziećmi oraz zwiększającej się grupy osób starszych” (Makrosfera „Partnerstwo i
przedsiębiorczość” Kryteria, tiret 5.)
„Prowadzenie stałego monitoringu zachodzących procesów społecznych”,
„Powołanie instytucji wspierającej osoby starsze” oraz „Aktywizacja grup
społecznych narażonych na wykluczenie społeczne” (Makrosfera „Partnerstwo i
przedsiębiorczość” Przedsięwzięcia, tiret 7., 9. i 16.)

1311

Makrosfery

jw.

Realizacja zadań zmierzających do aktywizacji zawodowej osób
wykluczonych z takiej aktywności poprzez tworzenie projektów
zapewniających zastępczą opiekę dla osób starszych i dzieci.

Wzmocnienie potencjału zawodowego na lokalnym rynku pracy.
Podniesienie jakości życia mieszkańcom regionu.

1312

Makrosfery

Makrosfery – pkt. 1 Infrastruktura

Dodać zapis dot. efektywnego wykorzystania nowotworzonej,
unikalnej infrastruktury naukowo-badawczej EIT+ na Praczach
odrzańskich we W-wiu dla rozwoju gospodarki opartej na
wiedzy celem skutecznej komercjalizacji innowacji naukowych

Są to kluczowe mechanizmy mogące bardzo istotnie wpłynąć na
nowoczesny rozwój DŚ

1313

Makrosfery

Dodać zapis dot. efektywnego wykorzystania nowotworzonej,
unikalnej infrastruktury naukowo-badawczej EIT+ na Praczach
odrzańskich we W-wiu dla rozwoju gospodarki opartej na
wiedzy celem skutecznej komercjalizacji innowacji naukowych

Są to kluczowe mechanizmy mogące bardzo istotnie wpłynąć na
nowoczesny rozwój DŚ

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona w Makrosferze Edukacja, Kultura i Informacja.

1314

Makrosfery

Dodać zapis dot. Wykorzystania i rozwoju Kampusu EIT+ na
Praczach Odrzańskich we W-wiu

Jest jeden z warunków realizacji celu 1 na str. 16 projektu SRWD
do 2020

Uwzględniona częściowo

Uwaga uwzględniona w Makrosferze Edukacja, Kultura i Informacja.

Makrosfery

Dodać zapis dot. Wykorzystania i rozwoju Kampusu EIT+ na
Praczach Odrzańskich we W-wiu dla rozwoju współpracy
miedzy światem nauki, biznesu i przemysłu celem skutecznej
komercjalizacji innowacji naukowych i poprawy
konkurencyjności przedsiębiorstw na DŚ

Są to kluczowe mechanizmy mogące bardzo istotnie wpłynąć na
nowoczesny rozwój DŚ i potencjału przedsiębiorstw na rynku
globalnym

Uwzględniona częściowo

Uwaga uwzględniona w Makrosferze Edukacja, Kultura i Informacja.

Makrosfery

Dodać zapis dot. Wykorzystania i rozwoju Kampusu EIT+ na
Praczach Odrzańskich we W-wiu dla rozwoju współpracy
miedzy światem nauki, biznesu i przemysłu celem skutecznej
komercjalizacji innowacji naukowych i poprawy
konkurencyjności przedsiębiorstw na DŚ

Jest jeden z warunków realizacji celu 3 na str. 16 projektu SRWD
do 2020

Uwzględniona częściowo

Uwaga uwzględniona w Makrosferze Edukacja, Kultura i Informacja.

Trudno w ramach zaproponowanej tabeli sugerować zmiany. W
ZASOBACH uwzględniono wyłącznie zasoby materialne. Nie ma tu
oraz brak jest miejsca w innych makrosferach na tak kluczowe w
budowaniu strategii rozwoju zasoby pozamaterialne określane
łącznie we współczesnej literaturze jak kapitał społeczny i zasoby
kulturowe (nie są to wyłącznie zasoby substancjalne). Zarządzanie
zasobami pozamaterialnymi jest istotnym czynnikiem rozwoju. Brak
ten jest w konsekwencji dotkliwy dalej w rozdziałach dotyczących
realizacji i kryteriów osiągania celów. Koncepcja makrosfer wymaga
przeformułowania, co nie mieści się w wydzielonych ramach
niniejszych konsultacji.

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona.

1315

1316

1317

Makrosfery

ZASOBY
/Uwzględnienie zasobów pozamaterialnych/

Makrosfera Infrastruktura obejmuje w swoim zakresie transportowe i energetyczne inwestycje infrastrukturalne
Nieuwzględniona
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1318

Rozdział

Obecny zapis

Makrosfery

5. EDUKACJA, KULTURA I INFORMACJA –
grupa zadań zakładająca kształtowanie
postaw społecznych, tożsamości
regionalnej, odpowiedzialności oraz
przygotowująca do wyzwań i potrzeb
rynku pracy, a także szerokie otwarcie
przestrzeni informacyjnej na potrzeby
mieszkańców, firm i instytucji regionu.

1319

Makrosfery

PRIORYTETY

1320

Makrosfery

KRYTERIA

1321

Makrosfery

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Treść uwagi/propozycja zmiany

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD
Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona

Rekomendowane uwzględnienie uwagi.

Proponowany priorytet przewiduje kształtowanie korzystnych
postaw i aktywności obywatelskich

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona.

Proponowane kryteria upodmiatawiają obywateli jako aktorów
procesów społecznych i kulturowych.

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona.

W proponowanych przedsiąwzięciach obywatele występują w
charakterze odbiorców oferowanych przez instytucje treści.
Proponowane uzupełnienia upodmiatawiają mieszkańców.

Uwzględniona częściowo

Uwaga uwzględniona.

Uzasadnienie zmiany

5. EDUKACJA, KULTURA I INFORMACJA – grupa zadań
zakładająca kształtowanie postaw obywatelskich,
Zmiany czynią zapis pełniejszym, uwzględniającym wymiary
prozdrowotnych, tożsamości regionalnej, aktywności
prozdrowotny i kulturowy (w Projekcie kultura jest w tytule, nie ma
kulturalnej oraz przygotowująca do wyzwań rynku pracy, a
jej w rozwinięciu).
także szerokie otwarcie przestrzeni informacyjnej na potrzeby
mieszkańców, firm i instytucji regionu.

Uzupełnienie o:
Promowanie otwartego stylu życia zorientowanego na
zaangażowanie społeczne, aktywność kulturalną i aktywność
fizyczną
Uzupełnienie o:
Preferencje dla projektów aktywizujących społeczności lokalne
Preferencje dla projektów partycypacyjnych
Uzuepełnienie o:
* Zwiększanie partycypacji obywateli w decyzjach
samorządowych
* Mobilizowanie środowisk lokalnych na rzecz rozwiązywania
własnych problemów i budowania lokalnej tożsamości
* Rozpoznawanie i aktywizowanie zasobów kulturowych
społeczności lokalnych
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1322

1323

Rozdział

Makrosfery

Makrosfery

Obecny zapis

Budowa dróg o znaczeniu
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S
3, S5, S8

Rozbudowa i modernizacja sieci lotnisk o
znaczeniu regionalnym i lokalnym o
funkcji turystyczno-usługowej (np. Jelenia
Góra, Szymanów, Świebodzice, Lubin,
Oleśnica)

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Treść uwagi/propozycja zmiany

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3, S5, S8, S46

S 46 – droga funkcjonująca przez chwilę w dokumentach
rządowych jako tzw. Szlak Staropolski o przebiegu Kudowa Zdrój –
Złoty Stok – Opole – Częstochowa – Kielce – Lublin – granica
wschodnia – obecnie na obszarze woj. dolnośląskiego DK8 Kudowa
Zdrój – Kłodzko oraz DK 46 Kłodzko – Złoty Stok (ok. 65 km z
obwodnicą Kłodzka jako kluczowym w regionie węzłem
komunikacyjnym dla dróg S5 i S46 oraz Trasy Sudeckiej – obecny
węzeł dróg 8, 46, 33 i 381). Połączenie to jest drugim
najważniejszym na granicy z Czechami połączeniem
komunikacyjnym zwłaszcza dla transportu TIR – około 3 tys.
dziennie. Stanowi także transgraniczny tranzyt dla obywateli Rep.
Czeskiej jako najdogodniejszy korytarz komunikacyjny łączący
północno – wsch. Czechy z północnymi Morawami. W obliczu
odłożenia przez czeską stronę budowy drogi ekspresowej D11 z
Hradca Kralove do Kralovca/Lubawki na okres po 2025
przepustowość DK8 oraz DK46 skończy się w roku 2020.
Drogi S5 i S46 wspólnie pozwolą zapobiec:
1. Odblokowaniu przepustowości tych tranzytowych połączeń.
2. Zapobiegną komunikacyjnemu wykluczeniu Ziemi Kłodzkiej –
obszaru turystycznego, którego podstawę rozwojową stanowią
odwiedzający turyści aglomeracji wrocławskiej, woj. opolskiego,
wielkopolskiego, śląskiego, lubuskiego i małopolskiego.
3. Otworzą dla mieszkańców Ziemi Kłodzkiej i Pow. Ząbkowickiego
stolicę województwa (co zdecydowanie poprawi możliwości
skuteczniejszej walki z bezrobociem na obszarach peryferyjny) oraz
centrum kraju - obecnie system europejskich sieci osiągamy dzięki
inwestycjom w Republice Czeskiej.
W rzeczywistości badania dla drogi S5 wykażą najkorzystniejszy ze
względów ekonomicznych, przepustowości oraz braku konfliktu ze
środowiskiem naturalnym przebieg na wysokości miejscowości
Laski - odcinek Laski – Kłodzko byłby wówczas wspólny dla obu
dróg ekspresowych. Pozostałby odcinek Laski – granica
województwa ( ok. 7 km.) z obiektem mostowym nad doliną wsi
Laski i przebiegu na płd od wsi Mąkolno i Złotego stoku, który
łączyłby się z obwodnicą Kamienicy oraz Paczkowa w woj.opolskim.
Bardziej skomplikowany odcinek Szalejów Górny – Kudowa Zdrój
jako jedno jezdniowa droga ekspresowa uwzględniać musiałby

Nieuwzględniona

W planach rządowych brak budowy drogi S46. Uwagi nie uwzględnia się

Rozbudowa i modernizacja sieci lotnisk o znaczeniu
regionalnym i lokalnym o funkcji turystyczno-usługowej (np.
Boguszyn, Jelenia Góra, Szymanów, Świebodzice, Lubin,
Oleśnica) oraz budowa lotnisk dla lokalizacji uzupełniających
istniejącą sieć (np. Ziemia Kłodzka).

Budowa lotniska lokalnego w Boguszynie jest jednym z
ważniejszych zadań dla rozwoju Ziemi Kłodzkiej.rzedsięwzięcie to
niewątpliwie poprawi dostępność komunikacyjną regionu
przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju społeczno –
gospodarczego.
Ziemia Kłodzka jest obszarem szczególnie atrakcyjnym turystycznie,
stworzenie możliwości dotarcia drogą lotniczą do tych terenów bez
wątpienia wpłynie korzystnie na rozwój regionu i umożliwi w
większym stopniu niż dotychczas jego dostępność dla jeszcze
większego kręgu turystów.
Lotnisko zwiększy atrakcyjność inwestycyjną terenów Wałbrzyskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”. Planowane
lotnisko nie stanowi konkurencji dla istniejących lotnisk, wręcz
przeciwnie; podnosi jakość oferty uzupełniając istniejącą sieć w tym
ofertę Portu lotniczego Wrocław – Strachowice.

Uwzględniona

Do SRWD zostnie wprowadzony zapis w Makrosferze Infrastruktura:
Przedsięwzięcia: pkt 1.4.16.

228
UWAGI ZGŁOSZONE DO PROJEKTU SRWD 2020
Lp.

1324

1325

1326

1327

Rozdział

Obecny zapis

Przedsięwzięcia

Makrosfery

Utrzymywanie, modernizacja i budowa
dróg i kolei zapewniających dojazd z
małych peryferyjnie położonych
miejscowości do głównych miast
województwa (np. z miejscowości w
Kotlinie Kłodzkiej…

Utrzymywanie, modernizacja i budowa dróg i kolei
zapewniających dojazd z małych peryferyjnie położonych
miejscowości do głównych miast województwa (np. z
miejscowości w Ziemi Kłodzkiej…

Makrosfery

W przedsięwzięciach ująć jako
wyszczególnione z nazwy zadanie

Uzasadnienie:

Odpływ wykształconych ludzi z obszarów peryferyjnych
województwa, procesy depopulacji, słaba pozycja województwa w
zakresie organizacji pozarządowych i kondycja tychże ostatnich
mogą dać szansę woj. dolnośląskiemu do przełamania
charakterystycznych dla młodych demokracji procesów centralizacji
i zgodnie z zasadą subsydiarności przekazanie do
przyporządkowanych obszarom interwencji organizacji lokalnych
części środków finansowych na obszarze województwa, np.
poprzez utworzenie dodatkowych ZIT aby przeciwdziałać
zatrzymanym procesom rozwojowym obszarów poza stolicą
województwa.

Nieuwzględniona

Uwaga nieuwzględniona. Zapisy o podobnych treściach znajdują się już w
przedsięwzięciach makrosfery Społeczeństwo i Partnesrtwo: "Wielopoziomowa
współpraca samorządów dolnośląskich; Budowa sprawnego systemu zarządzania
strategicznego regionem na bazie monitoringu i oceny rozwoju gospodarczego,
społecznego i przestrzennego regionu; Aktywizacja podmiotów w realizacji działań
służących rozwojowi regionu oraz wykorzystywanie partnerstwa publicznoprywatnego, publiczno-publicznego i publiczno-społecznego i klastrów".

uzasadnienie dot. nazwy j/w w pkt. 1

Uwzględniona częściowo

Korekta zapisów.

Uwzględniona częściowo

W makrosferze TURYSTYKA dodać zapis:" Aktualizacja lub opracowanie od
podstaw subregionalnych strategii rozwoju turystyki uwzględniajacych zmienające
się uwarunkowania rozwoju tej dziedziny"

Uwzględniona częściowo

W makrosferze TURYSTYKA dodać zapis:" Aktualizacja lub opracowanie od
podstaw subregionalnych strategii rozwoju turystyki uwzględniajacych zmienające
się uwarunkowania rozwoju tej dziedziny"

Uzasadnienie zmiany

Makrosfery

Makrosfery

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Treść uwagi/propozycja zmiany

Przedsięwzięcia – Stosowanie zasady subsydiarności przez
współpracę województwa z partnerami samorządowo –
społecznymi na rzecz budowania silnych lokalnych partnerów
mogących skuteczniej przeciwdziałać wykluczeniu
komunikacyjnemu, społecznemu, gospodarczemu.

Promowanie regionu jako atrakcyjnego
miejsca dla uprawiania turystyki, w tym
promocja produktów turystycznych
m.in., Szlak Cysterski…

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Droga Śródsudecka ( nie pokrywająca się z zaproponowaną w
strategii Trasą Sudecką o znaczeniu aktywizującym gospodarczo) to
wymyślony przez województwo dolnośląskie zarzucony gotowy
produkt turystyczny wspólny dla obszaru funkcjonalnego
Przedgórze Sudeckie i Sudety oraz Obszaru Zachodniego. To szlak
Promowanie regionu jako atrakcyjnego miejsca dla uprawiania
komunikacyjny (również odpowiednik rowerowy ER 2 – Droga
turystyki, w tym promocja produktów turystycznych m.in.,
Liczyrzepy na większości przebiegu od Niemiec po Jeseniki
Droga Śródsudecka, Szlak Cysterski…
oznakowany) łączący Góry Łużyckie w Niemczech z Jesionikami w
Rep. Czeskiej. Idea została wdrożona na obszarze Pow. Kłodzkiego.
Wyremontowano szereg odcinków dróg ustawiono tablice
informacyjne. Realizacja projektu przyczyni się do promocji i
aktywizacji całego obszaru sudeckiego.

Jaskinia stanowi jeden z najcenniejszych walorów środowiska
naturalnego województwa i jest unikatowa ze względu na stan
zachowania w skali ogólnopolskiej. W ramach kolejnych lat
eksploracji Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie przez sekcję
W przedsięwzięciach dla celów turystyki ująć jako
speleologiczną na początku 2012 roku nastąpiła seria
wyszczególnione z nazwy zadanie ze względu na wyjątkowość i
rewelacyjnych odkryć nowych części. Sala Mastodonta,
cenność waloru dla kraju –
wielopiętrowy ponad kilometrowej długości system, nie tylko jak
Otwarcie i uruchomienie dla ruchu turystycznego Nowej Jaskini
na warunki sudeckie wielkich sal i korytarzy. Tym samym
w Kletnie.
zapoczątkowaliśmy nową erę w odkryciach jaskiniowych, to będzie
jedna z największych jaskiń w tej części
kontynentu. Musimy możliwie jak najszybciej ją udostępnić do
zwiedzania, to będzie
perełka turystyczna Województwa Dolnośląskiego, Polski i Europy.
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Rozdział

Obecny zapis

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Stałość i przewidywalność zasad wdrażania programów
pomocowych (RPO, EWT, EFS) powstrzyma obecne główne bariery
skutecznego wykorzystywania bezzwrotnej pomocy, jak:
- absurdalna biurokratyzacja,
- nieprzewidywalność w terminach płatności,
- nieprzewidywalność interpretacji zasad oraz ustaw np. pzp
- kilkukrotne zmiany zasad w trakcie programu oraz różne zasady w
różnych programach,
- brak zaliczkowania co całkowicie prawie eliminuje sektor
pozarządowy,
- propozycja obniżenia dofinansowania do 75% w EFRR przy
obecnej kondycji samorządów.
Sytuacja taka przyczyni się do:
- zwiększenia efektywności realizacji projektów,
- poprawy kondycji finansowej beneficjentów dzięki
przewidywalności płatności,
- coraz większy profesjonalizm instytucji wdrażających środki
pomocowe,
- poprawie wizerunku UE i instytucji wdrażających jej środki
pomocowe.

Nieuwzględniona

SRWD jest pierwszym szczeblem programowania strategicznego i określa główne
wyzwania i kierunki działań tworząc docelowy obraz planowanej przyszłości
regionu w określonym horyzoncie czasowym. Określa cele rozwoju i stwarza ramy
dla przyszłych projektów, ale nie wskazuje jeszcze precyzyjnie, co i z jakich
środków zostanie zrealizowane. Szczegółowe rozwiązania będą formułowane na
niższych szczeblach planowania.

Proponuję uzupełnienie listy przedsięwzięć w zakresie o
„Rewitalizację zabytkowej linii kolejowej Świdnica – Zagórze Jedlina Zdrój.

Nie można pominąć wyjątkowej w skali kraju i Europy zabytkowej
trasy kolejowej. z licznymi wiaduktami i mostami o unika-towych
rozwiązaniach technicznych i wy-sokich walorów krajobrazowych.

Uwzględniona częściowo

Uwaga zbyt szczegółowa do zapisów SRWD. Postulat zawiera się w istniejacych
zapisach SRWD: makrosfera Turystyka: Przedsięwzięcia: Rewitalizacja szczególnie
atrakcyjnych pod względem krajoznawczym i widokowym linii kolejowych na
Dolnym Śląsku.

Dodać tiret 19. o treści:
‘Wsparcie działań na rzecz wpisania na listę światowego
dziedzictwa kulturowego UNESCO zespołu staromiejskiego
Świdnicy.”

Zespół staromiejski Świdnicy należy do najcennieszych w Polsce po
starówkach: krakowskiej i toruńskiej. Wpis na listę UNESCO
ułatwiłby zachowanie tego dziedzictwa dla obecnych i przyszłych
pokoleń. Wniosek o wpis na tę listę wymaga wsparcia i
przychylności władz Dolnego Śląska.

Nieuwzględniona

Precyzowanie działań niezbędnych do realizacji celów zawartych w SRWD będzie
następowało w programach rozwojowych, politykach wojewódzkich i planach,
zgodnie z zapisami w rozdziale 5. System wdrażania.

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Treść uwagi/propozycja zmiany

Partnerstwo i przedsiębiorczość - Priorytety: Uzupełnienie o
nowy:
1328

Makrosfery

Partnerstwo i przedsiębiorczość Priorytety

1329

Makrosfery

Na liście przedsięwzięć w zakresie
Infastruk-tury Transportowej brak
rewitalizacji zabytko-wej linii kolejowej
Świdnica - Zagórze -Jedlina Zdrój

1330

1331

1332

1333

1334

Makrosfery

w ZASOBACH – realizacja celów 1, 3, 4,
7,8 w Przedsięwzięciach

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Wypracowanie jednolitych i stałych zasad wdrażania
programów pomocowych.

Uzasadnienie zmiany

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
występowania ochronnych złóż węgla
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.
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1335

1336

1337

1338

1339

1340

1341

1342

1343

Rozdział

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."
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REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.
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REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."
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Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.
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Uzasadnienie zmiany

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."
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Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.
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Uzasadnienie zmiany

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."
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REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.
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Uzasadnienie zmiany

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."
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REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.
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Uzasadnienie zmiany

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."
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Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.
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REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."
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Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.
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Uzasadnienie zmiany

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."
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Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.
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Uzasadnienie zmiany

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."
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Obecny zapis

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Utrzymywanie, modernizacja, przywrócenie ruchu kolejowego
na nieczynnych liniach kolejowych, zapewniających dojazd z
małych peryferyjnie położonych miejscowości do głównych
miast województwa (np. z miejscowości w Kotlinie Kłodzkiej…

Na terenie Ziemi Kłodzkiej znajduje się linia kolejowa nr 322
Kłodzko Nowe - Stronie Śląskie, która od 2004 r. jest nieczynna.
Linia kolejowa znajduje się na liście znaczenia państwowego.

Uwzględniona częściowo

Uwaga zawiera się w obecnych zapisach SRWD: Makrosfera Infrastruktura:
Przedsięwzięcia: "Utrzymywanie, modernizacja i budowa dróg i kolei
zapewniających dojazd z małych, peryferyjnie położonych miejscowości do
głównych miast województwa"

Uwzględniona

Uwaga zawiera się w obecnych zapisach SRWD: Makrosfera Turystyka:
Przedsięwzięcia: "Rewitalizacja szczególnie atrakcyjnych pod względem
krajoznawczym i widokowym linii kolejowych na Dolnym Śląsku".

Uwzględniona

Obecne zapisy SRWD w rozdziale 6. Makroprojekty, makroprojekt Bezpieczeństwo
uwzględniają działania zwiększające retencyjność zlewni, w tym na terenach
górskich

Treść uwagi/propozycja zmiany

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Makrosfery

…Budowa dróg o znaczeniu
…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Legnica - Lubawka...
Nowa Sól - Legnica - Lubawka...

Makrosfery

Utrzymywanie, modernizacja i budowa
dróg i kolei zapewniających dojazd z
małych peryferyjnie położonych
miejscowości do głównych miast
województwa (np. z miejscowości w
Kotlinie Kłodzkiej…

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

1494

Makrosfery

dodać na liście przedsięwzięć punkt

wykorzystanie historycznych linii kolejowych jako atrakcji
turystyczne w ramach "kolei uzdrowiskowej".

Linie kolejowe nr 309 Kłodzko Nowe - Kudowa Zdrój oraz 322
Kłodzko Nowe - Stronie Śląskie powstały na przełomie XIX i XX
wieku. Przebiegają przez bardzo atrakcyjne krajobrazowo obszary
Ziemi Kłodzkiej. Łączą 4 miejscowości uzdrowiskowe Ziemi
Kłodzkiek a także liczne atrakcje turystyczne. Są bogate w ciekawe
rozwiazania inżynieryjne z tamtej epoki. Tego rodzaju połączenie
kolejowe jako "kolej uzdrowiskoewa" będzie ciekawą atrakcją
turystyczną.

1495

Makrosfery

dodać na liście przedsięwzięć punkt

budowa systemu niewielkich, niskopiętrzących zbiorników
retencyjnych oraz zbiorników suchych jako elementu
ograniczającego skutki nawalnych opadów na terenach
górskich.

Opóźnienie spływu wód z górskich potoków poprzez system małej
retencji w sposób wydatny przyczyni się do spłaszczenia fali
powodziowej. Podniesie to bezpieczeństwo mieszkańców terenów
zagrożonych powodzią.
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Makrosfery

Makrosfery

Obecny zapis

Działanie 5 – edukacja, kultura i
informacja

ZASOBY

Treść uwagi/propozycja zmiany

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Z Działania 5 wyodrębnić Działanie 7 Społeczeństwo
informacyjne
Do usunięcia z działania 5 i przeniesienia do działania 7:
PRIORYTETY
• Przekształcenie analogowych danych wytwarzanych przez
instytucje publiczne w zasoby cyfrowe
• Udostępnienie w sieci danych i dokumentów przez instytucje
publiczne poprzez utworzenie platform internetowych
• Zapewnienie wszystkim mieszkańcom Dolnego Śląska dostępu
do sieci internetowej o prędkości minimum 30 Mb/s do 2020 r.
KORZYŚCI:
• Podniesienie jakości życia przez ułatwienie dostępu do
W związku z koniecznością realizacji:
informacji i usług publicznych
• Rozwój nowych technologii na Dolnym Śląsku
• Celów i zadań określonych w dokumencie „Europejska Agenda
• Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej regionu
Cyfrowa”.
• Włączenie mieszkańców w życie społeczne regionu
• Celów i zadań określonych w dokumencie „Polska 2030.
KRYTERIA:
Wyzwania rozwojowe.”
• Prefencje dla projektów formułowanych w skali regionu,
• wniosków wynikających z diagnozy zawartych w dokumencie pn.
subregionu i powiatu,
„Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego na Dolnym
• Preferencja dla projektów opartych na rozwiązaniach
Śląsku do roku 2020. Etap 3.: Opracowanie diagnozy w zakresie
opensource
społeczeństwa informacyjnego.”
• Preferencje dla projektów wykorzystujących systemy
informacji przestrzennej
niezbędne jest utworzenie nowego działania, które realizuje cele
PRZEDSIĘWZIĘCIA:
zawarte w haśle Społeczeństwo Informacyjne.
• Kontynuacja prac nad projektem Dolnośląskiej Sieci
Szkieletowej (DSS)
• Kontynuacja prac nad projektem platformy informacyjnej
mieszkańców i samorządów Dolnego Śląska (eDS)
• Cyfryzacja, rozbudowa i udostępnienie informacji instytucji
publicznych Dolnego Śląska
• Budowa dolnośląskich platform internetowych, tj. eadministracja, e-zdrowie, e-kultura, e-oświata, i ich integracja z
platformą informacyjną eDS,
• Szkolenie kadry zarządzającej zasobami cyfrowymi,
• Budowa Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

ZASOBY
/Uwzględnienie zasobów pozamaterialnych/

Trudno w ramach zaproponowanej tabeli
sugerować zmiany. W ZASOBACH
uwzględniono wyłącznie zasoby
materialne. Nie ma tu oraz brak jest
miejsca w innych makrosferach na tak
kluczowe w budowaniu strategii rozwoju
zasoby pozamaterialne określane łącznie
we współczesnej literaturze jak kapitał
społeczny i zasoby kulturowe (nie są to
wyłącznie zasoby substancjalne).
Zarządzanie zasobami pozamaterialnymi
jest istotnym czynnikiem rozwoju.
Brak ten jest w konsekwencji dotkliwy
dalej w rozdziałach dotyczących realizacji
i kryteriów osiągania celów. Koncepcja
makrosfer wymaga przeformułowania,
co nie mieści się w wydzielonych
ramach niniejszych konsultacji.

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona

Uwaga rekomendowana do uwzglednienia.

Uwzględniona częściowo

Brak propozycji zapisu
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Treść uwagi/propozycja zmiany

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Makrosfery

5. EDUKACJA, KULTURA I INFORMACJA –
grupa zadań zakładająca kształtowanie
postaw społecznych, tożsamości
regionalnej, odpowiedzialności oraz
przygotowująca do wyzwań i potrzeb
rynku pracy, a także szerokie otwarcie
przestrzeni informacyjnej na potrzeby
mieszkańców,
firm i instytucji regionu.

5. EDUKACJA, KULTURA I INFORMACJA –
grupa zadań zakładająca kształtowanie postaw
obywatelskich, prozdrowotnych, tożsamości
regionalnej, aktywności kulturalnej oraz
przygotowująca do wyzwań rynku pracy, a
także szerokie otwarcie przestrzeni
informacyjnej na potrzeby mieszkańców, firm i
instytucji regionu.

Zmiany czynią zapis pełniejszym,
uwzględniającym wymiary prozdrowotny i
kulturowy (w Projekcie kultura jest w
tytule, nie ma jej w rozwinięciu).

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona.

PRIORYTETY

Uzupełnienie o:
Rozwój prozdrowotnego stylu życia opartego
na aktywności fizycznej i racjonalnym
odżywianiu

Uwzględniona częściowo

Zasadnicze tezy uwagi zawierają się w następujących zapisach SRWD:
„Wsparcie modelu zdrowego trybu życia mieszkańców regionu” – Makrosfera
TURYSTYKA.
„Kształtowanie i promocja prozdrowotnych postaw oraz aktywna edukacja na rzecz
zdrowego stylu życia” - Makrosfera ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO.

Uwzględniona

W SRWD 2020, w rozdziale 6. Makrosfery, w makrosferze bezpieczeństwo zostaną
uzupełnione zapisy dotyczące kryteriów zgodnie z propozycją przedstawioną w
uwadze.
Zasadnicze tezy uwagi zawierają się w następujących zapisach SRWD:
"Poprawa dostępności do usług zdrowia, edukacji i kultury" (Makrosfera
INFRASTRUKTURA);
"Obecna sytuacja wymaga dostosowania opieki zdrowotnej na Dolnym Śląsku do
długookresowych trendów demograficznych i epidemiologicznych." (diagnoza
Makrosfery BEZPIECZEŃSTWO):
„Podniesienie poziomu bezpieczeństwa osobistego, publicznego i zdrowotnego, w
tym ratownictwa” „Lepsza jakość i dostęp do usług medycznych” - Makrosfera
ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO.

Makrosfery

Makrosfery

Makrosfery

KRYTERIA
Projekty sprzyjające ochronie środowiska

KRYTERIA
Projekty sprzyjające ochronie środowiska i
zdrowiu obywateli

Działania prozdrowotne są ważne same
dla siebie i sprzyjają działaniom
prośrodowiskowym

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Uzupełnienie o:
Edukacja prozdrowotna społeczeństwa i
promowanie stylów życia sprzyjających
zdrowiu

Same usługi medyczne będą mało
skuteczne i drogie bez prozdrowotnego
zaangażowania obywateli

Proponowany priorytet przewiduje
kształtowanie korzystnych postaw i
aktywności obywatelskich

Uwzględniona częściowo

Proponowane kryteria upodmiatawiają
obywateli jako aktorów procesów
społecznych i kulturowych.

Uwzględniona częściowo

Uwaga uwzględniona częściowo w zapisach Makrosfery Społeczeństwo i
Partnerstwo.

Uwzględniona częściowo

Uwaga uwzględniona częściowo. W makrosferze Partnerstwo i Przedsiębiorczość
znalazły się takie przedsięwzięcia jak: "Wsparcie i promocja sektora ekonomii
społecznej oraz zwiększenie jej roli; Kształtowanie postaw społecznych, tożsamości
regionalnej i wzmacnianie aktywności obywatelskiej mieszkańców regionu, w tym
edukacja obywatelska dzieci i młodzieży; Wzmacnianie roli partnerów społecznych
w realizacji zadań publicznych w porozumieniu z Samorządem Województwa
Dolnośląskiego m.in. poprzez wspieranie i powierzanie zadań; Wsparcie oferty
kulturalnej i rekreacyjnej; Działania na rzecz wzmacniania tożsamości dolnośląskiej
i więzi wspólnotowych; Aktywizacja grup społecznych narażonych na wykluczenie
społeczne".

1502

Makrosfery

PRIORYTETY

Uzupełnienie o:
Promowanie otwartego stylu życia
zorientowanego na zaangażowanie społeczne,
aktywność kulturalną i aktywność fizyczną

1503

Makrosfery

KRYTERIA

Uzupełnienie o:
Preferencje dla projektów aktywizujących
społeczności lokalne
Preferencje dla projektów partycypacyjnych

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Uzuepełnienie o:
* Zwiększanie partycypacji obywateli w
decyzjach samorządowych
* Mobilizowanie środowisk lokalnych na rzecz
rozwiązywania własnych problemów i
budowania lokalnej tożsamości
* Rozpoznawanie i aktywizowanie zasobów
kulturowych społeczności lokalnych

1504

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Makrosfery

W proponowanych przedsiąwzięciach
obywatele występują w charakterze
odbiorców oferowanych przez instytucje
treści. Proponowane uzupełnienia
upodmiatawiają mieszkańców.

Uwzględniona częściowo

Zasadnicze tezy uwagi zawierają się w następujących zapisach SRWD:
„Wsparcie modelu zdrowego trybu życia mieszkańców regionu” – Makrosfera
TURYSTYKA.
„Kształtowanie i promocja prozdrowotnych postaw oraz aktywna edukacja na rzecz
zdrowego stylu życia” - Makrosfera ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO.

Zasadnicze tezy uwagi zawierają się w następujących zapisach SRWD:
„Wsparcie modelu zdrowego trybu życia mieszkańców regionu” – Makrosfera
TURYSTYKA.
„Kształtowanie i promocja prozdrowotnych postaw oraz aktywna edukacja na rzecz
zdrowego stylu życia” - Makrosfera ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO.
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REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Treść uwagi/propozycja zmiany

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

W Makrosferze 6. Partnerstwo i Przedsiębiorczość dopisać : ”
publiczno-społecznego” pomiędzy „publiczno –publicznego i
publiczno-prywatnego”.

Sprawdza się obecna formuła przejmowania /zlecania III
sektorowi realizacji zadań publicznych w oparciu o partnerstwo
publiczno-społeczne. Zatem zapis ten będzie podtrzymaniem i
wzmocnieniem obecnie działającego mechanizmu współpracy
sektora publicznego i NGO.

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona częściowo w zapisach Makrosfery Społeczeństwo i
Partnerstwo.

Kolejne proponowane zapisy są odpowiedzią na pojawienie się
propozycji celu 9 na str. 23 i z nim związanej konieczności
uzupełnienia o ten cel kryteriów i przedsięwzięć , koniecznych do
realizacji..

Uwzględniona częściowo

Uwaga uwzględniona częściowo w zapisach Makrosfery Społeczeństwo i
Partnerstwo.

W wierszu przedsięwzięcia dopisać po przecinku geoparki tj.
Kraina Wygasłych Wulkanów

Jest to ważny wschodzący produkt turystyczny, który ma bardzo
dużą szansę rozwoju w nowej perspektywie finansowania i
powinien się znaleźć zapis literalny w aktualizacji strategii jako
jeden z jej elementów. Marka Krainy Wygasłych Wulkanów jest
rozpoznawalna, prowadzone są badania, powstają publikacje
naukowe związane z jej bogactwem geologicznym i możliwością
ich wykorzystania również w gospodarce turystycznej. Nawiązana
została współpraca z organizacjami z zagranicy i polskim
środowiskiem naukowym w celu utworzenia geoparku i włączenia
tego regionu do sieci europejskich geoparków i szlaków
międzynarodowych.

Uwzględniona częściowo

W makrosferze TURYSTYKA dodano zapis: "Aktualizacja lub opracowanie od
podstaw subregionalnych strategii rozwoju turystyki uwzględniajacych zmieniajace
się uwarunkowania rozwoju tej dziedziny".

W wierszu przedsięwzięcia dopisać po przecinku geoparki tj.
Kraina Wygasłych Wulkanów

Jest to ważny wschodzący produkt turystyczny, który ma bardzo
dużą szansę rozwoju w nowej perspektywie finansowania i
powinien się znaleźć zapis literalny w aktualizacji strategii jako
jeden z jej elementów. Marka Krainy Wygasłych Wulkanów jest
rozpoznawalna, prowadzone są badania, powstają publikacje
naukowe związane z jej bogactwem geologicznym i możliwością
ich wykorzystania również w gospodarce turystycznej. Nawiązana
została współpraca z organizacjami z zagranicy i polskim
środowiskiem naukowym w celu utworzenia geoparku i włączenia
tego regionu do sieci europejskich geoparków i szlaków
międzynarodowych.

Uwzględniona częściowo

W makrosferze TURYSTYKA dodano zapis: "Aktualizacja lub opracowanie od
podstaw subregionalnych strategii rozwoju turystyki uwzględniajacych zmieniajace
się uwarunkowania rozwoju tej dziedziny".

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
występowania ochronnych złóż węgla
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Rozdział

Makrosfery

Obecny zapis

W KRYTERIACH dopisać:
-Preferencje dla wzmacniania kapitału społecznego.
-Preferencje dla przejmowania zadań publicznych przez
organizacje pozarządowe.
1506

1507

1508

1509

1510

Makrosfery

Makrosfery

Makrosfery

W PRZEDSIĘWZIĘCIACH dopisać:
-Wsparcie systemów wsparcia organizacji pozarządowych i
podmiotów ekonomi społecznej.
- Stworzenie systemu przekazywania przez samorządy
organizacjom pozarządowym zadań publicznych na okresy
wieloletnie ze sfery pożytku publicznego
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1511

1512

1513

1514

1515

1516

1517

1518

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD
Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
występowania ochronnych złóż węgla
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
występowania ochronnych złóż węgla
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

Rozdział

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

Uzasadnienie zmiany
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Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

1520

Makrosfery

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający...
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa...

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Zmiana w opisie OI na " Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego..."

1521

Makrosfery

2. W makrosferze Infrastruktura dopisać do przedsięwzięć:
modernizację drogi podsudeckiej, w tym budowę obwodnicy
Dzierżoniowa.

Uwzględniona częściowo

I część uwagi - zgodna z zapisami SRWD Makrosfery/Infrastruktura
Trasnportowa/Przedsięwzięcia: "Kompleksowe remonty i modernizacje dróg
wojewódzkich i powiatowych łączących miasta Dolnego Śląska"; II część uwagi - za
szczegółowa do skali opracowania.

1522

Makrosfery

3. W makrosferze Zasoby dopisać do przedsięwzięć: scalanie
gruntów oraz rozszerzyć zapis przedsięwzięcia dotyczącego
rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich o obszary
wiejskie.

Uwzględniona

Uzupełnienie zapisu

Makrosfery

7. Dlaczego w makrosferze Infrastruktura dla Obszaru
Interwencji – Autostrada Nowej Gospodarki w powiecie
dzierżoniowskim nie przewidziano żadnego przedsięwzięcia ?
Proponujemy wpisanie przedsięwzięcia: uruchomienie linii
kolejowej Dzierżoniów- Jaworzyna - Wrocław, lub Dzierżoniów Świdnica – Sobótka - Wrocław. Miasto Dzierżoniów
jest w trakcie przejmowania dworca PKP i utworzenia centrum
przesiadkowego, to jest atut, który powinien być wykorzystany i
uwzględniony bezwzględnie w strategii. Gminy Piława Górna i
Dzierżoniów posiadają na swoim terenie największą kopalnię
surowców skalnych, której produkcja docelowo w 80% ma być
transportowana koleją.

Uwzględniona

W tabeli realizacji celów rozwoju w obszarach interwencji dla obszaru interwencji Autostrada Nowej Gospodrki - jednym z zaproponowanych celów rozwoju jest: Cel
2 Zrównoważony transport i poprawa dostępności transportowej. Realizacja tego
celu uwzględni postulat zawarty w uwadze.

1524

Makrosfery

8. Jest przygotowana dokumentacja na obwodnicę
Dzierżoniowa, która komunikowałaby tereny w strefach
ekonomicznych Dzierżoniowa, Bielawy oraz terenów
przemysłowych Pieszyc. Jednak istnieją duże obawy czy
zadanie wejdzie do działań inwestycyjnych województwa jeżeli
na str. 31 strategii brak jest zapisu w punkcie sformułowanym
jako: wytyczenie korytarzy drogowych dla transportu ciężkiego
ze szczególnym uwzględnieniem realizacji obwodnic miast na
drogach wojewódzkich, a także lobbowanie na szczeblu
centralnym na rzecz realizacji obwodnic miejscowości w
ciągach dróg krajowych - proponujemy dopisanie - np. dla
Dzierżoniowa, Piławy Górnej. Obecnie remontowane drogi
Dzierżoniowa nie wytrzymają obciążenia na drodze
wojewódzkiej nr 382, co już widać na ul Ząbkowickiej niedawno
remontowanej przez DSDIK.

Nieuwzględniona

Uwaga za szczegółowa do skali opracowania. SRWD jest pierwszym szczeblem
programowania strategicznego i określa główne wyzwania i kierunki działań
tworząc docelowy obraz planowanej przyszłości regionu w określonym horyzoncie
czasowym. Szczegółowe rozwiązania będą formułowane na niższych szczeblach
planowania. Szczegółowe przedsięwzięcia będą doprecyzowane na etapie
programów operacyjnych i wdrożeniowych.

1525

Makrosfery

9. W makrosferze Turystyka – proponujemy ująć: centra
sportowe, usługi hotelowe i towarzyszące oraz przedsięwzięcia
dotyczące rozwoju agroturystyki na Dolnym Śląsku.

Uwzględniona częściowo

W makrosferze TURYSTYKA dodać zapis:" Aktualizacja lub opracowanie od
podstaw subregionalnych strategii rozwoju turystyki uwzględniajacych zmienające
się uwarunkowania rozwoju tej dziedziny"

Lp.

1519

1523

Rozdział

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

Uzasadnienie zmiany
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1526

1527

1528

Rozdział

Makrosfery

Makrosfery

Makrosfery

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

10. Jakie przedsięwzięcia planuje się w kierunku włączania
społecznego ? Czy przewiduje się wprowadzania nowych i
aktywnych form skoordynowanych działań np, zintegrowane
programy PUP, OPS, ZUS.

Komisja ds. Rozwoju Gospodarczego Powiatu Wałbrzyskiego,
po zapoznaniu się z projektem Strategii Rozwoju Województwa
Dolnośląskiego do roku 2020, przygotowała uwagi do
zaproponowanych w niej zapisów. Mając na względzie rozwój
powiatu wałbrzyskiego skupiliśmy się nie tylko na koniecznych
do realizacji na naszym terenie zadaniach inwestycyjnych.
Pragniemy przede wszystkim zwrócić uwagę na problemy
społeczne skumulowane na obszarze powiatu wałbrzyskiego, a
mające charakter strukturalny, jak bezrobocie, ubóstwo,
niewystarczająca infrastruktura społeczna, niekorzystne
trendy demograficzne.
W naszym przekonaniu projekt Strategii Rozwoju Województwa
Dolnośląskiego do 2020 roku poświęca tym kwestiom zbyt
mało uwagi. Tylko kompleksowe podejście do problemów
społecznych oraz realizacja szeregu inwestycji pozwoli na
zrównoważony rozwój ziemi wałbrzyskiej. W Strategii nie
może zabraknąć takich projektów jak obwodnica Wałbrzycha,
Szczawna Zdroju, modernizacja kolejowych połączeń
transgranicznych, czy zagospodarowanie miejsc o wysokim
potencjale turystycznym, jak zbiornik Lubachów w Zagórzu
Śląskim, czy Przełęcz Trzech Dolin ze schroniskiem
„Andrzejówka” w Rybnicy Leśnej.

Modernizacja Infrastruktury kolejowej:
modernizacja linii kolejowej E-30/CE-30
(Zgorzelec – Legnica – Wrocław – Opole_,
Doprecyzowanie zapisu dotyczącego rozbudowy i modernizacji linii
Modernizacja Infrastruktury kolejowej: modernizacja linii
E-59 (Wrocław – Poznań), C-59/
kolejowej E-30/CE-30 (Zgorzelec – Legnica – Wrocław – Opole_,
kolejowej o znaczeniu transgranicznym, szczególnie w aspekcie
(Wrocław – Kłodzko – Międzylesie), CEE-59 (Wrocław – Poznań), C-59/ (Wrocław – Kłodzko –
rozwoju turystyki. Propozycja spójna z koncepcją „Sudety Zdrój”,
59 (Zielona Góra – Wrocław oraz 274
Międzylesie), CE-59 (Zielona Góra – Wrocław oraz 274
dająca także możliwość szybszego połączenia z Hradec Kralove do
(Wrocław – Wałbrzych – Jelenia Góra –
(Wrocław – Wałbrzych – Jelenia Góra – Zgorzelec), 137 (Legnica
Wrocławia.
Zgorzelec), 137 (Legnica – Kamieniec
– Kamieniec Ząbkowicki – Nysa), budowa połączenia
Cel: ożywienie ruchu turystycznego i gospodarczego na Dolnym
Ząbkowicki – Nysa), budowa połączenia
kolejowego Głogów – Polkowice, modernizacja i elektryfikacja
Śląsku.
kolejowego Głogów – Polkowice,
linii kolejowych o znaczeniu regionalnym i transgranicznym
modernizacja i elektryfikacja linii
kolejowych o znaczeniu regionalnym i
transgranicznym

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona częściowo

SRWD jest pierwszym szczeblem programowania strategicznego i określa główne
wyzwania i kierunki działań tworząc docelowy obraz planowanej przyszłości
regionu w określonym horyzoncie czasowym. Szczegółowe rozwiązania będą
formułowane na niższych szczeblach planowania. Realizacja SRWD oparta będzie o
zasadę partnerstwa i współpracy (partnerstwo: publiczno-publiczne, publicznospołeczne, publiczno-prywatne). Rozdział 6 - MAkrosfera "Partnerstwo i
Przedsiębiorczość", Przedsięwzięcia: "Aktywizacja podmiotów w realizacji działań
służących rozwojowi regionu oraz wykorzystywanie partnerstwa publicznoprywatnego, publiczno-publicznego i publiczno-społecznego i klastrów",
"Wzmacnianie roli partnerów społecznych w realizacji zadań publicznych w
porozumieniu z Samorządem Województwa Dolnośląskiego m.in. poprzez
wspieranie i powierzanie zadań ".Pozostała częśc postulatów zawartych w uwadze
nie jest przedmiotem ustaleń SRWD.

Uwzględniona częściowo

SRWD jest pierwszym szczeblem programowania strategicznego i określa główne
wyzwania i kierunki działań tworząc docelowy obraz planowanej przyszłości
regionu w określonym horyzoncie czasowym. Szczegółowe rozwiązania będą
formułowane na niższych szczeblach planowania. SRWD to dokument
programowy, który określa cele rozwoju i stwarza ramy dla przyszłych projektów,
ale nie wskazuje jeszcze precyzyjnie, co i z jakich środków zostanie zrealizowane.W
SRWD znajdują się zapisy odpowiadajace na problem bezrobocia, ubustwa oraz
niekorzystne trendy demograficzne. Rozdział 6 - Makrosfera "Partnerstwo i
Przedsiębiorczość", Przedsięwzięcia: "Przeciwdziałanie wykluczeniu młodych z
rynku pracy, wydłużanie perspektywy przydatności zawodowej", "Aktywizacja grup
społecznych narażonych na wykluczenie społeczne", "Rozwój instrumentów
wspierania przedsięwzięć konkurencyjnych i innowacyjnych gospodarczo".
I część uwagi - zgodna z zapisami SRWD Makrosfery/Infrastruktura
Trasnportowa/Przedsięwzięcia: "Wytyczenie korytarzy drogowych dla transportu
ciężkiego ze szczególnym uwzględnieniem realizacji obwodnic miast na drogach
wojewódzkich, a także lobbowanie na szczeblu centralnym na rzecz realizacji
obwodnic miejscowości w ciągach dróg krajowych"; II część uwagi - za szczegółowa
do skali opracowania.

Uwzględniona

SRWD jest pierwszym szczeblem programowania strategicznego i określa główne
wyzwania i kierunki działań tworząc docelowy obraz planowanej przyszłości
regionu w określonym horyzoncie czasowym. Szczegółowe rozwiązania będą
formułowane na niższych szczeblach planowania. Szczegółowe przedsięwzięcia
będą doprecyzowane na etapie programów operacyjnych i wdrożeniowych.
Uwaga zawarta w przedsięwzięciu: Modernizacja infrastruktury kolejowej.

254
UWAGI ZGŁOSZONE DO PROJEKTU SRWD 2020
Lp.

1529

Rozdział

Makrosfery

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD
Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Wytyczenie korytarzy drogowych dla transportu ciężkiego ze
Wytyczenie korytarzy drogowych dla
Doprecyzowanie zapisu dotyczącego budowy obwodnicy
szczególnym uwzględnieniem realizacji obwodnic miejscowości
transportu ciężkiego ze szczególnym
Wałbrzycha. Projekt kluczowy dla rozwoju gospodarczego powiatu
w ciągach dróg krajowych (m.in. obwodnica Wałbrzycha w
uwzględnieniem realizacji obwodnic
wałbrzyskiego i Aglomeracji Wałbrzyskiej, spójny z koncepcją
ciągu drogi krajowej 35 oraz obwodnica zachodnia Wałbrzycha i
miejscowości w ciągach dróg krajowych
„Sudety Zdrój”
Szczawna Zdrój)

Uwzględniona częściowo

Uwaga za szczegółowa do skali opracowania.

Istotnym problemem subregionu sudeckiego jest degradacja
środowiska i infrastruktury drogowej na obszarach wydobycia
surowców naturalnych. Cel: poprawa bezpieczeństwa i jakości
połączeń na terenach atrakcyjnych turystycznie oraz minimalizacja
negatywnych oddziaływań przemysłu

Uwzględniona częściowo

Uwaga za szczegółowa do skali opracowania.

Zapis umożliwi realizację projektów w miejscowościach, które nie
posiadają obecnie statusu uzdrowiska, a posiadają zasoby wód
mineralnych, walory klimatyczne i warunki do rozwoju funkcji
uzdrowiskowych w przyszłości.

Uwzględniona

Uzupełnienie zapisu: "Odbudowa i renowacja architektury zdrojowej, w tym m.in.
pijalni wód oraz rewitalizacji parków. Adaptacja na cele uzdrowiskowe obiektów o
wysokim potencjale rozwojowym"

Uwzględniona

Uzupełnienie zapisu w SRWD w formie zaproponowanej w uwadze

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

1530

Makrosfery

Realizacja inwestycji zwiększających
płynność ruchu i bezpieczeństwo na
krytycznych odcinkach dróg

1531

Makrosfery

Odbudowa i renowacja architektury
zdrojowej, w tym m.in. pijalni wód oraz
rewitalizacji parków

1532

Makrosfery

Podniesienie atrakcyjności turystycznej
dolnośląskich cieków wodnych, przede
wszystkim Odry, poprzez
zagospodarowanie nabrzeży, budowę
przystani, marin i rozbudowę
turystycznej floty odrzańskiej (jednostek
pływających zaprojektowanych i
skonstruowanych na Dolnym Śląsku)

1533

Makrosfery

Jeżeli są elementem celów to ich opis należy ująć w rozdziale 2:
Cele strategii.

Uwzględniona częściowo

Makrosfery nie są elementami celów lecz narzędziami, które mają służyć do ich
osiągania. Rekomandacja: należy rozważyć umieszczenie rozdziału Makrosfery tuż
za rozdziałem Cele Strategii.

1534

Makrosfery

Należy wspierać nie tylko MŚP ale również
mikroprzedsiębiorstwa

Uwzględniona częściowo

Zgodnie z definicją MŚP z dnia 1 stycznia 2005 r., na mocy rozporządzenia Komisji
(WE) nr 70/2001 (Dz. Urz. UE L 10 z 13.01.2001, s. 33) zmienionego przez
rozporządzenie 364/2004 (Dz. Urz. UE L 63 z 28.02.2004) skrót MŚP obejmuje
mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Nieuwzględniona

SRWD jest pierwszym szczeblem programowania strategicznego i określa główne
wyzwania i kierunki działań tworząc docelowy obraz planowanej przyszłości
regionu w określonym horyzoncie czasowym. Szczegółowe rozwiązania będą
formułowane na niższych szczeblach planowania. SRWD to dokument
programowy, który określa cele rozwoju i stwarza ramy dla przyszłych projektów,
ale nie wskazuje jeszcze precyzyjnie, co i z jakich środków zostanie zrealizowane.
Uwaga zbyt szczegółowa - nie jest przedmiotem ustaleń Strategii.

Uwzględniona

Uwaga znajduje swoje odzwierciedlenie w zapisach projekt SRW, w szczególności
w makrosferach Edukacja, kultura i informacja oraz Partnerstwo i
Przedsiębiorczość. Rekomendacja: uzupełnieni zapisu na str. 37 o treści
"Stymulacja współpracy przedsiębiorstw z jednostkami badawczo-rozwojowymi i
uczelniami w zakresie transferu i absorpcji innowacji oraz nowych technologii, w
tym rozwój systemu stypendialnego w powiązaniu z badaniami stosowanymi" na
"Stymulacja współpracy przedsiębiorstw z jednostkami badawczo-rozwojowymi,
uczelniami wyższymi i szkołami zawodowymi w zakresie transferu i absorpcji
innowacji oraz nowych technologii, jak również kształcenia kadr , w tym rozwój
systemu stypendialnego w powiązaniu z badaniami stosowanymi".

Uwzględniona częściowo

rozdz. 6, str. 37

1535

Makrosfery

1536

Makrosfery

1537

Makrosfery

Realizacja inwestycji zwiększających płynność ruchu i
bezpieczeństwo na krytycznych odcinkach dróg, w tym na
drogach wykorzystywanych do transportu kruszyw i drewna

Uzasadnienie zmiany

Odbudowa i renowacja architektury zdrojowej, w tym m.in.
pijalni wód oraz rewitalizacji parków. Adaptacja na cele
uzdrowiskowe obiektów o wysokim potencjale rozwojowym

Podniesienie atrakcyjności turystycznej dolnośląskich cieków Przedgórze Sudeckie i Sudety charakteryzuje się największym, nie w
pełni wykorzystanym potencjałem turystyczno-uzdrowiskowym.
wodnych, przede wszystkim Odry, poprzez zagospodarowanie
Jego dalszy rozwój zależy od stworzenia kompleksowej oferty
nabrzeży, budowę przystani, marin i rozbudowę turystycznej
turystycznej, w której nie może zabraknąć turystyki wodnej.
floty odrzańskiej (jednostek pływających zaprojektowanych i
Doszczegółowienie zapisu wzmocni szanse na realizację jednego z
skonstruowanych na Dolnym Śląsku), w tym przywracanie
funkcji turystycznej i rekreacyjnej zbiornikom wodnym (m.in.
najważniejszych turystycznych projektów w obszarze powiatu
wałbrzyskiego.
zbiornikowi Lubachów w Zagórzu Śląskim)

Potrzebne jest opracowania systemu zapewniającego
prefinansowania zadań organizacji pozarządowych

W przypadku powiatu dzierżoniowskiego w związku z
działaniem strefy ekonomicznej niezwykle istotne jest
postawienie na wsparcie dla szkolnictwa zawodowego. Należy
postawić na współpracę szkół z podmiotami gospodarczymi

Brakuje instrumentów wspierania partnerstwa i porozumień
między samorządami. Należy wykorzystać wzorce norweskie
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1538

1539

1540

1541

Rozdział

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

W makrosferze turystyka brak zapisów o centrach sportowych i
usługach hotelowych

Makrosfery

Należy wspierać skoordynowane działania (samorząd
powiatowy z instytucjami wojewódzkimi i instytucjami opieki
społecznej) w zakresie włączenia społecznego na podstawie
wzorców norweskich

Makrosfery

Jest przygotowywana dokumentacja na obwodnicę
Dzierżoniowa jednak brak jest konkretnego zapisu w Strategii
dotyczącego tej obwodnicy

Makrosfery

Proponujemy wpisanie do makrosfery Infrastruktura trasy
kolejowej Wrocław – Dzierżoniów – Jaworzyna

Makrosfery

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona częściowo

W makrosferze TURYSTYKA dodano zapis: "Aktualizacja lub opracowanie od
podstaw subregionalnych strategii rozwoju turystyki uwzględniajacych zmieniajace
się uwarunkowania rozwoju tej dziedziny".

Uwzględniona częściowo

Brak propozycji zapisu

Uwzględniona częściowo

SRWD jest pierwszym szczeblem programowania strategicznego i określa główne
wyzwania i kierunki działań tworząc docelowy obraz planowanej przyszłości
regionu w określonym horyzoncie czasowym. Szczegółowe przedsięwzięcia będą
doszczegóławiane na etapie programów operacyjnych i wdrożeniowych. Ogólny
postulat zawarty w uwadze zawiera się w Przedsięwzięciach Makrosfery
Infrastruktura.

Uwzględniona

SRWD jest pierwszym szczeblem programowania strategicznego i określa główne
wyzwania i kierunki działań tworząc docelowy obraz planowanej przyszłości
regionu w określonym horyzoncie czasowym. Szczegółowe rozwiązania będą
formułowane na niższych szczeblach planowania. Szczegółowe przedsięwzięcia
będą doprecyzowane na etapie programów operacyjnych i wdrożeniowych.
Uwaga zawarta w przedsięwzięciu: Modernizacja infrastruktury kolejowej.

1542

Makrosfery

Brak zapisów w Strategii na temat sytuacji stref ekonomicznych
w perspektywie po 2020 roku

Uwzględniona częściowo

Działalność Specjalnych Stref Ekonomicznych regulowana jest na poziomie
krajowym: Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach
ekonomicznych - tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 273 i nie jest
przedmiotem ustaleń Strategii. Makrosfera Przedsiębiorczość i Innowacyjność
zawiera zapisy dot. wspierania aktywności stref gospodaczych.

1543

Makrosfery

W projekcie Strategii w sposób niewystarczający zostały ujęte
obszary wiejskie.

Uwzględniona częściowo

Precyzowanie działań niezbędnych do realizacji celów zawartych w SRWD będzie
następowało w programach rozwojowych, politykach wojewódzkich i planach,
zgodnie z zapisami w rozdziale 5. System wdrażania

1544

Makrosfery

Nieuwzględniona

Uwaga o charakterze informacyjnym.

1545

Makrosfery

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona.

1546

Makrosfery

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zapis uzupełniono.

1547

Makrosfery

S-3 Nowa Sól - Legnica - Lubawka

droga S-3 przez teren gminy Lubin w sąsiedztwie miasta Lubin

S-3 Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie autostrady lub drogi
ekspresowej S3 Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

1548

Makrosfery

S-3 Nowa Sól - Legnica - Lubawka

droga S-3 przez teren gminy Lubin w sąsiedztwie miasta Lubin

S-3 Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie autostrady lub drogi
ekspresowej S3 Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

1549

Makrosfery

S-3 Nowa Sól - Legnica - Lubawka

droga S-3 przez teren gminy Lubin w sąsiedztwie miasta Lubin

S-3 Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie autostrady lub drogi
ekspresowej S3 Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Należy pamiętać, że na Dolnym Śląsku występują ziemie o
bardzo wysokiej jakości tymczasem ta ziemi jest zbyt często
marnotrawiona. Na tej ziemi powstają hale i mieszkania.

Celem władz województwa, który powinien zostać ujęty w
Strategii powinno być dążenie do scalania ziem rolniczych. To
działanie powinno być ujęte w mikrosferze Zasoby
Należy dopisać zapis dotyczący zdegradowanych obszarów
wiejskich w makrosferze Zasoby.
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Rozdział

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

1550

Makrosfery

S-3 Nowa Sól - Legnica - Lubawka

droga S-3 przez teren gminy Lubin w sąsiedztwie miasta Lubin

S-3 Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie autostrady lub drogi
ekspresowej S3 Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

1551

Makrosfery

S-3 Nowa Sól - Legnica - Lubawka

droga S-3 przez teren gminy Lubin w sąsiedztwie miasta Lubin

S-3 Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie autostrady lub drogi
ekspresowej S3 Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

1552

Makrosfery

S-3 Nowa Sól - Legnica - Lubawka

droga S-3 przez teren gminy Lubin w sąsiedztwie miasta Lubin

S-3 Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie autostrady lub drogi
ekspresowej S3 Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

1553

Makrosfery

Odpowiednie decyzje będą
podejmowane w trybie operacyjnym "…"

dodać: "wg procedury wypracowanej z zachowaniem zasady
partycypacji społecznej (np..przez RTF)."

jw..

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona, zmiana zapisu na proponowany.

1554

Makrosfery

Przedsięwzięcia

dodać: "powołanie Rady ds.. Społecznej Odpowiedzialności
Biznesu pełniącej funkcję opiniodawczo-doradczą Zarządu
Województwa Dolnośląskiego".

jw..

Uwzględniona

Funkcje opiniodawczo-doradcze dla Zarządu pełnią Dolnośląska Rada Gospodarcza,
Rada Rozwoju Dolnego Śląska i in. ciała m.in. Wojewódzka Komisja Dialogu
Społecznego.

1555

Makrosfery

Przedsięwzięcia

Dodać: "powołanie sejmikowej doraźnej Komisji ds.. Wspierania
Społeczeństwa Obywatelskiego i Partycypacji Społecznej."

jw..

Nieuwzględniona

Uwaga nie jest przedmiotem ustaleń. Zbyt szczegółowa

1556

Makrosfery

Przedsięwzięcia. Opracowanie i
wdrożenie wieloletnich programów
ochrony zdrowia ….

Dodać: "opracowanie i wdrożenie programów ochrony zdrowia
oraz wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem z powodu
chorób umysłowych i psychicznych.

Ustawa o samorządzie województwa.

Uwzględniona częściowo

Ogólny postulat zawiera się w instniejących zapisach Strategii.

1557

Makrosfery

Polityka władz wojewódzkich ……,
ułatwiającymi dostęp do usług
administracji,…."

Dodać: "biznesu, trzeciego sektora,…

jw..

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Uzupełniono zapis o: "trzeciego sektora"

1558

Makrosfery

Przedsięwzięcia.

Dodać: Aktualizacja założeń, zakresu oraz celów Dolnośląskiego
Programu Wspierania Uzdolnień.

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona.

Infrastruktura energetyczna przedsięwzięcia obecnie jest:
ochrona zasobów surowców
energetycznych Dolnego Śląska do czasu
rozwoju technologii umożliwiających
ich wykorzystanie bez zagrożeń
środowiskowych.

proponowana zmiana:
ochrona zasobów surowców energetycznych Dolnego Śląska.

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona.

Lp.

1559

Makrosfery
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Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Makrosfery

Jednym z najważniejszych problemów Gminy Strzelin jest
niewystarczająca infrastruktura drogowa oraz zły stan techniczny
infrastruktury istniejącej. Z uwagi na brak alternatywnych dróg
(obwodnicy miasta) transport drogowy samochodami ciężarowymi
urobku z funkcjonujących na naszym terenie kopalni przebiega
bezpośrednio przez miasto stwarzając utrudnienia komunikacyjne i
obciążając znacznie istniejącą infrastrukturę .Ponadto z uwagi na
Strzelińską Podstrefę istniejącej w ramach Wałbrzyskiej SSE oraz
Strefy Aktywności Gospodarczej na obrębie Górzec w
bezpośrednim sąsiedztwie Wałbrzyskiej SSE, graniczącej z miastem
Strzelin tak ważnym jest dla nas:
1) Budowa obwodnicy miasta Strzelina w ciągu grogi krajowej nr
39 – zadanie uwzględnione w obowiązującym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego
W ramach przedsięwzięć realizowanych w zakresie
oraz w całości ujęte w obowiązujących miejscowych planach
infrastruktury transportowej należałoby ująć:
zagospodarowania przestrzennego;
- Modernizację drogi wojewódzkiej nr 395 z budową obejść
2) Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 395 z budową obejść
miejscowości Ludów Polski,
miejscowości Ludów Polski, nie tylko jako alternatywa do drogi nr
- Budowę obwodnicy miasta Strzelina w ciągu grogi krajowej nr
8, ale przede wszystkim motor dalszego rozwoju powiatu
39,
strzelińskiego oraz gmin sąsiednich ( np. Gminy Ziębice). Dostęp do
- Modernizację drogi wojewódzkiej nr 396 z budową obejść
lepszej komunikacji drogowej otworzy przedsiębiorstwom z
miejscowości Brożec i Ulica,
naszego powiatu dostęp do południowego kierunku dystrybucji i
rozwoju współpracy z Czechami. Oprócz tego niezwykle poprawi
się bezpieczeństwo i komfort mieszkańców Naszej Gminy, którzy
codziennie podróżują do tą trasą do pracy bądź na uczelnie.
Modernizacja drogi nr 395 będzie również miała wpływ na rozwój
turystyki w naszym regionie (dogodny dojazd np. do Ośrodka
Wypoczynku Świątecznego w Białym Kościele) - zadanie
uwzględnione w obowiązującym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego oraz w całości ujęte
w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego;
3) Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 396 z budową obejść
miejscowości Brożec i Ulica - zadanie uwzględnione w
obowiązującym Planie Zagospodarowania Przestrzennego
Województwa Dolnośląskiego oraz w całości ujęte w
obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania

Uwzględniona częściowo

Uwaga - zgodna z zapisami SRWD Makrosfery/Infrastruktura
Trasnportowa/Przedsięwzięcia: "Wytyczenie korytarzy drogowych dla transportu
ciężkiego ze szczególnym uwzględnieniem realizacji obwodnic miast na drogach
wojewódzkich, a także lobbowanie na szczeblu centralnym na rzecz realizacji
obwodnic miejscowości w ciągach dróg krajowych" i "Kompleksowe remonty i
modernizacje dróg wojewódzkich i powiatowych łączących miasta Dolnego Śląska".

1561

Makrosfery

Na wzór Lokalnych Grup Działania powinni zostać uruchomieni
Lokalni Liderzy Rozwoju Turystyki (turystyczne lokalne grupy
działania) – ich zadaniem było by rozwijanie infrastruktury
turystycznej (w tym podnoszenie jakości i atrakcyjności miejsc
noclegowych) oraz ofert specjalistycznych i tematycznych

Uwzględniona częściowo

Uwaga uwzględniona w zapisach Makrosfery Turystyka.

1562

Makrosfery

Stworzenie wiodącego ośrodka kształcącego w zawodach
potrzebnych do obsługi ruchu turystycznego, np. w zawodzie
kucharza

Uwzględniona

Uwaga zawiera się w istniejących zapisach Strategii: Makrosfera Turystyka:
Wsparcie tworzenia regionalnego centrum szkolenia kadr dla turystyki wraz z
zapleczem infrastruktury szkoleniowej. Szczegółowe przedsięwzięcia/lokalizacje
będą doszczegóławiane na etapie programów operacyjnych i wdrożeniowych.

1563

Makrosfery

Trzeba udzielić wsparcia szkołom średnim i szkołom wyższym w
celu prowadzenia kierunków kształcenia związanych z obsługą
ruchu turystycznego np. dla instruktorów narciarskich

Uwzględniona

Uwaga zawiera się w istniejących zapisach Strategii: Makrosfera Turystyka:
Wsparcie tworzenia regionalnego centrum szkolenia kadr dla turystyki wraz z
zapleczem infrastruktury szkoleniowej. Szczegółowe przedsięwzięcia/lokalizacje
będą doszczegóławiane na etapie programów operacyjnych i wdrożeniowych.

1564

Makrosfery

Powinien zostać znaleziony sposób na tworzenie więzi
sieciowych w turystyce

Uwzględniona

Uwaga zawiera się w istniejących zapisach Strategii: Makrosfera Turystyka:
Kryteria:Projekty sieciowe tworzące kompleksową ofertę turystyczną oraz zapisane
w niej Przedsięwzięcia.

Lp.

1560

Rozdział

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

Uzasadnienie zmiany
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Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

1565

Makrosfery

Powinna zostać stworzona marka Karkonoszy

Uwzględniona częściowo

SRWD jest pierwszym szczeblem programowania strategicznego i określa główne
wyzwania i kierunki działań tworząc docelowy obraz planowanej przyszłości
regionu w określonym horyzoncie czasowym. Szczegółowe rozwiązania będą
formułowane na niższych szczeblach planowania. Istniejące zapisy Strategii w
Makrosferze Turystyka zawierają przedsięwzięcie obejmujące promocję produktów
regionalnych.

1566

Makrosfery

Ośrodek kształcący w kierunkach i zawodach potrzebnych do
obsługi ruchu turystycznego można stworzyć w Jeleniej Górze

Uwzględniona częściowo

Uwaga zawiera się w istniejących zapisach Strategii: Makrosfera Turystyka:
Wsparcie tworzenia regionalnego centrum szkolenia kadr dla turystyki wraz z
zapleczem infrastruktury szkoleniowej. Szczegółowe przedsięwzięcia/lokalizacje
będą doszczegóławiane na etapie programów operacyjnych i wdrożeniowych.

1567

Makrosfery

Należy poprawić dostępność transportową Jeleniej Góry

Uwzględniona

Uwaga zgodna z zapisami SRWD Makrosfery/Infrastruktura
Trasnportowa/Przedsięwzięcia: "Realizacja projektu Trasa Sudecka (Zgorzelec,
Jelenia Góra, Kamienna Góra, Boguszów-Gorce, Wałbrzych, Głuszyca, Nowa Ruda,
Kłodzko) integrującej południowy obszar województwa dolnośląskiego".

1568

Makrosfery

Warto zwrócić uwagę na aglomerację łódzką jako potencjalny
rynek dla usług turystycznych rozwijanych w Sudetach

Uwzględniona częściowo

Uwaga ma charakter informacyjny.

1569

Makrosfery

Postulat przeznaczania środków na utrzymanie szlaków
turystycznych i ich oznakowania również poza obszarem
Karkonoskiego Parku Narodowego

Uwzględniona częściowo

Uwaga uwzględniona w Makrosferze TURYSTYKA: Przedsięwzięcie: 4.4.2.
Aktualizacja lub opracowanie subregionalnych strategii rozwoju turystyki
uwzględniających zmieniające się uwarunkowania rozwoju.

1570

Makrosfery

Postulat uwzględnienia w Strategii turystyki przemysłowej, jako
rodzaju turystyki posiadającej ogromny potencjał i cieszącej się
dużym zainteresowaniem

Uwzględniona częściowo

Uwaga uwzględniona w Makrosferze TURYSTYKA: Przedsięwzięcie: 4.4.2.
Aktualizacja lub opracowanie subregionalnych strategii rozwoju turystyki
uwzględniających zmieniające się uwarunkowania rozwoju.

1571

Makrosfery

W projekcie Strategii brakuje informacji o turystyce górskiej
(choć projekt odwołuje się do turystyki kulturowej)

Uwzględniona częściowo

Uwaga uwzględniona w Makrosferze TURYSTYKA: Przedsięwzięcie: 4.4.2.
Aktualizacja lub opracowanie subregionalnych strategii rozwoju turystyki
uwzględniających zmieniające się uwarunkowania rozwoju.

1572

Makrosfery

Uwzględniona częściowo

Zapis przeniesiono do przedsięwzięć

1573

Makrosfery

W zapisach ogólnych znajdują się zapisy szczegółowe np.
odbudowa architektury zdrojowej
Zapisy dot. ochrony środowiska uniemożliwiają rozwój
narciarstwa

Nieuwzględniona

Brak uzasadnienia

Brakuje dwujezdniowej drogi umożliwiającej dojazd do jeleniej
Góry

Uwzględniona częściowo

SRWD jest pierwszym szczeblem programowania strategicznego i określa główne
wyzwania i kierunki działań tworząc docelowy obraz planowanej przyszłości
regionu w określonym horyzoncie czasowym. Uwaga za szczegółowa do skali
opracowania. Ogólny postulat zawarty w uwadze zawiera się w istniejącym zapisie
Strategii: Makrosfera Infrastruktura: Przedsięwzięcie: Utrzymywanie, modernizacja
i budowa dróg i kolei zapewniających dojazd z małych, peryferyjnie położonych
miejscowości do głównych miast województwa.

Makrosfery

Postulat systemowego wspierania turystyki szkolnej

Uwzględniona częściowo

Uwaga zawiera się w ogólnych postulatach w Makrosferze Turystyka.

1576

Makrosfery

Postulat udostępnienia zbiorników wody pitnej do celów
turystycznych

Nieuwzględniona

1577

Makrosfery

Postulat „odgórnego” wspierania lokalnych organizacji
turystycznych, ponieważ są one nietrwałe

Uwzględniona częściowo

1578

Makrosfery

Postulat udostępniania przedsiębiorcom wyników badań i
analiz dot. turystyki

Uwzględniona częściowo

Makrosfery

Ggłówne atrakcje Kotliny Jeleniogórskiej (jak np. Dolina
Pałaców i Ogrodów), Karkonosze są pomijane przez Wrocław –
nie ma do nich oznakowań, nie prowadzą do nich drogi,
informacje o nich są pomijane w filmach i materiałach
promocyjnych

Uwzględniona częściowo

1574

Makrosfery

1575

1579

Brak uzasadnienia
W makrosferze TURYSTYKA dodano zapis:" Aktualizacja lub opracowanie od
podstaw subregionalnych strategii rozwoju turystyki uwzględniajacych zmienające
się uwarunkowania rozwoju tej dziedziny"
W makrosferze TURYSTYKA dodano zapis:" Aktualizacja lub opracowanie od
podstaw subregionalnych strategii rozwoju turystyki uwzględniajacych zmienające
się uwarunkowania rozwoju tej dziedziny"
W makrosferze TURYSTYKA dodano zapis:" Aktualizacja lub opracowanie od
podstaw subregionalnych strategii rozwoju turystyki uwzględniajacych zmienające
się uwarunkowania rozwoju tej dziedziny"
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Uzasadnienie zmiany
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Uzasadnienie:

1580

Makrosfery

Postulat wzmocnienia połączeń komunikacyjnych z Czechami

Uwzględniona częściowo

Uwaga zgodna z (dodatkowymi priorytetowymi przedsięwzięciami infrastruktury
transportowej WD) zapisami SRWD Makrosfery/Infrastruktura
Trasnportowa/Przedsięwzięcia: "USPRAWNIENIE POŁĄCZEŃ Z DROGAMI
KRAJOWYMI I AUTOSTRADAMI - "Budowa połączenia drogowego pomiędzy
miastami Zittau i Hradek nad Nisou wraz z włączeniem do polskiej sieci drogowej" zadanie ujęte w WPF.

1581

Makrosfery

Należy wspierać turystykę wspinaczkowa i rozwijać
przeznaczoną dla niej bazę noclegową

Uwzględniona częściowo

W makrosferze TURYSTYKA dodano zapis:" Aktualizacja lub opracowanie od
podstaw subregionalnych strategii rozwoju turystyki uwzględniajacych zmienające
się uwarunkowania rozwoju tej dziedziny"

1582

Makrosfery

Należy poprawić połączenia komunikacyjne do Jeleniej Góry

Uwzględniona

Uwaga zgodna z zapisami SRWD Makrosfery/Infrastruktura
Trasnportowa/Przedsięwzięcia: "Realizacja projektu Trasa Sudecka (Zgorzelec,
Jelenia Góra, Kamienna Góra, Boguszów-Gorce, Wałbrzych, Głuszyca, Nowa Ruda,
Kłodzko) integrującej południowy obszar województwa dolnośląskiego".

1583

Makrosfery

Uwzględniona

Uwaga zawiera się w istniejących zapisach Strategii.

1584

Makrosfery

Nnależy wspierać produkty regionalne ponieważ obecnie takim
nie dysponujemy
Zrzeba położyć nacisk na rozwój szkoleń z umiejętności
„twardych” dla biznesu turystycznego

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona.

1585

Makrosfery

Działaniem wpisanym do Strategii powinna być ochrona
domów przysłupowych

Uwzględniona częściowo

W makrosferze TURYSTYKA dodano zapis:" Aktualizacja lub opracowanie od
podstaw subregionalnych strategii rozwoju turystyki uwzględniajacych zmienające
się uwarunkowania rozwoju tej dziedziny"

1586

Makrosfery

Bez wzmocnienia połączeń komunikacyjnych sytuacja
gospodarcza Kotliny Jeleniogórskiej w dalszym ciągu będzie się
pogarszać

Uwzględniona

Uwaga zgodna z zapisami SRWD Makrosfery/Infrastruktura
Trasnportowa/Przedsięwzięcia: "Realizacja projektu Trasa Sudecka (Zgorzelec,
Jelenia Góra, Kamienna Góra, Boguszów-Gorce, Wałbrzych, Głuszyca, Nowa Ruda,
Kłodzko) integrującej południowy obszar województwa dolnośląskiego".

1587

Makrosfery

Droga Śródsudecka jest niepotrzebna Jeleniej Górze

Nieuwzględniona

Uwaga bezzasadna

1588

Makrosfery

Nie rozwijamy połączeń komunikacyjnych z Czechami wbrew
ich oczekiwaniom

Uwzględniona częściowo

Uwaga zgodna z (dodatkowymi priorytetowymi przedsięwzięciami infrastruktury
transportowej DW) zapisami SRWD Makrosfery/Infrastruktura
Trasnportowa/Przedsięwzięcia: "USPRAWNIENIE POŁĄCZEŃ Z DROGAMI
KRAJOWYMI I AUTOSTRADAMI - "Budowa połączenia drogowego pomiędzy
miastami Zittau i Hradek nad Nisou wraz z włączeniem do polskiej sieci drogowej" zadanie ujęte w WPF

1589

Makrosfery

Konieczne jest stworzenie funduszu modernizacji dróg
lokalnych prowadzących do atrakcji turystycznych

Nieuwzględniona

SRWD jest pierwszym szczeblem programowania strategicznego i określa główne
wyzwania i kierunki działań tworząc docelowy obraz planowanej przyszłości
regionu w określonym horyzoncie czasowym. Szczegółowe przedsięwzięcia będą
formułowane na etapie programów operacyjnych i wdrożeniowych.

1590

Makrosfery

Potrzebna jest zmiana zapisu dot. poprawy bezpieczeństwa, tak
żeby można było zakupić śmigłowiec na potrzeby ratownictwa
górskiego

Uwzględniona

Zapisy SRWD , w rozdziale 6. Makrosfery, w makrosferze Bezpieczeństwo zostaną
uzupełnione w następujący sposób: "Budowa zintegrowanego systemu
ratownictwa, …, poprawa stanu wyposażenia w sprzęt służący prowadzeniu działań
ratowniczych, wdrażanie nowoczesnych ..."

1591

Makrosfery

W projekcie Strategii nie uwzględniono planowania
uniwersalnego na potrzeby turystyki

Nieuwzględniona

Precyzowanie działań niezbędnych do realizacji celów zawartych w SRWD będzie
następowało w programach rozwojowych, politykach wojewódzkich i planach,
zgodnie z zapisami w rozdziale 5. System wdrażania

1592

Makrosfery

Dolina Pałaców i Ogrodów powinna zostać dopisana do listy
regionalnych produktów turystycznych

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Dolina Pałaców i ogrodów została dopisana do listy
przedsięwzięć w Makrosferze Turystyka.

1593

Makrosfery

Krajobraz dolnośląski powinien zostać uporządkowany

Uwzględniona

Uwaga zawiera się w istniejących zapisach Strategii: Makrosfera Zasoby:
Przedsięwzięcie:  Opracowanie polityki krajobrazowej Dolnego Śląska.

1594

Makrosfery

Nieuwzględniona

Precyzowanie działań niezbędnych do realizacji celów zawartych w SRWD będzie
następowało w programach rozwojowych, politykach wojewódzkich i planach,
zgodnie z zapisami w rozdziale 5. System wdrażania

Dolny Śląsk powinien zauważyć potencjał gór
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Rozdział

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

1595

Makrosfery

Ędukację przyrodniczą należy połączyć z turystyką szkolną
poprzez poprawę dojazdu do ośrodków kształcenia
ekologicznego

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona w Makrosferze Edukacja, Kultura i Informacja.

1596

Makrosfery

W projekcie SRWD powinno zostać uwzględnione wsparcie
obszarów przyrodniczych (i ich dofinansowanie)

Nieuwzględniona

Precyzowanie działań niezbędnych do realizacji celów zawartych w SRWD będzie
następowało w programach rozwojowych, politykach wojewódzkich i planach,
zgodnie z zapisami w rozdziale 5. System wdrażania
Uwaga uwzględniona jest w istniejących zapisach Strategii: Makrosfera: Turystyka:
Przedsięwzięcie: Wspieranie inwestycji niezbędnych do umożliwienia uprawiania
turystyki kwalifikowanej, m.in.: narciarskiej, górskiej, rowerowej, pieszej, konnej i
wodnej, Kryteria: 3.3.1. Projekty sieciowe tworzące kompleksową ofertę
turystyczną.

1597

Makrosfery

Oferta turystyki górskiej powinna być kompleksowa

Uwzględniona częściowo

1598

Makrosfery

W Strategii powinny zostać uwzględnione obszary
krajobrazowe

Uwzględniona

Zapisy uzupełnio

1599

Makrosfery

Dla Dolnego Śląska powinna zostać utworzona centralna baza
informacji turystycznej

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona jest w istniejących zapisach Strategii: Makrosfera: Turystyka:
Przedsięwzięcie:Rozbudowa jednolitego systemu informacji turystycznej dla całego
regionu

1600

Makrosfery

Przedsiębiorcy powinni otrzymywać wsparcie od instytucji
samorządowych w zakresie rozwiązywania problemów dot.
procedur pozyskiwania środków UE

Uwzględniona częściowo

SRWD jest pierwszym szczeblem programowania strategicznego i określa główne
wyzwania i kierunki działań tworząc docelowy obraz planowanej przyszłości
regionu w określonym horyzoncie czasowym. Szczegółowe rozwiązania będą
formułowane na niższych szczeblach planowania.

Uwzględniona częściowo

SRWD jest pierwszym szczeblem programowania strategicznego i określa główne
wyzwania i kierunki działań tworząc docelowy obraz planowanej przyszłości
regionu w określonym horyzoncie czasowym.Szczegółowe przedsięwzięcia
będądoprecyzowane na etapie programów operacyjnych i wdrożeniowych.
Ogólny postulat zawarty w uwadze zawiera się w istniejących zapisach makrosfery
Infrastruktura: Utrzymywanie, modernizacja i budowa dróg i kolei zapewniających
dojazd z małych, peryferyjnie położonych miejscowości do głównych miast
województwa.

Uwzględniona częściowo

Uwaga uwzględniona częściowo. Projekt SRWD dostatecznie wskazuje na silne
powiązania obszaru legnicko-głogowskiego z przemysłem miedziowym, np.
Legnicko-Głogowski Obszar Funkcjonalny czy OI Legnicko-Głowski Okręg
Miedziowy (str. 18-23). Ponadto decyzja o przeniesieniu siedziby koncernu do
Warszawy byłaby decyzją niezależną od stanowiska samorządu województwa
mówiącym o celowości pozostania siedziby w regionie, które było wielokrotnie
wyrażane.

1601

1602

Makrosfery

Makrosfery

Droga powiatowa 2271D Osiecznica – Świętoszów jako droga
wojewódzka lub wsparcie jej modernizacji przez województwo
– wpisanie do makrosfery infrastruktura

Czy KGHM znajduje dostateczne umocowanie w Strategii aby
uzasadnić pozostanie siedziby na Dolnym Śląsku? – jako
przykład elektrownia Turów

Filarami rozwoju Dolnego Śląska mają być, zgodnie z projektem SRWD,
nowoczesna gospodarka i turystyka spajana przez nowoczesną infrastrukturę, w
tym trasnportową. Ponadto specjalnie dla transportu dedykowana jest grupa
działań pn. Makrosfera Infrastruktura (Infrastuktura transportowa). W związku z
poprzedzającym uwaga znajduje swoje odzwierciedlenie w zapisach projektu
SRWD.
Uwaga zbyt szczegółowa do zapisów Strategii. Wykaz kolejowych odcinków
wygaszanych nie jest przedmiotem ustaleń Strategii.

1603

Makrosfery

Region nie jest spójny – punkt ciężkości powinien być położony
na transport

Uwzględniona

1604

Makrosfery

Stworzenie wykazu kolejowych odcinków wygaszanych

Nieuwzględniona

1605

Makrosfery

Równolegle do DW 297 przebiega linia kolejowa 289 Jelenia
Góra – Węgliniec – która jest w złym stanie technicznym

Uwzględniona częściowo

Uwaga ma charakter informacyjny. Ogólny postulat w uwadze uwzględniony
zawiera się w istniejących zapisach Makrosfery Infrastruktura: Utrzymywanie,
modernizacja i budowa dróg i kolei zapewniających dojazd z małych, peryferyjnie
położonych miejscowości do głównych miast województwa.

1606

Makrosfery

Gmina może stać się „starym” nowym zagłębiem miedziowym –
dokonywane są odwierty wskazujące także na zasoby srebra i
złota – trzeba to uwzględnić w Strategii.

Nieuwzględniona

Uwaga nieuwzględniona.
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1607

1608

Rozdział

Makrosfery

Makrosfery

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

modernizacja infrastruktury kolejowej”
modernizacja infrastruktury kolejowej” modernizacja linii
modernizacja linii kolejowej E-30/CE-30
kolejowej E-30/CE-30 (Zgorzelec- Legnica- Wrocław- Opole), E(Zgorzelec- Legnica- Wrocław- Opole), E59 (Wrocław- Poznań), C- 59/2 (Wrocław- Kłodzko59 (Wrocław- Poznań), C- 59/2 (WrocławMiędzylesie), CE-59 (Zielona Góra- Wrocław) oraz 274
Kłodzko-Międzylesie), CE-59 (Zielona
(Wrocław- Wałbrzych- Jelenia Góra- Zgorzelec), 137 (LegnicaGłogów znajduje się w obszarze interwencji „Autostrada Nowej
Góra- Wrocław) oraz 274 (WrocławGospodarki”. Zaproponowane inwestycje są niezbędne do realizacji
Kamieniec Ząbkowicki- Nysa),14 (Głogów- Leszno),budowa
Wałbrzych- Jelenia Góra- Zgorzelec), 137
połączenia kolejowego Głogów- Polkowice, modernizacja i
idei zrównoważonego transportu na Dolnym Śląsku.
(Legnica- Kamieniec Ząbkowicki- Nysa),
Istotne jest także połączenie między Dolnym Śląskiem a
elektryfikacja linii kolejowych o znaczeniu regionalnym i
Uwzględniona częściowo
budowa połączenia kolejowego Głogówtransgranicznym
Wielkopolską poprzez przywrócenie połączenia kolejowego GłogówPolkowice , modernizacja i elektryfikacja
Leszno, a także budowę łącznika pomiędzy drogą S3 a Ziemią
linii kolejowych o znaczeniu regionalnym
Budowa łączników w ramach powiązania projektowanej S3 z
Głogowską.
i transgranicznym
Ziemią Jeleniogórską, Aglomeracją Wałbrzyską i Ziemią
Głogowską
Budowa łączników w ramach powiązania
projektowanej S3 z Ziemią Jeleniogórską i
Budowa przeprawy mostowej wraz z obwodnicą Głogowa
Aglomeracją Wałbrzyską

Centrum medycyny translacyjnej ukierunkowanej na procesy
starzenia się Zmiany demograficzne wynikające ze starzenia się
społeczeństwa mają niebagatelne konsekwencje w wymiarach
społecznym, ekonomicznym i zdrowia publicznego.
Zainteresowanie klinicystów kieruje się w stronę stale
zwiększającej się populacji osób w wieku podeszłym, gdyż z
jednej strony z procesem starzenia się związane jest częstsze
występowanie chorób przewlekłych, w tym schorzeń sercowonaczyniowych, a z drugiej strony wszyscy chcemy starzeć się
zdrowo oraz być jak najdłużej aktywni zawodowo i społecznie.
Proponujemy stworzenie centrum medycyny translacyjnej
ukierunkowanej na procesy starzenia się i obejmującej
prewencję oraz wczesne rozpoznawanie i leczenie chorób
przewlekłych wpisanych w starzenie się. Głowna idea i
nowatorski charakter projektu polegać na wielowymiarowości
podejścia badawczego reprezentowanego przez różne
dyscypliny medyczne i pozamedyczne, co pozwoli na wymianę
doświadczeń pomiędzy specjalistami. Obecność naukowców z
dziedzin podstawowych pozwoli badać mechanizmy
patofizjologiczne procesów starzenia się oraz schorzeń
związanych ze starzeniem, a zdobytą wiedzę wykorzystać do
konstruowania nowych narzędzi diagnostycznych i form terapii.
Stworzenie tzw. biobanku w ramach prowadzonych badań
epidemiologicznych pozwoli lepiej scharakteryzowac czynniki
ryzyka rozwoju chorób przewlekłych. W ten sposób zostanie
zrealizowana idea translacjiw dwóch równoległych wymiarach,
tj. pomiędzy poszczególnymi dziedzinami medycyny klinicznej (
epidemiologią, kardiologią, endokrynologia, diabetologią,
gerontologia) oraz pomiędzy naukami klinicznymi i
podstawowymi ( biotechnologia, nanotechnologia).
Jednocześnie centrum umozliwi kontynuację i dalszy rozwój
współpracy naukowej i klinicznej z ośrodkami Państw Unii
Europejskiej, w tym z krajów sąsiadujących ( Niemcy - Berlin,
Czechy - Praga). Planujemy, aby centrum pełniło funkcję
inkubatora pomysłów w zakresie strategii
zwalniających/hamujacych proces starzenia się oraz
zapobiegających schorzeniom współistniejących. Zgromadzony

Uwzględniona

Uzasadnienie:

SRWD jest pierwszym szczeblem programowania strategicznego i określa główne
wyzwania i kierunki działań tworząc docelowy obraz planowanej przyszłości
regionu w określonym horyzoncie czasowym. Szczegółowe rozwiązania będą
formułowane na niższych szczeblach planowania. Głowny postulat uwagi
uwzględniony jest w istniejących zapisac Strategii. W szczególności w opisie
Obszaru Interwencji Kraina Baryczy ("Szczególnej uwagi wymaga silniejsze
zintegrowanie tego obszaru, zwłaszcza Ziemi Górowskiej, z resztą województwa")
oraz z zapisach Makrosfery Infrastruktura.

Mając na względzie syntetyczny charakter „Strategii” wskazać należy, że zasadnicze
tezy uwagi zawierają się w następujących zapisach SRWD:
• „W sferze publicznej w nadchodzącym okresie konieczna jest daleko idąca
koncentracja na projektach i zadaniach kluczowych, ponadlokalnych i o wysokiej
wartości dodanej dla regionu. Zachowana powinna być przy tym równowaga
społeczna, wyrażona m.in. poprzez włączenie wszystkich grup społecznych, w tym
przede wszystkim młodzieży, seniorów i niepełnosprawnych.” (Wprowadzenie);
• „Aspekt demograficzny, zwłaszcza wsparcie dla pracujących rodziców z małymi
dziećmi oraz zwiększającej się grupy osób starszych” (Makrosfera „Społeczeństwo i
Partnerstwo”)
• „Prowadzenie stałego monitoringu zachodzących procesów społecznych”,
„Powołanie instytucji wspierającej osoby starsze” oraz „Aktywizacja grup
społecznych narażonych na wykluczenie społeczne” (Makrosfera „Społeczeństwo i
Partnerstwo”)
Ponadto utworzenie centrum translacyjnego jest skonkretyzowanym projektem,
który z uwagi na ogólny chatrakter zapisów SRWD nie może zostać do niej
wprowadzony.
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REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD
Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona częściowo

SRWD jako dokument syntetyczny, prezentujący plan rozwoju regionu, zawiera
wybrane kluczowe wskaźniki z zakresu ochrony środowiska (Rodział 7: Monitoring
SRWD i System wskaźników). Zakłada się, że uszczegółowienie zestawu mierników
w ramach poszczególnych dziedzin nastąpi w przygotowywanych branżowych
programach i planach rozwojowych o średniookresowej perspektywie realizacji.
Ponadto SRWD wykazuje zgodność z zapisami Strategii Europa 2020, zakłdając
redukcję SO2 o 21 % i redukcję NOX o 22 %.

Monitoring SRWD
i System
Wskaźników

W systemie wskaźników brak założonych celów osiągnięcia (np.
jak w Strategii Europa cele 20/20/20). Np. monitorowanie OZE
– nie ma wskazania do jakich wartości dążyć; efektywność
energetyczna gospodarki – np. wskaźnik CO2 w odniesieniu do
PKB w przeliczeniu na mieszkańca; poziom recyklingu odpadów
– do osiągnięcia 50%.

Uwzględniona częściowo

SRWD jako dokument syntetyczny, prezentujący plan rozwoju regionu, zawiera
wybrane kluczowe wskaźniki z zakresu ochrony środowiska Rodział 7, Monitoring
SRWD i System wskaźników). Zakłada się, że uszczegółowienie zestawu mierników
w ramach poszczególnych dziedzin nastąpi w przygotowywanych branżowych
programach i planach rozwojowych o średniookresowej perspektywie realizacji.
Ponadto SRWD wykazuje zgodność z zapisami Strategii Europa 2020, zakłdając
redukcję SO2 o 21 % i redukcję NOX o 22 %.

1611

Monitoring SRWD
i System
Wskaźników

Brakuje wskaźników co chcemy osiągnąć, dokąd dążyć i jak
sprawdzać realizację.

Nieuwzględniona

Uwaga bezzasadna. SRWD zawiera stan wyjściowy, określony danymi
statystycznymi oraz wartości docelowe wybranych mierników Rozdział 7:
Monitoring SRWD i System wskaźników). Realizacja poszczególnych celów SRWD
będzie ukierunkowana na osiągnięcie założonych wskaźników.

1612

Monitoring SRWD
i System
Wskaźników

Wprowadzenie do wskaźników dróg powiatowych i
wojewódzkich.

Uwzględniona

Wskaźnik dołączono do zestawu mierników monitorujących Cel 2.

Uwzględniona częściowo

W systemie monitoringu SRWD przyjęto szereg wskaźników analizujacych poziom
kapitału społecznego w aspekcie przedsiębiorczości, działalności organizacji
pozarządowych i aktywności społecznej. Kapitał społeczny jest główną składową
"zbiorowej tożsamości" województwa, w ramach której funkcjonuje gospodarka, a
więc stanowi element identyfikujący poszczególnych aktorów oraz atrybut
interakcji społęcznych i ekonomicznych. Jako nowy czynnik rozwoju regionalnego
jest on jednak trudno kwantyfikowalny. W zasobach statystyki publicznej
funkcjonuje niewiele opisujących go mierników. W SRWD wykorzystano istotne i
dostępne wskaźniki charakteryzujące kapitał społeczny.

Uwzględniona

Przyjęta w ramach SRWD wartość docelowa stopy bezrobocia rejestrowanego (7
%) jest średnią dla całego województwa i nie jest wyznacznikiem dla
poszczególnych powiatów. Zakłada się, że stan rynku pracy będzie silnie
zróżnicowany przestrzennie. Wykorzystując jednak instrumenty terytorializacji
polityki rozwoju będą podejmowane działania ukierunkowane na niwelowanie zbyt
dużych dyproporcji wewnątrzregionalnych poziomu bezrobocia.

Lp.

Treść uwagi/propozycja zmiany

Uzasadnienie zmiany

Monitoring SRWD
i System
Wskaźników

Odnawialne źródła energii – nie znajdują odzwierciedlenia we
wskaźnikach.

obowiązuje zasada ze strategii Europa 2020 (20% redukcja CO2 –
20% wzrostu produkcji z OZE – 20% wzrostu efektywności
energetycznej). To są nowoczesne dziedziny, oparte na
nowoczesnych technologiach, bezpośrednio wspierające także
bezpieczeństwo energetyczne – budowanie nowoczesnej
gospodarki.

1610

1609

Rozdział

Obecny zapis

1613

Monitoring SRWD
i System
Wskaźników

Brakuje wskaźnika odnoszącego się badania inicjatyw
oddolnych i badania ich aktywności.

1614

Monitoring SRWD
i System
Wskaźników

Interesująca jest część Strategii dotycząca monitoringu i
wskaźników. Zgłosił wątpliwości co do zapisanego wskaźnika
bezrobocia i planowanego w roku 2020 poziomu dla
województwa w wysokości 7%. Jest to poziom dla obszaru
kamiennogórskiego nieosiągalny.

1615

Monitoring SRWD
i System
Wskaźników

Pytanie o wiarę w projektowaną Strategię. Wskaźniki wzrostu
będą monitorowane częściej niż to było dotychczas.

Uwzględniona

System monitoringu stanowi kluczowy element SRWD, wspomagając
adaptacyjność i skuteczność realizacji zawartych celów. Koordynacja procesu
zarządzania strategicznego (w tym monitorowania stanu rozwoju województwa)
będzie prowadzona przez specjalistyczną jednostkę odpowiedzialną za planowanie
stategiczne i przestrzenne. W celu efektywnego zarządzania polityką rozwoju
zakłada się stały monitoring istotnych zjawisk społeczno-gospodarczych
zachodzących w województwie, w szczególności badanie tenedencji zmian
zróżnicowań wewnątrzregionalnych, w oparciu o zaproponowane wskaźniki
diagnostyczne w cyklu nie dłuższym niż 2-letni.

1616

Monitoring SRWD
i System
Wskaźników

a. W tabeli proponowanych wskaźników należy wprowadzić
wartość bazową i wartość w roku docelowym oraz źródło ich
obliczenia.

Uwzględniona częściowo

Ze względu na dużą dynamikę zmian i ewolucję światowych megatrendów
rozwojowych jedynie dla kluczowych wskaźników wprowadzono wartości
docelowe.
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Rozdział

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

1617

Monitoring SRWD
i System
Wskaźników

b. Jeżeli w ramach konsultacji zostanie podjęta decyzja o
wydzieleniu obszarów interwencji wg. kryterium funkcji należy
przyporządkować proponowane wskaźniki do danego obszaru
interwencji a w ramach tego obszaru dla poszczególnych celów.

Uwzględniona częściowo

Zgodnie z założeniami SRWD szczegółowa delimitacja oraz określenie piorytetów
rozwojowych dla poszczególnych obszarów interwencji nastąpi w aktualizacji Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego.

1618

Monitoring SRWD
i System
Wskaźników

c. Biorąc pod uwagę fakt, ze strategia regionalna będzie
„pracowała na rzecz ŚSRK „konstruując tabele wskaźników w
ramach danych obszarów interwencji i celów należy wydzielić 2
grupy: 1-sza: wskaźniki zgodne z ŚSRK; 2-ga: wskaźniki regionu.

Nieuwzględniona

Przyjęty zestaw wskaźników powinien trafnie i adekwatnie charakteryzować
założone cele. Dodatkowy podział wskaźników uzwględniający kryterium
terytorialne (kraj/region) zakłóciłby funkcjonujący podział merytoryczny
(przypisanie do konkretnych celów).

1619

Monitoring SRWD
i System
Wskaźników

d. W formie załącznika wprowadzić rozdział z definicjami
wskaźników.

Nieuwzględniona

Ze względu na powszechność i zrozumiałość przyjętych wskaźników
diagnostycznych nie ma potrzeby wprowadzania dodatkowych objaśnień.

1620

Monitoring SRWD
i System
Wskaźników

Brak sprawozdania z realizacji dotychczasowej SRWD.

Nieuwzględniona

Uwaga nieuwzględniona. Na stronie internetowej UMWD dostępne są raporty
monitoringowe z realizacji SRWD 2005-2020.

1621

Monitoring SRWD
i System
Wskaźników

W Strategii brak informacji dotyczących bezpieczeństwa
powodziowego. Brakuje wskaźników dotyczących
bezpieczeństwa powodziowego.

Uwzględniona częściowo

Uwaga szczegółowa. Proponowane wskaźniki powinny być zawarte w programie
lub polityce rozwojowej konkretnej sfery tematycznej.

Monitoring SRWD
i System
Wskaźników

Parametry monitoringu – wskaźniki pomiaru efektywności
wdrażania strategii Dla celu I (Rozwój gospodarki opartej na
wiedzy) przyjęto następujące wskaźniki – wzrost nakładów na
B&R do 3% PKB. Wzrost udziału podmiotów ponoszących
nakłady na B&R do 41%. A co z efektami? Co właściwie chcemy
uzyskać? Przecież zwiększenie nakładów samo w sobie niczego
jeszcze nie dowodzi. Co prawda będzie świadczyć o naszej
determinacji w sprawie rozwijania gospodarki opartej na
wiedzy (dalej:GOW) ale nie o tym, że na DŚl rzeczywiście GOW
sie rozwija. Postulowałbym dołożenie do zaproponowanych w
strategii dwóch wskaźników jeszcze co najmniej dwóch innych
wybranych spośród komponentów tworzących wskaźniki
stosowane przez Bank Światowy („Knowledge Economy Index” i
„Knowledge Index”). Kryterium wyboru konkretnego
komponentu powinno uwzględniać łatwość jego pomiaru.
Dysponując czterema parametrami można je zagregować i
otrzymać wskaźnik znacznie lepiej oddający rzeczywisty stan w
zakresie rozwoju GOW.

Uwzględniona częściowo

Uwaga szczegółowa. Proponowane wskaźniki powinny być zawarte w programie
lub polityce rozwojowej konkretnej sfery tematycznej.

Monitoring SRWD
i System
Wskaźników

Dla celu 3 (wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw)
proponuje się: Wzrost udziału msp w wytwarzaniu PKB do 55%
Wzrost udziału osób fizycznych prowadzących działalność do
75% Przyjrzyjmy się: Od czego zależy konkurencyjność?? Moim
zdaniem od: - innowacyjności, - zdolności do absorpcji
innowacji, - produktywności. Postuluję, abyśmy raczej
spróbowali mierzyć wymienione wyżej kategorie; danych o
produktywności dostarcza statystyka publiczna. Można też
skonstruować wskaźnik pomiaru innowacyjności, choćby
poprzez liczbę patentów w stosunku do jakiejś obiektywnej
kategorii (np.na 100 tys mieszkańców??).

Uwzględniona częściowo

Uwaga szczegółowa. Proponowane wskaźniki powinny być zawarte w programie
lub polityce rozwojowej konkretnej sfery tematycznej.

1622
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REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD
Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Monitoring SRWD
i System
Wskaźników

Dla celu 8 jest - objęcie 90% dzieci w wieku 3 – 5 lat
wychowaniem przedszkolnym, - wzrost zdawalności matur do
poziomu 88%, Wydaje mi się, że dobór tych wskaźników nie
jest najlepszy. Czy liczba dzieci 3-5 lat objęta wychowaniem
przedszkolnym naprawdę jest najważniejszym wskaźnikiem
obrazującym poziom edukacji w województwie????? Może
lepiej mierzyć np. odsetek absolwentów uzyskujących pracę w
okresie pierwszych 6 miesięcy po ukończeniu nauki???
Zwracam uwagę, że niedawno minister NiSZW nałożył na
rektorów wyższych uczelni obowiązek monitorowania losów
absolwentów w ciągu pierwszych lat po ukończeniu uczelni.
Sądzę, że wkrótce dane z tego monitoringu będą dostępne.
Poza tym, w Krajowej Strategii Rozwoju regionalnego 2020
zakłada się, że w każdym województwie powstanie
Obserwatorium Ekonomiczne, którego zadaniem będzie pomiar
efektów realizacji polityki regionalnej. To obserwatorium
powinno opracować i stosować metodykę pomiaru takich
wskaźników jakimi będziemy posługiwać się w strategii.

Uwzględniona częściowo

Uwaga szczegółowa. Proponowane wskaźniki powinny być zawarte w programie
lub polityce rozwojowej konkretnej sfery tematycznej.

Monitoring SRWD
i System
Wskaźników

Wskaźniki. W pkt. 4 jeden ze wskaźników brzmi” udział
powierzchni o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie
chronionej w powierzchni ogółem (%). Dla naszego regionu
wskaźnik ten wynosi 19, przy wskaźniku dla Polski 32. Oznacza
to, że Województwo Dolnośląskie jest znacznie poniżej niż
średnia dla naszego kraju. Jest to potwierdzenie tego, co
napisałem wcześniej, że zasoby nie tylko można eksploatować,
ale trzeba je chronić i powielać, zarówno dla nas, jak i dla
następnych pokoleń. Ma to bezpośrednie przełożenie na ocenę
środowiskową Strategii zawartą w Prognozie, gdzie dla
wszystkich działań związanych z eksploatacją zasobów
naturalnych oraz wykorzystania środowiska przyrodniczego dla
rozwoju turystyki Strategia otrzymała ocenę ujemną
(negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze). Dla
zniwelowania negatywnej oceny Strategii należy zaplanować
działania proekologiczne mające na celu ochronę i pomnażanie
zasobów przyrodniczych, bo tylko takie działania otrzymają
ocenę pozytywną.

Nieuwzględniona

Uwaga nieprecyzyjna.

Uwzględniona

Wskaźnik: zwiększenie średniego rocznego tempa wzrostu PKB do poziomu
powyżej 4,0% zawarto jako wartość docelową w ramach celu 7.

Rozdział

Monitoring SRWD
i System
Wskaźników

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

Dla celu 3 wstawić „ Zwiększenie średniego rocznego tempa
wzrostu PKB do poziomu powyżej 4,0%”

Uzasadnienie zmiany

Cel 3. Zaproponowane wskaźniki powinny być uzupełnione o
przynajmniej jeszcze jeden, dotyczący rozwoju gospodarczego
wyrażanego wprost. Wzrost procentowego udziału MPŚ w
tworzeniu PKB oraz przyrost ilości osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą są niewystarczające. W skrajnym
przypadku, gdy większe przedsiębiorstwa znacząco ograniczą swą
aktywność, przyjęte wskaźniki wskazywać będą poprawę sytuacji,
nawet, jeśli PKB w regionie wydatnie panować będzie recesja.

265
UWAGI ZGŁOSZONE DO PROJEKTU SRWD 2020
Lp.

1627

1628

Rozdział

Obecny zapis

Monitoring SRWD
i System
Wskaźników

Zamiast „Dla CELU 6 Wzrost zatrudnienia
i mobilności pracowników
Monitoring SRWD
• obniżenie stopy…,
i System
• Wzrost wskaźnika zatrudnienia:
Wskaźników
- osób w wieku powyżej 55 roku życia…,
- osób niepełnosprawnych…”

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Treść uwagi/propozycja zmiany

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwagi do strategii – bez konkretnej propozycji zapisu

Cel 4. Ograniczenie emisji związków siarki i azotu jest wskazane.
Jeśli jednak związane byłoby to z ograniczeniem aktywności
gospodarczej regionu, jako całości, poprawa wskaźnika będzie
oceniana niejednoznacznie. Dlatego proponujemy dodanie
wskaźnika, który będzie odnosił się do stężeń substancji
szkodliwych w emisji największych trucicieli lub wskazywał przyrost
ilości obszarów, gdzie rejestrowane stężenia maleją.
Obniżenie emisji zanieczyszczeń powietrza – SO2 do poziomu 13 kg
i Nox do poziomu 5 kg na 1 mieszkańca to w sytuacji Dolnego
Śląska postulat antyrozwojowy – działania powinny być
przeniesione na poziom krajowy lub europejski.

Nieuwzględniona

Uwaga szczegółowa. Brak danych statystycznych.

Cel 6. Ponieważ w wielu krajach i Europie, jako całości bardzo
szybko wzrasta odsetek bezrobotnych ludzi młodych, uzasadnione
jest podjęcie interwencji w tym obszarze. Kłopoty młodzieży na
rynku pracy w UE mogą uniemożliwić zatrudnienie poza granicami
Polski wielu osobom, które dziś tam pracują. Dlatego wskaźnik
odnoszący się do ilości bezrobotnych ludzi młodych na Dolnym
Śląsku powinien być przewidziany w strategii

Uwzględniona częściowo

W systemie monitoringu zawarto wskaźnik: udział bezrobotnych w wieku 24-35 w
liczbie bezrobotnych zarejestrowanych ogółem (str. 39). Natomiast ze względu na
dużą dynamikę zmian i ewolucję światowych megatrendów rozwojowych tylko dla
kluczowych wskaźników wprowadzono wartości docelowe.

Nieuwzględniona

Uwaga nieprezyzyjna.

Powinno być „Dla CELU 6 Wzrost zatrudnienia i mobilności
pracowników
• obniżenie stopy…,
• Wzrost wskaźnika zatrudnienia:
- osób w wieku powyżej 55 roku życia…,
- osób niepełnosprawnych…,
- osób w wieku 15-29 lat…,”

1629

Monitoring SRWD
i System
Wskaźników

Uwagi do strategii – bez konkretnej propozycji zapisu

Cel 7. Skupiono się na osiąganiu wyższego poziomu PKB, bez
działań na rzecz osób wykluczonych (nie korzystających z
dobrodziejstw wzrostu), jak i obszaru opieki zdrowotnej (wskaźnik
zgonów niemowląt o 20% wyższy od krajowego).

1630

Monitoring SRWD
i System
Wskaźników

Skreślić „objęcie 90% dzieci…” lub zastąpić innym wskaźnikiem.

Cel 8. Postulat przerzucający obciążenie realizacji strategii na
samorządy gminne – wskaźnik 90% niemożliwy do uzyskania bez
objęcia samorządowej opieki przedszkolnej subwencją oświatową.
W związku z tym jest to postulat

Uwzględniona częściowo

Uwaga szczegółowa.

Zwiększeniu aktywności zawodowej służyć powinny działania
tworzące warunki dla rozwoju elastycznych form zatrudnienia,
zapewniających bezpieczeństwo w ramach modelu flexicurity. Jest
to bardzo istotne zagadnienie, gdyż jak pokazują dane, Polska
należy do jednych z nielicznych krajów UE o najniższych
wskaźnikach w zakresie wdrażania modelu flexicurity. Stąd
celowym byłoby uwzględnienie wskaźnika w monitoringu SRWD
dodatkowego wskaźnika.

Nieuwzględniona

Uwaga szczegółowa. Brak danych statystycznych.

Słabym punktem w rozwoju kapitału ludzkiego jest kształcenie
ustawiczne dorosłych. Odsetek osób w wieku 25-64 lata uczących
się i dokształcających jest niemal o połowę niższy od średniego w
UE-27 (w latach 2007 – 2010 kształtował się on na poziomie 9,1 –
9,4 %). Wskazanym byłoby ujęcie w monitoringu SRWD wskaźnika
obrazującego zmiany zachodzące w tym obszarze.

Uwzględniona częściowo

Uwaga szczegółowa. Proponowane wskaźniki powinny być zawarte w programie
lub polityce rozwojowej konkretnej sfery tematycznej.

Nieuwzględniona

Wybór wskaźników w SRWD spełnia wymogi stawiane dokumentom strategicznym
- 64% zgodności ze Śródokresową Strategią Rozwoju Kraju. Funkcją wszelkich
mierników jest m.in. uchwycenie trendów zachodzących procesów, a zastosowane
mierniki pełnią wskazaną rolę.

1631

Monitoring SRWD
i System
Wskaźników

1632

Monitoring SRWD
i System
Wskaźników

8. Podniesienie poziomu edukacji,
kształcenie ustawiczne

1633

Monitoring SRWD
i System
Wskaźników

W tabeli zestawiono 46 wskaźników.
Moje wyliczenia wskazują, że 21 z nich
jest lepsze od średnich krajowych, a 25
jest gorszych. Wynika stąd, że region w
realizacji większości celów ma ocenę
niższą od średniej krajowej

6. Wzrost zatrudnienia i mobilności
pracowników

6. Wzrost zatrudnienia i mobilności pracowników – proponuje
się ujęcie dodatkowego wskaźnika: Wdrożenie modelu
flexicurity

8. Podniesienie poziomu edukacji, kształcenie ustawiczne–
proponuje się ujęcie dodatkowego wskaźnika:
Odsetek osób w wieku 25-64 lata uczących się i
dokształcających

Dopisać wskaźniki, które są lepsze od średniej krajowej
(można), np. udział w alokacji kapitału zagranicznego.
Redukcja zanieczyszczeń gazowych bez CO2
Redukcja pyłowych zanieczyszczeń
Dochody do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw
domowych na mieszkańca

Nie dysponuję danymi. Są wyższe od średniej krajowej
Rok 2010 – region 90,9%, Polska – 57,4%
Rok 2010 - region -99,8%, Polska 99,7%
Rok 2010 – w regionie 18953 zł, w kraju -17109
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Treść uwagi/propozycja zmiany

Zrównoważony transport...
Udział ludności korzystających z
transportu zbiorowego w miastach...

Zmiany i uzupełnienia:
Udział ludności korzystających z transportu zbiorowego w
dojazdach do pracy lub szkoły...
Czas dojazdu koleją do Warszawy
Procentowy udział dróg rowerowych w drogach publicznych
ogółem

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Korzystanie z transportu zbiorowego w dojazdach do pracy jest
bardziej miarodajne od korzystania z takiego transportu w ogóle.
Dodatkowe wskaźniki uwzględniają pominięte formy transportu, a
bez nich trudno całość tytułować jako zrównoważony transport

Nieuwzględniona

Dla większości sugerownych wskaźników (z wyjątkiem czasu dojazdu do Warszawy)
brak danych statystycznych.

W projekcie są dwa wskaźniki odnoszące się do 1 mieszkańca – SO2
i NOx. W ograniczonym zakresie dotyczą aktywności
poszczególnych mieszkańców. Proponowane wskaźniki
odzwierciedlają rzeczywiste zaangażowanie mieszkańca w ochronę
środowiska.

Uwzględniona częściowo

Zestaw wskaźników uzupełniono o zużycie energii elektrycznej na jednego
mieszkańca. Dla wskaźnika: konsumpcja opakowań w kg na 1 mieszkańca brak
danych statystycznych.

Nieuwzględniona

Uwaga szczegółowa. Brak danych statystycznych.
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Monitoring SRWD
i System
Wskaźników

1635

Monitoring SRWD
i System
Wskaźników

1636

Monitoring SRWD
i System
Wskaźników

1637

Monitoring SRWD
i System
Wskaźników

W analizie SWOT podano, że szansą województwa jest rozwój
edukacji. Edukacja powinna być szczególnie ukierunkowana na
zwiększenie ilości studentów po kierunkach ścisłych.

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona.
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Monitoring SRWD
i System
Wskaźników

Odnośnie celu 3 w Strategii zaproponowane wskaźniki są
niewystarczające. Należy dodać dodatkowy wskaźnik, który
odnosiłby się do kwestii ilościowych (np. PKB brutto).

Uwzględniona

Wskaźnik: PKB na mieszkańca zawarto w celu 7.

1639

Monitoring SRWD
i System
Wskaźników

Odnośnie celu 6 należałoby dodać wskaźnik dotyczący badania
ilości młodych osób bez pracy.

Uwzględniona

Zestaw wskaźników uzupełniono udział osób w wieku…

1640

Monitoring SRWD
i System
Wskaźników

Nie należy trzymać się zasady dwóch wskaźników dla każdego
celu.

Uwzględniona częściowo

Ze względu na dużą dynamikę zmian i ewolucję światowych megatrendów
rozwojowych jedynie dla kluczowych wskaźników wprowadzono wartości
docelowe.
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Monitoring SRWD
i System
Wskaźników

W celu ósmym zaproponowano wskaźnik objęcia 90 % dzieci w
wieku 3-5 lat opieką przedszkolną jest nie możliwy bez
subwencji krajowej.

Uwzględniona częściowo

Uwaga szczegółowa.
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Monitoring SRWD
i System
Wskaźników

Powinniśmy unikać w Strategii takich pomysłów i wskaźników,
na które my jako Dolnoślązacy nie mamy wpływu.

Uwzględniona częściowo

Uwaga bezzasadna. Realizacja celów SRWD nie wpłynie bezpośrednio na wartości
wskaźników. Dokument ma jedynie funkcję wspomagającą i ukierunkowywującą
zachodzące procesy społeczno-gospodarcze. Przyjęte wskaźniki służą zobrazowaniu
zjawisk w wymiarze regionalnym, a także umożliwiają identyfikację dysfunkcji
rozwojowych.
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Monitoring SRWD
i System
Wskaźników

Czy w efekcie realizacji koncepcji zawartych w tej Strategii uda
się w 2020 r. zmniejszyć wskaźnik bezrobocia w regionie (dziś
wynoszący ok. 13% - czy takie prognozy były opracowywane).

Uwzględniona

Realizacja celów SRWD nie wpłynie bezpośrednio na wartości wskaźników.
Dokument ma jedynie funkcję wspomagającą i ukierunkowywującą zachodzące
procesy społeczno-gospodarcze. Przyjęte wskaźniki służą zobrazowaniu zjawisk w
wymiarze regionalnym, a także umożliwiają identyfikację dysfunkcji rozwojowych.

Monitoring SRWD
i System
Wskaźników

Zmiany i uzupełnienia:
Udział ludności korzystających z transportu
zbiorowego w dojazdach do pracy lub szkoły...
Czas dojazdu koleją do Warszawy
Procentowy udział dróg rowerowych w
drogach publicznych ogółem

Nieuwzględniona

Dla większości sugerownych wskaźników (z wyjątkiem czasu dojazdu do Warszawy)
brak danych statystycznych.

1644

Ochrona środowiska naturalnego…

Włączenie społeczne i podnoszenie
poziomu życia
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie
brutto

Zrównoważony transport...
Udział ludności korzystających z
transportu zbiorowego w miastach…

Uzupełnienie o:
*Zużycie energii elektrycznej na jednego mieszkańca
* Konsumpcja opakowań w kg na jednego mieszkańca

Włączenie społeczne i podnoszenie poziomu życia
Siła nabywcza przeciętnej płacy brutto

Korzystanie z transportu zbiorowego w
dojazdach do pracy jest bardziej
miarodajne od korzystania z takiego
transportu w ogóle.
Dodatkowe wskaźniki uwzględniają
pominięte formy transportu, a bez nich
trudno całość tytułować jako
zrównoważony transport
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Rozdział

Obecny zapis

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Treść uwagi/propozycja zmiany

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

W projekcie są dwa wskaźniki odnoszące
się do 1 mieszkańca – SO
2 i NOx. W
ograniczonym zakresie dotyczą
aktywności poszczególnych
mieszkańców. Proponowane wskaźniki
odzwierciedlają rzeczywiste
zaangażowanie mieszkańca w ochronę
środowiska.

Uwzględniona częściowo

Zestaw wskaźników uzupełniono o zużycie energii elektrycznej na jednego
mieszkańca. Dla wskaźnika: konsumpcja opakowań w kg na 1 mieszkańca brak
danych statystycznych.

1645

Monitoring SRWD
i System
Wskaźników

Ochrona środowiska naturalnego…

Uzupełnienie o:
*Zużycie energii elektrycznej na jednego
mieszkańca
* Konsumpcja opakowań w kg na jednego
mieszkańca

1646

Monitoring SRWD
i System
Wskaźników

Włączenie społeczne i podnoszenie
poziomu życia
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie
brutto

Włączenie społeczne i podnoszenie
poziomu życia
Siła nabywcza przeciętnej płacy brutto

Siła nabywcza lepiej odzwierciedla realną
wartość wynagrodzenia

Nieuwzględniona

Uwaga szczegółowa. Brak danych statystycznych.

1647

Monitoring SRWD
i System
Wskaźników

Włączenie społeczne i podnoszenie
poziomu życia

uzupełnienie o: procent osób z nadwagą w poszczególnych
kategoriach wiekowych. Wyleczalność nowotworów.

Te i podobne wskaźniki odzwieciedlają poziom zdrowotności
mieszkańców

Uwzględniona częściowo

Uwaga szczegółowa. Proponowane wskaźniki powinny być zawarte w programie
lub polityce rozwojowej konkretnej sfery tematycznej.

1648

Monitoring SRWD
i System
Wskaźników

12. System wskaźników pokazuje wartości wskaźników
osiągniętych w latach 2010 lub 2011 a jakie przewiduje się
wartości docelowe jak będzie dokonywany pomiar efektów tj
rezultatu i oddziaływania? Jak będzie monitorowane zbliżanie
się do założonej wizji (mało opisowej).

Uwzględniona częściowo

Ze względu na dużą dynamikę zmian i ewolucję światowych megatrendów
rozwojowych jedynie dla kluczowych wskaźników wprowadzono wartości
docelowe. Opis monitoringu SRWD i systemu wskaźników opisano w roz. 7.

1649

Monitoring SRWD
i System
Wskaźników

a. W tabeli proponowanych wskaźników należy wprowadzić
wartość bazową i wartość w roku docelowym oraz źródło ich
obliczenia.

Uwzględniona częściowo

Ze względu na dużą dynamikę zmian i ewolucję światowych megatrendów
rozwojowych jedynie dla kluczowych wskaźników wprowadzono wartości
docelowe.

1650

Monitoring SRWD
i System
Wskaźników

b. Jeżeli w ramach konsultacji zostanie podjęta decyzja o
wydzieleniu obszarów interwencji wg. kryterium funkcji należy
przyporządkować proponowane wskaźniki do danego obszaru
interwencji a w ramach tego obszaru dla poszczególnych celów.

Uwzględniona częściowo

Zgodnie z założeniami SRWD szczegółowa delimitacja oraz określenie piorytetów
rozwojowych dla poszczególnych obszarów interwencji nastąpi w aktualizacji Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego.

1651

Monitoring SRWD
i System
Wskaźników

c. Biorąc pod uwagę fakt, ze strategia regionalna będzie
„pracowała na rzecz ŚSRK „ konstruując tabele wskaźników w
ramach danych obszarów interwencji i celów należy wydzielić 2
grupy: 1-sza: wskaźniki zgodne z ŚSRK; 2-ga: wskaźniki regionu.

Nieuwzględniona

Przyjęty zestaw wskaźników powinien trafnie i adekwatnie charakteryzować
założone cele. Dodatkowy podział wskaźników uzwględniający kryterium
terytorialne (kraj/region) zakłóciłby funkcjonujący podział merytoryczny
(przypisanie do konkretnych celów).

1652

Monitoring SRWD
i System
Wskaźników

d. W formie załącznika wprowadzić rozdział z definicjami
wskaźników.

Nieuwzględniona

Ze względu na powszechność i zrozumiałość przyjętych wskaźników
diagnostycznych nie ma potrzeby wprowadzania dodatkowych objaśnień.

1653

Monitoring SRWD
i System
Wskaźników

Uwzględniona

Opis monitoringu SRWD i systemu wskaźników opisano w roz. 7.

1654

Monitoring SRWD
i System
Wskaźników

Nieuwzględniona

Zgodnie z założeniami Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 wskaźniki diagnostyczne
musi chrakteryzować jednoznaczność, zrozumiałość, przejrzystość i
porównywalność. Ponadto konieczne jest zachowanie trafności i adekwatności
przyjętych wskaźników do założonych celów. Dodatkowo głownym żródłem
informacji dla konstrukcji systemu wskaźników monitorowania SRWD powinna być
statystyka publiczna.

Jakie przewiduje się wartości wskaźników i jak będzie
przeprowadzany pomiar efektów i rezultatów oddziaływania?

W Strategii większą rolę powinny odgrywać wskaźniki
jakościowe niż ilościowe
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1655

Rozdział

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

Zapisy przygotowanego niegdyś przez konwent burmistrzów i
wójtów z byłego województwa jeleniogórskiego projektu
rozwoju regionu złożonego na ręce zarządu województwa
dolnośląskiego powinny w całości zostać włączone w treść
projektowanej Strategii.

1656

Należałoby pomyśleć nad stworzeniem priorytetu z wydzieloną
pulą środków dla miejscowości, które mają problemy z
wysokim bezrobociem i są najbardziej ubogie.

1657

Zastanowić się nad proporcją wymaganego wkładu własnego
gmin, w tym w szczególności gmin wiejskich w projekty
realizowane z udziałem funduszy unijnych i uzależnić ten
procent wkładu od sytuacji w gminie np. od wskaźnika PKB na
mieszkańca lub wskaźniku bezrobocia w gminie.

1658

W związku z istniejącym już zadłużeniem gmin, w tym gmin
wiejskich istnieje niebezpieczeństwo, że
w nowym okresie programowania biedne gminy nie będą w
stanie skorzystać ze środków unijnych. Wkład w wysokości 25%
kosztu projektu wraz z faktem, że VAT jest kosztem gminy rodzi
niebezpieczeństwo, że biednych gmin nie będzie stać na
realizację strategicznych projektów.

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Nieuwzględniona

Strategia rozwoju województwa jest dokumentem przenaczonym dla całego
regionu i włączanie do niej szczegółowych opracowań odnoszących się do
konkretnych obszarów województwa spowodowałoby jego znaczący rozrost
objętościowy, nieczytelność i nieprzyswjalność. SRW ma w sposób syntetyczny
opisywać plany i zamierzenia rozwojowe w regionie, w tym przede wszystkim
wskazywać na najważniejsze zadania strategiczne, co z założenia jest wyborem.
Należy unikać pisania wszystkiego o wszystkim - traci się bowiem walor
skutecznego planowania rozwoju regionu.

Uwzględniona częściowo

Uwaga nie jest przedmiotem ustaleń SRWD. Strategia Rozwoju Województwa
Dolnośląskiego jest pierwszym szczeblem programowania startegicznego i określa
główne wyzwania i kierunki działań tworząc docelowy obraz planowanej
przyszłości regionu w określonym horyzoncie czasowym. Programy rozwojowe
stanowią drugi szczebel programowania startegicznego i będą stanowiły narzędzia
realizacji SRWD (dopiero będą określane).
Uwaga dot. kierunków przyszłej polityki spójności, a nie SRWD. Kwestia
terytorializacji wsparcia w ramach przyszłej perspektywy jest obecnie
przedmiotem negocjacji z KE i spotkań z MRR. Przewiduje się różne mechanizmy
wsparcia dla obszarów Strategicznych Interwencji, jednak na chwilę obecną, tak
daleko idące propozycje (tj. wydzielenia odrębnego obszaru wsparcia dla terenów
o wysokiej stopie bezrobocia) jest niemożliwa do realizacji. Możliwe jednak, że
niektóre obszary wsparcia infrastruktury (np. edukacja) możliwe będą tylko dla
wybranych jst.

Nieuwzględniona

Uwaga nie jest przedmiotem ustaleń SRWD, ponieważ dotyczy dokumentów
programowych dotyczących perspektywy finansowania UE 2014-2020. Programy
te, jako programy rozwojowe stanowią drugi szczebel programowania
startegicznego i będą stanowiły narzędzia realizacji SRWD (dopiero będą
określane).

Nieuwzględniona

Uwaga nie jest przedmiotem ustaleń SRWD ponieważ dotyczy dokumentów
programowych dotyczących perspektywy finansowania UE 2014-2020. Programy
te, jako programy rozwojowe stanowią drugi szczebel programowania
startegicznego i będą stanowiły narzędzia realizacji SRWD (dopiero będą
określane).

1659

Należy zwrócić uwagę na stan dróg wojewódzkich w rejonach
oddalonych od centrum regionu.

Uwzględniona

Zapisy SRWD w Makrosferze Infrastruktura przewidują: poprawę jakości i
standardów transportu oraz Przedsiewzięcia: 1.4.12. Kompleksowe remonty i
modernizacje dróg wojewódzkich i powiatowych łączących miasta Dolnego Śląska
oraz 1.4.11. Utrzymywanie , modernizacja i budowa dróg i kolei zapewniający
dojazd z małych peryferyjnie położónych miejscowości do głównych miast
województwa.

1660

Są wątpliwości czy już zadłużone gminy będą w stanie wziąć na
siebie ciężar inwestycyjny związany z perspektywą 2014 - 2020.
Projekt Strategii oceniony jako dobry z właściwe dobranymi
priorytetami i dobrze wykonaną analizą SWOT.

Uwzględniona

Obawy są uzasadnione. KE przewiduje określenie maksymalnego poziomu
dofinansowania na poziomie 85% na osi priorytetowej, z zastrzeżeniem, że
projekty nie będą objęte pomocą publiczną.
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Rozdział

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona

Obszar jaworski został uwzględniony w obszarze interwencji Autostrada Nowej
Gospodarki. Obecny zapis: "Do najważniejszych obszarów turystycznych o
znaczeniu międzynarodowym i krajowym zaliczane są Sudety i Dolina Odry.
Pozostałe, o znaczeniu ponadlokalnym i lokalnym, to Bory Dolnośląskie i Dolina
Baryczy." Proponowany nowy zapis: "Do najważniejszych obszarów
turystycznych o znaczeniu międzynarodowym i krajowym zaliczane są Sudety i
Dolina Odry. Pozostałe, o znaczeniu ponadlokalnym i lokalnym, to pas
przedgórza sudeckiego oraz innych pasm wzgórz, zwartych obszarów leśnych i
dolin rzecznych (np. Bory Dolnośląskie, Pogórze Izerskie i Kaczawskie, i Wzgórza
Trzebnickie, Dolina Baryczy i Stawy Milickie, Dolina Bobru)".

1661

Brakuje w Strategii zapisów dotyczących obszaru jaworskiego.
W Strategii powinny znaleźć się zapisy dotyczące pogórza
kaczawskiego.

1662

Występuje wysoka polaryzacja w poziomie bezrobocia na
terenie województwa. Na ile biedne obszary na terenie woj.
będą miały zagwarantowane środki w tej Strategii. Możliwe jest
przeznaczenie znowu większej ilości środków na Wrocław i jego
obszaru metropolitalnego. Kamienną Górę interesuje
tymczasem rozwój powiatów o najsłabszym rozwoju z wysokim
bezrobociem. Powinniśmy w Strategii wpisać te obszary wraz z
zagwarantowanymi środkami.

Uwzględniona częściowo

Uwaga dot. kierunków przyszłej polityki spójności, a nie SRWD. Kwestia
terytorializacji wsparcia w ramach przyszłej perspektywy jest obecnie
przedmiotem negocjacji z KE i tematem spotkań z MRR. Przewiduje się różne
mechanizmy wsparcia dla obszarów Strategicznych Interwencji. Istnieje
możliwość, że nie które obszary wsparcia infrastruktury (np. edukacja) możliwe
będą tylko dla niektórych obszarów.

1663

W 2004 r. został ustanowiony narodowy program regionalny.
Czy strategia będzie spójna z narodowym programem
regionalnym?

Uwzględniona

System monitoringu SRWD i przyjęty zestaw wskaźników wykazują spójność z
kluczowymi dokumentami poziomu krajowego tj. Krajową Stategią Rozwoju
Regionalnego 2010-2020 i Strategią Rozwoju Kraju 2007-2015.

1664

Plany budowy kopalni są w sprzeczności z postawieniem na
ekologię, mieszkańcy obszaru chcą postawienia na odnawialną
energię a tymczasem są plany powstania odkrywki. Trzeba się
zastanowić nad inną metodą wydobycia węgla. Jest sprzeczność
pomiędzy postawieniem na turystkę rzeczną a budową kopalni
odkrywkowej. Podstawowym pytaniem jest czy będzie kopalnia
czy też nie? Jeżeli kopalnia ma powstać to niech przyjdą
rzeczoznawcy i teraz ocenią wartość gospodarstw i domów na
obszarze złoża „Legnica”.

Uwzględniona

W Makrosferze ZASOBY: Kryteria dodany został zapis zgodny z Uchwałą Zarządu w
sprawie zapisu w PZPWD 3.3.4. Uwzględnienie lokalizacji udokumentowanych i nie
zagospodarowanych złóż kopalin, w tym surowców skalnych i wegla brunatnego".

1665

Jako radny nie miałem okazji się zapoznać z tym dokumentem.
Dlaczego w Strategii jest tak mało na temat dróg, kolei,
infrastruktury teleinformatycznej, szpitali. Istnieje problem
budowy kopalni odkrywkowej i decyzji rządu w tej sprawie. Co
jest zapisane w planie zagospodarowania przestrzennego na
terenie pomiędzy Lubinem, Legnicą i Ścinawą. Czy ten teren jest
zabezpieczony pod kopalnię odkrywkową? Może należałoby
zorganizować spotkanie za jakiś czas w sprawie Strategii tak aby
mieszkańcy mogli się zapoznać się z tym dokumentem. W
nowym okresie programowania większość pieniędzy będzie
przeznaczonych na aglomeracje więc pytanie co taki obszar
przemysłowy jak obszar lubiński będzie miał z tych zapisów
strategii?

Uwzględniona

W Makrosferze ZASOBY: Kryteria dodany został zapis zgodny z Uchwałą Zarządu w
sprawie zapisu w PZPWD 3.3.4. Uwzględnienie lokalizacji udokumentowanych i nie
zagospodarowanych złóż kopalin, w tym surowców skalnych i wegla brunatnego".
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REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Treść uwagi/propozycja zmiany

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

1666

Punktem odniesienia dla SRWD powinna być średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2020 ( ŚSRK), która stanowi bazę dla 9
zintegrowanych strategii służących realizacji założonych w niej
celów; kluczowe decyzje regionu oraz strategiczne zadania
regionu - strategia ŚSRK zawiera takie zapisy. (str.130-135),
SRWD – nie. Warto identyczny schemat wprowadzić do SRWD.

Polska przyjmując strategię Europa 2020 zgodziła się z jej
priorytetami i celami. Fakt ten wyraziła w średniookresowej tj. do
2020 r. Strategii Rozwoju Kraju 2020 ( ŚSRK). Strategia określa
strategiczne zadania państwa i zasady ich uwzględniania w
programach. Stanowi bazę dla 9 zintegrowanych strategii służących
realizacji założonych w niej celów. Zapewnia spójność działań na
poziomie krajowym i regionalnym. Zgodnie z ustawa o samorządzie
województwa, cele strategii powinny być uwzględnione w
strategiach rozwoju województw. Jest to jeden z warunków oceny
ex-ante (str.127-128 ŚSRK).
Jedną z podstawowych zasad jest założenie, że wsparcie UE będzie
dotyczyło wyłącznie tych projektów, które realizują cele rozwojowe
zawarte w Strategii Europa 2020. a tym samym w ŚSRK. Dlatego
też aktualizując strategię regionalną w „innym formacie” należy
mieć na uwadze potencjalne problemy związane z identyfikacją jej
zapisów z zapisami ŚSRK. Zasadnym by było uwzględnienie
konstrukcji ŚSRK w SRWD a uwagę skoncentrować na sposobach
osiągania rezultatów w danych obszarach interwencji.

Nieuwzględniona

Dokładnie taką funkcję pełnią w projekcie SRWD Makrosfery i wskazane tam
priorytety, kryteria, korzyści i przedsięwzięcia.

1667

Aktualizacja SRWD w powiązaniu z „ X” strategiami sektorowymi na
poziomie kraju i regionu, realizującymi poszczególne cele SRWD
będzie dowodem działania zintegrowanego. Spowoduje
koncentracje działań w ramach danego obszaru interwencji np.:
rozwój gospodarczy obejmujący min. zagadnienia innowacji,
przedsiębiorczości można wdrażać w ramach jednej sektorowej
Przedstawiony do konsultacji dokument SRWD opiera się na
strategii i jednego planu rozwoju gospodarczego Dolnego Śląska.
założeniach Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, jako
Uwaga nr 3.- Formalnym warunkiem uzyskania wsparcia UE w
jednej z 9 spełniającej założenia konkretnego celu ŚSRK.
nowej perspektywie finansowej jest spełnienie odpowiednich
Walorem strategii SRWD powinna być integracja z krajowymi i
warunków ex ante -ocena skuteczności i trafności wyboru.Na
regionalnymi sektorowymi strategiami. Konsultowany
poziomie ŚSRK jest zdefiniowanych 40 warunków ex ante. Jej
dokument nie zawiera takiej treści.
wykonanie jest warunkiem przyjęcia strategii.
Raport „Ocena ex ante Strategii SRWD” nie jest dostępny w trakcie
konsultacji i nie jest możliwe zapoznanie się z niezależnie wykonaną
oceną diagnozy, trafności doboru celów oraz oceną, jakości założeń
systemu realizacji. Możliwość zapoznania się z takim dokumentem
poprawi, jakość konsultacji.

Nieuwzględniona

W ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa mowa jest jedynie
o średniookresowej strategii rozwoju kraju, krajowej strategii rozwoju
regionalnego, a także odpowiednich strategii ponadregionalnych. Chcąc jednak
zachować spójność z pozostałymi zintegrowanymi strategiami rozwoju natrafia się
na nieprzekraczalną barierę wynikającą z faktu, iż tylko jedna z tych strategii
została formalnie przyjęta przez Radę Ministrów. Pozostałe są cały czas jedynie
projektami. W tym miejscu należy wskazać, iż sporym problemem w kwestii
programowania strategicznego jest niespójność, nieczytelność lub nawet brak
odpowiednich uregulowań prawnych. Palącą koniecznością jest więc dokonanie
odpowiednich zmian legislacyjnych, które ujednolicą i uporządkują wskazaną
tematykę w jednym, kompleksowym akcie prawnym.

1668

Stworzenie LOKALNEGO FUNDUSZU ROZWOJU –
konstruowanie budżetów partycypacyjnych.

Nieuwzględniona

SRWD jest pierwszym szczeblem programowania strategicznego i określa główne
wyzwania i kierunki działań tworząc docelowy obraz planowanej przyszłości
regionu w określonym horyzoncie czasowym. Szczegółowe przedsięwzięcia będą
doprecyzowane na etapie programów operacyjnych i wdrożeniowych. Uwaga
zwbyt szczegółowa do zapisów Strategii.

1669

Wspieranie finansowe gmin subregionów Jeleniogórskiego,
Wałbrzyskiego, Jaworsko – Złotoryjskiego i innych, o wysokich
walorach krajobrazowych, w zakresie dofinansowania
tworzenia planów zagospodarowania przestrzennego w
szczególności pod budownictwo indywidualne.

Nieuwzględniona

Uwaga bezzasadna. Finansowanie planów zagospodarowania przestrzennego w
szczególności pod budownictwo indywidualnenie jest przedmiotem ustaleń
Strategii.

1670

Zadaniem samorządów gminnych i powiatów powinno być
dostosowanie strategii rozwoju poszczególnych gmin i
powiatów do zapisów nowej Strategii Rozwoju Województwa.

Uwzględniona

Uwaga ma charakter informacyjny.

Lp.

Rozdział

Obecny zapis
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1672

1673

Rozdział
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Treść uwagi/propozycja zmiany

Problemem jest dekapitalizacja dróg wojewódzkich,
powiatowych i gmin. Należałoby zawrzeć w strategii zapisy
dotyczące możliwości pewnej rekompensaty dla samorządów
terytorialnych (gminnych i powiatowych) w postaci
dofinansowania przez samorząd wojojewództwa lub
ministerstwo infrastrukturalne.

Złożył propozycję aby przy inwestycjach, w których
wykorzystywane byłyby środki unijne korzystać z firm i
materiałów z UE.
Czy mniejsze miasta będą miały w przyszłym okresie
programowania i w ramach nowej strategii możliwość
skorzystania z dofinansowania na rewitalizację obszarów
miejskich. Dotychczas mogły to zrobić jedynie miasta powyżej
50 000 mieszkańców

1674

Wniosek o uwzględnienie w procesie konsultacji społecznych
SRWD wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Warszawie, którym Sąd uchylił decyzję Wojewody
Dolnośląskiego z dnia 25.04.2007 r. w sprawie pozwolenia
zintegrowanego na prowadzenie instalacji do produkcji miedzi
metalicznej w technologii pieca szybowego i w technologii
pieca zawiesinowego, instalacji do produkcji metali
szlachetnych, instalacji do produkcji ołowiu i składowania
odpadów – staw osadowy komora IV oraz pozostałych instalacji
niewymagających pozwolenia zintegrowanego, znajdujących się
na terenie KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi
Głogów. Powyższa decyzja została w dniu 12.05.2011 r.
zmieniona przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego na
wniosek Huty Miedzi Głogów dotyczący zmiany zakresu w. w.
pozwolenia. W rezultacie odwołania od decyzji Marszałka
wniesionego przez Stowarzyszenie Samoobrona Rolników
Indywidualnych „PRONATURA” Sąd w dniu 23.01.2012 r. uchylił
przedmiotową decyzję, uznając że jest niezgodna z prawem.
Podstawowym zarzutem Sądu w stosunku do uchylonej decyzji
był brak wyczerpującego rozpatrzenia materiału dowodowego
oraz należytej dbałości o dokładne wyjaśnienie stanu
faktycznego. Zaniedbania te miały uniemożliwić organowi
wydającemu decyzję ocenę, czy zmiana zakresu pozwolenia
zagwarantuje dotrzymanie wymogów, które na wnioskodawcę
nakłada Prawo ochrony środowiska.

1675

Czy wśród planowanych pomysłów na zwiększenie miejsc pracy
planowane jest powiększenie obszaru stref ekonomicznych i
ewentualnie w jakiej odległości od Wrocławia takie obszary
mogłyby być ulokowane, nie tylko tej kamiennogórskiej. Czy
istnieje pomysł na strefy wokół powstającej S5?

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona częściowo

SRWD jest pierwszym szczeblem programowania strategicznego i określa główne
wyzwania i kierunki działań tworząc docelowy obraz planowanej przyszłości
regionu w określonym horyzoncie czasowym. Szczegółowe rozwiązania będą
formułowane na niższych szczeblach planowania. Strategia w Makrosferze
Infrastruktura zawiera m.in. zapisy 1.4.11. utrzymywanie, modernizacja i budowa
dróg i kolei zapewniających dojazd z małych, peryferyjnie położonych
miejscowości do głównych miast województwa oraz 1.4.12. Kompleksowe remonty
i modernizacje dróg wojewódzkich i powiatowych łączących miasta Dolnego
Śląska.

Nieuwzględniona

Uwaga nie dot. SRWD, lecz przyszłej perspektywy finansowej. Nie ma takiej
możliwości, zakłocałoby to zasadę konkurencyjności. Ponadto, kwestie te regulują
przepisy Ustawy PZP.

Uwzględniona częściowo

Uwaga nie dot. SRWD, lecz przyszłej perspektywy finansowej. W obecnym RPO
nie było ograniczenia dla miast powyżej 50 tys. W nowej perspektywie zasady
wsparcia dot. rewitalizacji ulegną radykalnym zmianom.

Nieuwzględniona

Uwaga nie jest to przedmiotem ustaleń Strategii.

Uwzględniona częściowo

Samorząd województwa jest jedynie organem opiniodawczym w zakresie
poszerzania obszarów specjalnych stref ekonomicznych i nie ma w tym zakresie
kompetencji decyzyjnych. Co do drugiego postulatu proponuje się wpisanie do
makrosfery Partnerstwo i Przedsiębiorczość jako nowe przedsięwzięcie:
Stymulowanie, w porozumieniu z właściwymi samorządami lokalnymi,
powstawania i rozwoju stref aktywności gospodarczej w ciągu nowo budowanych
i modernizowanych ciągów komunikacyjnych". Powyższe korelowałoby z opisem
Obszaru Interwencji Autostrada Nowej Gospodarki.
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REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

1676

Co z budową odcinka Wrocław – Trzebnica w ramach
realizowanej przez samorząd województwa Dolnośląskich Kolei
Dojazdowych?

Nieuwzględniona

Uwaga nie dotyczy zapisów SRWD. Linia została już zmodernizowana i otwarta dla
ruchu pasażerskiego w 2009 r.

1677

Odnośnie pomysłu przekazania przedsiębiorcom w zarząd
części dróg wojewódzkich – jakie są efekty tej inicjatywy?

Nieuwzględniona

Uwaga zbyt szczegółowa do skali opracowania.

Nieuwzględniona

Uwaga nie dotyczy zakresu SRWD.

Nieuwzględniona

SRWD nie jest dokumentem marketingowym i nie ma cech produktu promocyjnego.

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona.

Nieuwzględniona

Najskuteczniejszym elementem dobrej polityki prorodzinnej jest praca
zapewniająca godną płacę, bezpieczeństwo socjalne i możliwość samorealizacji
oraz łatwy dostęp do wysokiej jakości usług publicznych. A osiągnąć taki stan
rzeczy można poprzez rozwiniętną nowoczesną gospodarkę bazującą na dobrej
jakości infrastrukturze. To właśnie te elementy zapewnią zadowolenie
Dolnoślązakom.

1678

1679

Czy istniej szansa na uproszczenie procedur unijnych przy
staraniu się o środki unijne?
Należałoby skupić się na promocji województwa w oparciu na
jednym wybranym haśle. Tymczasem w Strategii widzimy
kolejne hasło (cel główny) „Bliżej siebie – bliżej Europy”.
Powinniśmy mieć jedno hasło promocyjne, powinniśmy być
spójni.

1680

Należy pamiętać, że projekt Strategii będzie załącznikiem do
uchwały, jest dokumentem. Należy projekt przeformułować i
wprowadzić właściwe oznaczenia kolejnych rozdziałów,
przedsięwzięć, priorytetów tak aby w przyszłości powołując się
na zapisy Strategii można będzie łatwo powołać się na
konkretne zapisy.

1681

Pytanie po co nowoczesna gospodarka i nowoczesna
infrastruktura skoro z drugiej strony pokazujemy fatalny stan
demograficzny w województwie. To człowiek powinien być
celem głównym w tej Strategii („zadowolony Dolnoślązak
pracujący w nowoczesnej gospodarce”).

1682

Przy rozdziale środków unijnych wygrywają ci, którzy mają
najlepsze projekty tymczasem nie zawsze ci, którzy
przedstawiają najlepsze projekty najbardziej ich potrzebują.
Przy projektach społecznych należy uwzględnić, że powiat
wołowski jest słaby i zmaga się z wieloma problemami
społecznymi, które nie da się łatwo „sprzedać” w postaci
dobrze przygotowanego projektu.

Uwzględniona częściowo

Uwaga nie jest przedmiotem ustaleń SRWD.
Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego jest pierwszym szczeblem
programowania strategicznego i określa główne wyzwania i kierunki działań
tworząc docelowy obraz planowanej przyszłości regionu w określonym horyzoncie
czasowym. Poszczególne projekty stanowią jeden z elementów realizacji SRWD
(dopiero będą określane). Ponadto należy zauważyć, iż "najlepszy" projekt nie jest
równoznaczne z określeniem "ładny"projekt. Przy wspieraniu projektów w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego z zakresu rynku pracy, integracji społecznej
oraz edukacji najistotniejsze znaczenie mają dobrze przeprowadzona diagnoza oraz
przedstawienie problemu/potrzeb społęcznych, na które projekt może stanowić
odpowiedź, nie zaś "ładne" sformułowania.
Podstawową zasadą wyboru projektów w ramach Programów Operacyjnych, jest
wybór najlepszych jakościowo projektów. Kwestia terytorializacji wsparcia w
ramach przyszłej perspektywy jest obecnie przedmiotem negocjacji z KE i tematem
spotkań z MRR. Przewiduje się różne mechanizmy wsparcia dla obszarów
Strategicznych Interwencji. Istnieje możliwość, że nie które obszary wsparcia
infrastruktury (np. edukacja) możliwe będą tylko dla niektórych obszarów.
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1683

Wołów chciałby być bliżej Wrocławia lub Legnicy. Bez tego
dostępu (infrastrukturalnego i do służby zdrowia) region się
wyludni ponieważ nie będzie dostępu do miejsc pracy.

1684

Trzeba by się zastanowić czy wydatki ponoszone przez
województwo w ramach współpracy trans granicznej w
mijającym okresie programowania przyniosło właściwy efekt.
Będzie miało to właściwy efekt gdy nie ograniczymy
przyznawania środków na prowadzenie projektów w ramach
współpracy trans granicznej do regionów, które mogą sobie
dzisiaj pozwolić na wniesienie swojego wkładu. Biedne gminy
na to nie stać. Współpraca trans graniczna będzie miała sens
gdy skupimy się na wspieraniu projektów edukacyjnych
zbliżających mieszkańców sąsiadujących obok siebie narodów

1685

Bardzo ciężko jest ustalić jednorodny wkład własny małych
gmin i powiatów i bogatych gmin. Trzeba by się zastanowić czy
nie należałoby zastanowić się przy nowej perspektywie
finansowania 2014 - 2020 nad zmiennym współfinansowaniem
projektów trans granicznych przez tak różne jednostki
samorządu terytorialnego o tak różnych dochodach.

1686

W gminach wiejskich zrównoważonego rozwoju nie
doświadczamy. Zrównoważony rozwój jest tam gdzie jest
przemysł i nowoczesne usługi. Gminy najuboższe nie mają
pieniędzy na uczestnictwo w projektach z wykorzystaniem
środków unijnych. Szansą dla biednych gmin jest istniejący w
ramach UMWD Dolnośląski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona

Uwaga zajduje swoje odzwierciedlenie w zapisach projektu SRWD w makrosferze
Infrastruktura na str. 31: Utrzymywanie, modernizacja i budowa dróg i kolei
zapewniających dojazd z małych, peryferyjnie położonych miejscowości do
głównych miast województwa; Kompleksowe remonty i modernizacje dróg
wojewódzkich i powiatowych łączących miasta Dolnego Śląska; Wytyczenie
korytarzy drogowych dla transportu ciężkiego ze szczególnym uwzględnieniem
realizacji obwodnic miast na drogach wojewódzkich, a także lobbowanie na
szczeblu centralnym na rzecz realizacji obwodnic miejscowości w ciągach dróg
krajowych; Realizacja inwestycji zwiększających płynność ruchu i bezpieczeństwo
na krytycznych odcinkach dróg.
Odnośnie dróg wojewódzkich - uwaga zgodna z zapisami SRWD/ w Makrosferze
Infrastruktura/ Przedsięwzięcia: " Kompleksowe remonty i modernizacje dróg
wojewódzkich i powiatowych łączących miasta Dolnego Śląska. Zadania ujęte w
WPF 1. Budowa mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny wraz z drogami
dojazdowymi,
2. Skomunikowanie mostu na rzece Odrze w miejscowości Brzeg Dolny z Drogą
krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr 340, 3. Skomunikowanie A4 z S5 wraz z
obwodnicą Obornik Śląskich.
Zasadnicze tezy uwagi dotyczące ochrony zdrowia zawierają się w następujących
zapisach SRWD:
• „Koniecznym jest tworzenie struktury sieciowej szpitali, restrukturyzacja
podmiotów leczniczych oraz poprawa dostępności do świadczeń z zakresu opieki
długoterminowej.” (diagnoza Makrosfery BEZPIECZEŃSTWO) (s. 36);
• „Koordynacja działań jednostek różnych szczebli administracji w zakresie ochrony
zdrowia, zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych, w tym stworzenie
powiązań sieciowych w ramach systemu opieki zdrowotnej w województwie” –
Makrosfera BEZPIECZEŃSTWO, Przedsięwzięcia, tiret 10.

Uwzględniona częściowo

SRWD jest pierwszym szczeblem programowania strategicznego i określa główne
wyzwania i kierunki działań tworząc docelowy obraz planowanej przyszłości
regionu w określonym horyzoncie czasowym. Szczegółowe rozwiązania będą
formułowane na niższych szczeblach planowania. Wydatki ponoszone przez
województwo w ramach współpracy trans granicznej nie sa przedmiotem ustaleń
Strategii.

Nieuwzględniona

SRWD jest pierwszym szczeblem programowania strategicznego i określa główne
wyzwania i kierunki działań tworząc docelowy obraz planowanej przyszłości
regionu w określonym horyzoncie czasowym. Szczegółowe rozwiązania będą
formułowane na niższych szczeblach planowania. Wydatki ponoszone przez
województwo w ramach współpracy trans granicznej nie sa przedmiotem ustaleń
Strategii.

Uwzględniona częściowo

SRWD jest pierwszym szczeblem programowania strategicznego i określa główne
wyzwania i kierunki działań tworząc docelowy obraz planowanej przyszłości
regionu w określonym horyzoncie czasowym. Szczegółowe rozwiązania będą
formułowane na niższych szczeblach planowania.

274
UWAGI ZGŁOSZONE DO PROJEKTU SRWD 2020
Lp.

1687

1688

Rozdział

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany
Należy pamiętać, że pewne kwestie są poza zasięgiem
Marszalka województwa i samorządu województwa chociażby
w kwestii energetyki, to prywatne przedsiębiorstwa decydują
jakie inwestycje poczynią i nie patrzą przy tym na interesy
powiatów.
Czy strategia nawiązuje do złożeń przyjętych we wcześniejszych
opracowaniach przygotowanych dla strategii rozwoju
województwa wrocławskiego gdzie było przewidziane
skorzystanie z zaplecza mieszkaniowego w obszarze
górowskim?

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona

Uwaga ma charakter informacyjny.

Nieuwzględniona

Projekt SRWD czerpał wnioski z zapisów starej Strategii (obecnie aktualizowanej),
strategii lokalnych, wojewódzkiego planu zagospodarowania przestrzennego,
strategii tworzonej dla obszaru legnicko – głogowskiego oraz strategia integracji
przestrzennej aglomeracji wrocławskiej
Uwaga nie jest przedmiotem ustaleń SRWD.

1689

Kwestia drugostronnego zasilenia z przemysłowego DPZ-u.

Nieuwzględniona

1690

Na terenie powiatu górowskiego nie korzysta się ze środków na
poprawę cieków wodnych.

Nieuwzględniona

Uwaga nie jest przedmiotem ustaleń SRWD.

1691

Potencjałem jest ziemia należąca do Agencji Rynku Rolnego,
który należałoby wykorzystać w kontekście planów rozwoju
tego obszaru (powiat górowski).

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona w Makroisferze Zasoby, Przedsięwzięcia: 3.4.16. Wspieranie
działań dotyczących zmiany prawa w celu uregulowania gospodarczego
wykorzystania terenów inwestycyjnych na Dolnym Śląsku będących w dyspozycji
agend rządowych (m.in. Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, Agencji
Mienia Wojskowego).

1692

Czy myślano przy projektowaniu Strategii na temat współpracy
rozwojowej z województwem wielkopolskim. Powiat górowski
jest w kwestii gospodarczej, infrastrukturalnej i energetycznej
ściśle powiązany z Wielkopolską?

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona w opisie Obszaru Interwencji Kraina Baryczy: "Szczególnej
uwagi wymaga silniejsze zintegrowanie infrastrukturalne tego obszaru, zwłaszcza
Ziemi Górowskiej, z resztą regionu przy współpracy z województwem
wielkopolskim" .

1693

Zapisy Strategii powinny być zgodne z lokalnymi planami
zagospodarowania przestrzennego.

Nieuwzględniona

Uwaga bezzasadna.

1694

Poparcie dla budowy obwodnicy w Górze.

Uwzględniona

Odnośnie dróg wojewódzkich - uwaga zgodna z zapisami SRWD/ w Makrosferze
Infrastruktura/ Przedsięwzięcia: " Kompleksowe remonty i modernizacje dróg
wojewódzkich i powiatowych łączących miasta Dolnego Śląska. Zadanie ujęte w
WPF .Budowa dróg dojazdowych do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku
Ciechanów-Góra wraz z obwodnicą Góry.

1695

Błędem jest, że to nie samorządom tylko Skarbowi Państwa
przekazano ustawą ziemie po PGR-owską. Postulat w sprawie
zmiany tych ustaw powinien wyjść od marszałka województwa.

Nieuwzględniona

Postulat nie jest przedmiotem ustaleń Strategii.

1696

Należałoby lobbować w sprawie zmiany prawa tak aby
Marszałek miał możliwość wpływania na Polityki powiatów i
gmin i przez to zmuszał je do współpracy przy realizacji
konkretnych projektów.

Nieuwzględniona

Postulat nie jest przedmiotem ustaleń Strategii.

1697

Jeżeli dzisiaj nie zadbamy o odpowiednie finansowanie
inwestycji na terenie takich powiatów jak górowski wówczas z
terenu tego powiatu ludzie wyjadą (do tego dokłada się
problem z rozwojem przemysłu na terenie powiatu
górowskiego w związku z obszarami chronionymi).

Uwzględniona częściowo

Jeżeli chodzi o przyszłe RPO to kwestia terytorializacji wsparcia w ramach przyszłej
perspektywy jest obecnie przedmiotem negocjacji z KE i tematem spotkań z MRR.
Przewiduje się różne mechanizmy wsparcia dla obszarów Strategicznych
Interwencji. Istnieje możliwość, że nie które obszary wsparcia infrastruktury (np.
edukacja) możliwe będą tylko dla niektórych obszarów.

1698

Jeżeli w Strategii nie zostanie ujęty mechanizm, zgodnie z
którym przeznaczane by były większe środki na gminy i powiaty
biedniejsze, ale ulokowane w ramach obszarów bogatszych
(sytuacja powiatu górowskiego) wówczas powiaty takie
pozostaną bez dofinansowania unijnego i dofinansowania
krajowego.

Uwzględniona częściowo

Jeżeli chodzi o przyszłe RPO to kwestia terytorializacji wsparcia w ramach przyszłej
perspektywy jest obecnie przedmiotem negocjacji z KE i tematem spotkań z MRR.
Przewiduje się różne mechanizmy wsparcia dla obszarów Strategicznych
Interwencji. Istnieje możliwość, że nie które obszary wsparcia infrastruktury (np.
edukacja) możliwe będą tylko dla niektórych obszarów.

1699

Województwo Dolnośląskie to jest województwo z olbrzymim
obszarem terenów chronionych.

Uwzględniona

Uzupełnienie zapisów SRWD.
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1700

Rozdział

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

To jedno zdanie wystarczy by odnieść do już obowiązującego
dokumentu, który rozumiany jest jako element realizacyjny
Propozycja dopisania na zakończenie drugiego akapitu po
dotychczasowej Strategii, tak by aktualizowana Strategia również
zdaniu kończącym się słowami "…poprawie bezpieczeństwa": miała takie narzędzie realizacyjne. Nie widzę potrzeby specjalnego
Szerokie ujęcie bezpieczeństwa znajduje się w przyjętym przez
opisywania Programu gdyż jest on dostępny na stronie Urzędu
Zarząd Województwa Dolnośląskiego".
Marszałkowskiego i ma też wersję drukowaną. Poza tym Państwa
konwencja bardzo syntetycznych ujęć tematów ma wiele zalet więc
to jedno zdanie wpisuje się w tę filozofię.

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona

Uwaga rekomendowana do uwzględnienia.

Uwzględniona częściowo

Najnowsza DSRK jest datowana na 9.11.2012 a więc miesiąc po rozpoczęciu
konsultacji Społecznych SRWD – brak formalnego przyjęcia przez Radę Ministrów
uniemożliwił odniesienie się do jej zapisów. Odniesienie do SRK 2020 znajdzie się
w ostatecznej wersji SRWD.
Strategiami odnoszącymi się do regionów bezpośrednio są: 1.Krajowa Strategia
Rozwoju Regionalnego, 2.strategia ponadregionalna (opracowywana przez
ministra odpowiedzialnego za rozwój regionalny), 3. strategia rozwoju
województwa. SRWD w wielu przypadkach szeroko nawiązuje do KSRR 2020. We
wskazanym przypadku sformułowanie „nadrzędność” wydaje się wykluczać
możliwość podejmowania decyzji rozwojowych w regionach w ramach partnerstwa
zapisanego w KSSR zgodne z planami decentralizacji państwa i w idei współpracy w
ramach Kontraktów Terytorialnych.

1701

W całym dokumencie nie podkreślono spójności z
obowiązującą Strategią Rozwoju Kraju 2020 (SRK), przyjętą
Zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241
przez Radę Ministrów w dniu 25.09.2012 r. oraz z
Długookresową Strategią Rozwoju Kraju (DSRK), przyjętą przez oraz z 2011 r. Nr 279, poz. 1644) i uchwałą Rady Ministrów z dnia
SKRM w dniu 11.10.2012 r. Nie nawiązano również do projektu
24 listopada 2009 r. w sprawie planu uporządkowania strategii
Strategii Rozwoju Transportu do 2020 (z perspektywą do 2030 rozwoju, SRK 2020 i DSRK stanowią integralny element spójnego
roku), który zgodnie z ustawą o zasadach prowadzenia polityki
systemu zarządzania krajowymi dokumentami strategicznym.
rozwoju, stanowi dokument nadrzędny dla SRWD.

1702

Zgodnie z informacją udzieloną ekspertom wykonującym na
zlecenie MTBiGM Oceny najważniejszych problemów
występujących w projektach z zakresu inteligentnych systemów
transportowych w ramach działania 8.3. POIiŚ miasta m.in.
takie jak Wrocław zgłosiły do potrzeb inwestycyjnych do
realizacji projektów w przyszłej perspektywie finansowej
projekty dotyczące wdrażania Inteligentnych Systemów
Transportowych. Działania z tego obszaru nie znalazły
odzwierciedlenia w Strategii Rozwoju Województwa
Dolnośląskiego. MTBiGM zwraca uwagę że ujęcie działań w
dokumentach strategicznych jest warunkiem koniecznym, aby
mogły one uzyskać finansowanie ze środków UE.
Jednocześnie MTBiGM informuje, że w Strategii Rozwoju
Transportu uwzględniono projekt budowy Krajowego Systemu
Zarządzania Ruchem. W ramach tego projektu Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przewiduje m.in.
utworzenie na terenie Województwa Dolnośląskiego Centrum
Zarządzania Ruchem „Widawa”. Na obecnym etapie jest jeszcze
możliwość wypracowania i przyjęcia zharmonizowanych
działań, aby uzyskać interoperacyjność wdrażanych rozwiązań.
W kontekście obecnie realizowanych projektów ITS w Legnicy i
Wrocławiu działania te służyć będą poprawie przepustowości
infrastruktury transportowej, poprawie bezpieczeństwa ruchu
drogowego oraz poprawie powiązań transportowych. GDDKiA
jest gotowa podjąć rozmowy na ten temat.

Nieuwzględniona

Uwaga zbyt szczegółowado skali opracowania.

1703

Korekty wymagają stosowane oznaczenia linii kolejowych: w
przypadku podawania numeru linii należy stosować zapis „linia
nr …”, zaś w przypadku korytarzy transportowych zapis w
postaci „linia E 30 / C-E 30”, zamiast „linia E-30 / CE-30”.

Uwzględniona

Uwga zasadna. Korekta zapisów.
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Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Prognoza oddziaływania na środowisko:
„Istotny wpływ na poziom hałasu we
Wrocławiu ma oddana do ruchu pod
koniec 2011 r. Autostradowa Obwodnica
Wrocławia, która rozwiązała problem
komunikacyjny aglomeracji wrocławskiej,
przejmując najcięższy ruch tranzytowy z
ulic miasta.”

Poprawić na „…oddana do ruchu w sierpniu 2011 r….”

Autostradową Obwodnicę Wrocławia oddano do ruchu w dniu 31
sierpnia 2011 r.

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona.

1705

Dodać: Kolejowa Trasa Uzdrowiskowa Nachod-KudowaDuszniki-Polanica-Kłodzko-Lądek-Stronie Śl.

Połączy szynobusem główne uzdrowiska Ziemi Kłodzkiej z
Nachodem (po odbudowie całej linii, aż do czeskiego Nachodu).

Uwzględniona częściowo

W SRWD (str.31 Przedsięwzięcia) znajduje się zapis "Utrzymywanie, modernizacja i
budowa dróg i kolei zapewniających dojazd z małych, peryferyjnie położonych
miejscowości do głównych miast województwa (np.. Z miejscowości w Kotlinie
Kłodzkiej)", który częściowo obejmuje uwaga.

1706

Dodać: Staropolski Szlak Drogowy Kudowa-Kłodzko-Nysa-OpoleCzęstochowa (Warszawa, Katowice).

Alternatywne połączenie Pragi przez Ziemię Kłodzką z Górnym
Śląskiem i Warszawą.

Nieuwzględniona

Uwaga nieuwzgledniona.

1707

W Strategii nie ma ani jednego słowa na temat definicji takiej
młodzieży. Kto ma się zajmować ludźmi niepełnosprawnymi,
którzy wypadają z systemu, ponieważ nie nadają się do szkoły,
do przedszkola, wypadają ze struktur młodzieżowych. Przez rok
działalności fundacji udało się zrealizować 7 projektów, między
innymi finansowanych przez UMWD. Projekty te dotyczyły osób
niepełnosprawnych intelektualnie w średnim wieku,
dotkniętych wykluczeniem społecznym. Dolnemu Śląskowi grozi
pandemia zespołu Downa, według prowadzonych badań
właśnie na Dolnym Śląsku jest najwyższy współczynnik urodzeń
dzieci z tą chorobą. Dzieci do 24 roku życia objęte są systemem
opieki, natomiast później przestają istnieć w systemie.
Chciałabym, aby w projekcie Strategii znalazła się wzmianka o
tolerancji i chęci włączenia osób niepełnosprawnych
intelektualnie do życia społecznego.

Uwzględniona

W SRWD znajdują się zapisy dot. osób zagrożonych wyluczeniem społecznym.
Makrosfera "Społeczeństwo i Partnerstwo ", Priorytet: "Rozwój sprzyjający
włączeniu społecznemu", Korzyści: "Wzrost aktywności grup społecznych,
zwłaszcza narażonych na wykluczenie"; Kryteria: "Preferencje dla działań
zapobiegajacych wykluczeniu społecznemu"; Przedsięwzięcia: "Aktwizacja grup
społecznych narażonych na wykluczenie społeczne".

Lp.

1704

Rozdział
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1708

Rozdział

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany
Wskazała na obszary, które według niej są problematyczne w
przedmiotowej Strategii – infrastrukturę oraz koncepcję
rozwoju przemysłu i regionu. Zwróciła między innymi uwagę na
fakt, że wbrew woli samorządu i ludności, która wypowiedziała
się w referendum, promowany jest przemysł wydobywczy
węgla brunatnego. Powiedziała, że ta koncepcja we
wcześniejszych Strategiach Rozwoju była odrzucana, podkreśliła
konieczność budowania nie infrastruktury monoprzemysłowej,
ale dawania rzeczywistego impulsu do rozwoju takiego na jaki
Dolny Śląsk stać, nowych technologii, nowego przemysłu. Jako
drugi aspekt przedstawiła infrastrukturę turystyczną.
Powiedziała, że przeglądając dokumenty wydawane przez różne
instytucje i spółki można dostrzec utarte ścieżki byłego
województwa wrocławskiego, które na wczasy wyjeżdżało albo
w rejon Wałbrzycha, albo w rejon Jeleniej Góry. Podkreśliła, że
w obecnej Strategii nie ma śladu strategii stworzonych przed
nowym podziałem administracyjnym, a także szczegółowych
strategii i opracowań, które były i obowiązywały. Zwróciła
uwagę na wartościowe zasoby kulturowe w niektórych
miejscowościach Kotliny Kłodzkiej, czy Doliny Baryczy, a nie
tylko w rejonie jeleniogórskim i wałbrzyskim. Podkreśliła, że to
również są miejsca pracy, łatwiej osiągalne dla młodych ludzi,
przy wsparciu różnych instytucji, nie tylko szkolących, ale
finansowych. Jako kolejne miejsce, które jest nieobecne w
strategii, ale obecne w działalności Zarządu Województwa i
innych powiatów, przedstawiła wsparcie dla osób
niepełnosprawnych. Przyznała, że może to być również miejsce
pracy dla przyszłego pokolenia, zwróciła uwagę na sytuacje, w
których ludzie nie mogą podjąć pracy, bo muszą się opiekować
niepełnosprawnymi. W kwestii polityki prorodzinnej
podkreśliła, że w projekcie Strategii Rozwoju Województwa
Dolnośląskiego jest ona zapisana jednym punktem – „Wsparcie
Rodzin”, przy czym nie zapisano, jak to wsparcie będzie
wyglądało. Wskazała na pomysł utworzenia całodobowych
domów samopomocy, gdzie osobę nieporadną życiowo można
by oddać, z możliwością zabrania na weekend, by przynajmniej
przez sobotę i niedzielę taka osoba mogła przebywać z rodziną.

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona częściowo

Uwaga o charakterze ogólnym.
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1709

Rozdział

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

Zwróciła uwagę na problem demograficzny, któremu w
Strategii poświęcono zdecydowanie zbyt mało miejsca.

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Tym problemem jest zarówno starzenie się społeczeństwa, ale
także zbyt mała troska o rodzinę, jej kształt i dzietność. Podkreśliła
niemożliwość realizacji dwóch głównych elementów Strategii –
talentu i kreatywności – w momencie, kiedy społeczeństwo się
zestarzeje. Zwróciła uwagę na konieczność zastanowienia się nad
tym co należy zrobić, aby wskaźnik przyrostu naturalnego w Polsce
był wyższy niż 2.1 tak, aby społeczeństwo mogło się reprodukować.
Powiedziała, że temat niepłodności jest problemem społecznym,
szacuje się, że około 20% małżeństw to małżeństwa niepłodne.
Stwierdziła, że jako społeczeństwo dbające o ekologię, powinno się
wybrać kierunek ekologicznych rozwiązań, metod naturalnych.
Okazuje się, że metody naturalne często są dużo skuteczniejsze od
chociażby
In vitro, a media nie przekazują prawdy w tym temacie.
Podsumowując wskazała
na konieczność odpowiedzi na pytanie co należy zrobić, żeby
posiadanie rodziny i dzieci nie były problemem finansowym, żeby
rodzina stała się bardziej modna i bardziej opłacalna.

1710

Podkreślił, że żeby taki parlament mógł istnieć i odpowiednio
działać, należałoby uzupełnić ten zapis o wspieranie na poziomie
regionalnym samej idei samorządności wśród młodzieży.
Stowarzyszenie bardzo ucieszyła zapisana w strategii idea
Przypomniał,
powstania Dolnośląskiego Parlamentu Młodzieży, który będzie że obecnie tylko 29 gmin ze 169 posiada Młodzieżową Radę Gminy,
mógł spełnić i przyjmować rolę tworzenia dalszej polityki
to jest to zdecydowanie za mało. Nie wystarczy do tego, aby młodzi
młodzieżowej.
ludzie w pełni kształtowali politykę młodzieżową na Dolnym Śląsku.
Podsumowując stwierdził, że bez wsparcia Młodzieżowych Rad
Gmin przez Marszałka i Urząd Marszałkowski, parlament
młodzieżowy nie będzie mógł sprawnie funkcjonować.

1711

Ta strategia powiela schemat, który pojawił się przy środkach
europejskich i powinna być sprowadzona do trzech punktów –
twardych inwestycji, technologii informacyjnych oraz edukacji.
Zwcześniejszych wypowiedzi wynika, iż ciągle pomijane są
sprawy społeczne. Zapomnieniu ulegają sprawy społeczne
miękkie, które są najmniej policzalne i najmniej efektowne w
prezentowaniu poszczególnych wskaźników. Dobrze by było,
żeby Strategia była uzupełnieniem tych działań, które są na
poziomie krajowym i europejskim, a nie ich dublowaniem.

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona w SRWD, w tym w szczególności w zapisach elementu
Diagnozy perspektywnej pt: „Coraz mniej mieszkańców Dolnego Śląska –
niekorzystne trendy demograficzne” oraz w diagnozie Makrosfery
BEZPIECZEŃSTWO „Obecna sytuacja wymaga dostosowania opieki zdrowotnej na
Dolnym Śląsku do długookresowych trendów demograficznych i
epidemiologicznych.” SRWD poświęciła dużo miejsca osobom starszym oraz
rodzinie. Rozdział 6 -Makrosfera "Bezpieczeństwo" - Priorytety: Podniesienie
poziomu bezpieczeństwa osobistego, publicznego i zdrowotnego, w tym
ratownictwa; Lepsza jakość i dostęp do usług medycznych; Dostosowanie
podmiotów leczniczych do długookresowych trendów demograficznych i
epidemiologicznych oraz standardów prawnych i funkcjonalnych. Przedsięwzięcia:
Koordynacja działań jednostek różnych szczebli administracji w zakresie ochrony
zdrowia, zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych, w tym stworzenie
powiązań sieciowych w ramach systemu opieki zdrowotnej w województwie;
Opracowanie i wdrożenie wieloletnich programów ochrony zdrowia, w tym
profilaktyki zdrowotnej; Kształtowanie i promocja prozdrowotnych postaw oraz
aktywna edukacja na rzecz zdrowego stylu życia; Nowe szpitale w miejsce starych,
budowane w formule partnerstw: publiczno-prywatnego i partnerstwa publicznospołecznego; Rozwój bazy opieki długoterminowej i rehabilitacyjnej na bazie
partnerstw i porozumień; Rozwój kluczowych z punktu widzenia bezpieczeństwa
życia i zdrowia mieszkańców dziedzin medycyny – poprawa efektywności
funkcjonowania systemu; Działania na rzecz wspierania rodziny, jako
podstawowego miejsca kształtowania postaw etycznych i społecznych .
Makrosfera "Edukacja, Kultura i Informacja" - Korzyści: Wsparcie dla pracujących
rodziców w fazie wychowywania małych dzieci. Przedsięwzięcia:Upowszechnienie
wychowania przedszkolnego-tworzenie sprzyjających warunków do przyjęcia 6latków do szkół . Makrosfera "Partnerstwo i Przedsiębiorczość" Kryteria: Aspekt
demograficzny, zwłaszcza wsparcie dla pracujących rodziców z małymi dziećmi
oraz zwiększajacej się grupy osób starszych. Przedsięwzięcia: Przeciwdziałanie
wykluczeniu młodych z rynku pracy, wydłużanie perspektywy przydatności
zawodowej; Powołanie instytucji wspierającej osoby starsze.

Uwzględniona częściowo

Uwzględniona częściowo

SRWD poświęciła dużo miejsca młodzieży. Zapisy z tej dziedziny znajdują się w
poszczególnych Makrosferach. Odnośnie Młodzieżowych Rad Gmin należy
stwierdzić, iż SRWD jest pierwszym szczeblem programowania startegicznego i
określa główne wyzwania i kierunki działań tworząc docelowy obraz planowanej
przyszłości regionu w określonym horyzoncie czasowym. Szczegółowe rozwiązania
odnośnie niższych szczebli należą do odpowiednich samorządów.

SRWD porusza kwestie społeczne. Wyraża się to poprzez określone cele Strategii,
m.in. Cel 6 Wzrost zatrudnienia i mobilności pracowników; Cel 7 Włączenie
społeczne i podnozenie poziomu życia; Cel 8 Podniesienie poziomu edukacji,
kształcenie ustawiczna. Szczegóły działań w zakresie spraw społecznych zawierają
opisy poszczególnych Makrosfer (roz. 6). SRWD wpisuje się w działania na
poziomie krajowym i europejskim siłą rzeczy wspiera te same elementy i
uwzględnia wskaźniki przewidziane również na poziomie krajowym i europejskim.
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REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD
Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

1712

Odnosząc się do kwestii tolerancji oraz poszukiwania
różnorodności wskazała na jej zasadniczo wysoki poziom we
Wrocławiu. Podała kilka przykładów burzących ten obraz,
między innymi dyskryminacji ze względu na narodowość.
Powiedziała, że na polu promocji tolerancji pozostaje jeszcze
wiele do zrobienia. Dodała, iż jest ogólny problem, nie tylko
Dolnego Śląska. Wyraziła chęć, aby Wrocław, promujący się
jako miasto spotkań, rzeczywiście był przyjaznym miastem dla
osób różnej narodowości.

Uwzględniona częściowo

Wniosek częściowo zawierający się w makrosferze "Partnerstwo i
przedsiębiorczość" (Wsparcie i promocja sektora ekonomii społecznej opraz
Aktywizacja grup społecznych narażonych na wykluczenie społeczne). Jeżeli
zostanie uwzględniony wniosek zgłoszony w innym punkcie - Wpisanie zasady na
stronie 17 - "Zasada wyrównywania szans osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym" wniosek będzie w całości uwzględniony. Reszta na poziomie
programów operacyjnych.

1713

Prawdziwa perełka: Dolny Śląsk 2020. To rozwinięcie wizji
zdefiniowanej wcześniej, pokazanie Dolnego Śląska takim, jakim
chcielibyśmy go widzieć w perspektywie 10 lat. Plastycznie jest
to plaster miodu, a w każdym oku tego plastra zapisano cel, do
którego powinniśmy dążyć w określonej dziedzinie życia,
wskazanie tego, do czego powinniśmy dążyć. Pomysł
znakomity, z dużym potencjałem marketingowym.

Uwzględniona

Uwaga ma charakter informacyjny.

Lp.

Rozdział

Obecny zapis

1714
1715
1716

1717

1719

1720

1722

Uzasadnienie zmiany

Objętość strategii – do przeczytania przez każdego
Dolnoślązaka
Wizja: „Blisko siebie, blisko Europy” – dobrze oddaje kierunek,
w jakim chcemy podążać
Cel główny:” Nowoczesna gospodarka, w atrakcyjnym
środowisku” – świetnie koresponduje z wizją

Uwzględniona

Uwaga ma charakter informacyjny.

Uwzględniona

Uwaga ma charakter informacyjny.

Uwzględniona

Uwaga ma charakter informacyjny.

SWOT: zaprezentowano szerokie podejście, oceniono chyba
każdy element życia publicznego kategoryzując go wśród
słabych lub mocnych stron, szans i zagrożeń. Trochę rażą
niektóre sformułowania np.:
intensywna suburbanizacja (wśród słabych stron) „dostępność
czasowa do ośrodka wojewódzkiego” (lepiej brzmiałoby: „czas
dojazdu do stolicy województwa”) Hasło:aktywność III sektora –
pokazano raz jako silna strona (wzrastająca aktywność) - drugi
raz jako zagrożenie (bo maleje)

Uwzględniona

Analiza SWOT zostanie przeformułowana.

Uwzględniona

Uwaga ma charakter informacyjny.

Uwzględniona

Uwaga ma charakter informacyjny.

Sposób określenia tzw. celów szczegółowych. Jest ich 8, ale
żaden z nich nie oddaje specyfiki Dolnego Śląska. Budowanie
strategii to sztuka dokonywania wyboru ale czy z tych celów da
się wyczytać wybór drogi rozwoju naszego regionu? Niestety
nie. Te same cele, dokładnie tak sformułowane da się przypisać
każdemu z pozostałych województw w Polsce; ba… całemu
krajowi a nawet całej UE.

Uwzględniona

Specyfikę dolnośląską pokaże macierz celów rozwoju w obszarach interwencji.
Która zostanie wypracowane na podstawie ankiet rozesłanych do wszystkich
powiatów województwa.

Pozwoli to na zwiększenie znaczenia Dolnego Śląska jako
silnego regionu gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej,
realizującego dwa przenikające się modele wzrostu:

Nieuwzględniona

Uwaga nieuwzględniona. Sformułowanie Rzeczypsopolita Polska jest najbardziej
uroczystym i wyjątkowym określeniem naszego kraju, więc powinno być używane z
rozwagą i rozsądnie. Nadmierne używanie tego sformułowania jedynie dezawuuje
jego wartość.

Uwzględniona częściowo

Uwaga uwzgledniona częściowo.

Bardzo dobrze napisany bilans otwarcia. Celne spostrzeżenia,
zwłaszcza zdefiniowanie megatrendów i czynników
obiektywnych i subiektywnych pozwala na ogląd sytuacji DŚl i
zamierzeń autorów we właściwym świetle i odpowiednich
proporcjach.
Nacisk na zachowanie reguł zrównoważonego rozwoju
zasygnalizowany w postulacie harmonii trzech sfer:
przestrzennej, społecznej i gospodarczej.

1718

1721

Treść uwagi/propozycja zmiany

Pozwoli to na zwiększenie znaczenia
Dolnego Śląska jako silnego regionu
gospodarczego realizującego dwa
przenikające się modele wzrostu:
Misją samorządu regionalnego będzie
budowanie konsensu w rozumieniu
dobra wspólnego regionu oraz
blokowanie aktywności naruszających to
dobro.

Misją samorządu regionalnego będzie budowanie konsensu w
rozumieniu dobra wspólnego nie tylko regionu, ale także
państwa polskiego oraz blokowanie aktywności naruszających
to dobro.

Zawężenie interesu publicznego do poziomu regionalnego i
lokalnego.
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REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD
Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Na Dolnym Śląsku i w jego bezpośrednim otoczeniu istnieje
znaczne zagęszczenie ważnych perspektywicznie dla Polski i
Europy szlaków transportowych, które tworzą szanse dla
rozwoju gospodarczego regionu i sprzyjają umacnianiu jego
strategicznej pozycji.

Uwzględniona

Uwaga zasadna. Rozszerzono zapis: ważnych perspektywicznie dla Polski i Europy
szlaków transportowych.

Świadoma polityka wojewódzka w
zakresie technologii informacyjnych
spowoduje rozwój społeczeństwa
informacyjnego, co w konsekwencji
doprowadzi do zwiększenia aktywności
edukacyjnej i obywatelskiej.

Świadoma polityka wojewódzka w zakresie technologii
informacyjnych może przyczynić się do rozwoju społeczeństwa
informacyjnego oraz zwiększenia aktywności edukacyjnej i
obywatelskiej.

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zapis został skorygowany.

WIZJA : BLISKO SIEBIE-BLISKO EUROPY
Podążając zgodnie z trendami szerokiej
integracji europejskiej, musimy pamiętać
o budowie wspólnoty w regionie i
wewnętrznych relacji wspartych
inwestycjami infrastrukturalnymi

WIZJA : W POLSCE -BLISKO SIEBIE-BLISKO EUROPY
Podążając zgodnie z trendami integracji europejskiej, musimy
pamiętać o budowie wspólnoty narodowej w regionie i
wewnętrznych relacji wspartych inwestycjami
infrastrukturalnymi.

Nieuwzględniona

Uwaga nieuwzględniona.

1726

Zasada budowania tożsamości
regionalnej
Zasada zachowania dziedzictwa
kulturowego i przyrodniczego dla
następnych pokoleń.

Zasada budowania tożsamości regionalnej
Zasada zachowania dziedzictwa narodowego, kulturowego i
przyrodniczego dla następnych pokoleń.

Uwzględniona

Uwaga do uwzględnienia: Zasada budowania tożsamości regionalnej
"Zasada zachowania dziedzictwa narodowego, kulturowego i przyrodniczego dla
następnych pokoleń."

1727

Polityka regionalna kraju postuluje, aby
polityki sektorowe uwzględniały wymiar
terytorialny.

Polityka regionalna Rzeczypospolitej Polskiej postuluje, aby
polityki sektorowe uwzględniały wymiar terytorialny.

Nieuwzględniona

Uwaga nieuwzględniona. Sformułowanie Rzeczypsopolita Polska jest najbardziej
uroczystym i wyjątkowym określeniem naszego kraju, więc powinno być używane z
rozwagą i rozsądnie. Nadmierne używanie tego sformułowania jedynie dezawuuje
jego wrtość.

1728

Jego dalszy rozwój zależy od stworzenia i
wypromowania kompleksowej oferty
turystycznej, wypoczynkowej i
uzdrowiskowej we współpracy z krajami
(województwami) czeskimi.

Jego dalszy rozwój zależy od stworzenia i wypromowania
kompleksowej oferty turystycznej, wypoczynkowej i
uzdrowiskowej we współpracy z pozostałymi regionami w
Polsce oraz krajami (województwami) czeskimi.

Nieuwzględniona

Uwaga nieuwzględniona. Województwo podlaskie czy wielkopolskie nie ma raczej
interesu w uzgadnianiu z województwem dolnośląskim wspólnego rozwoju
obszaru Sudetów.

1729

Wsparcie działań na rzecz
samowystarczalności żywnościowej
regionu (produkcja i przetwórstwo rolnospożywcze) i kreowanie marki
dolnośląskich produktów.

Uwzględniona

Uzupełnić zapis i nadać mu treść "Wsparcie działań na rzecz zwiększenia
samowystarczalności żywnościowej regionu (produkcja i przetwórstwo rolno spożywcze) i kreowanie marki dolnośląskich produktów".

Lp.

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

1723

Na Dolnym Śląsku i w jego bezpośrednim
otoczeniu istnieje znaczne zagęszczenie
ważnych perspektywicznie dla Europy
szlaków transportowych, które tworzą
szanse dla rozwoju gospodarczego
regionu i sprzyjają umacnianiu jego
strategicznej pozycji.

1724

1725

Rozdział

Uzasadnienie zmiany

Żyjemy w POLSCE, w województwie dolnośląskim, a nie na
prowincji kontynentu. Jesteśmy Polakami, obywatelami
Rzeczypospolitej Polskiej.

samowystarczalność żywnościowa regionu ???
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Lp.

1730

Rozdział

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

Niezależnie od zgłoszonych wcześniej uwag w czasie spotkań i
konsultacji, (zatem osobistych i korespondencyjnych) w imieniu
środowiska zrzeszonego w Karkonoskim Sejmiku Osób
Niepełnosprawnych pragniemy zwrócić uwagę na istniejącą
lukę w tej Strategii. Dotyczy ona niekompletnego ujęcia polityk
horyzontalnych. Szczególnie niepokoi nas brak określenia celów
i zasad ich realizacji, obejmujących równe szanse dla
wszystkich, w tym osób z niepełnosprawnością. Strategia jako
dokument prospektywny powinna uwzględniać planowanie
uniwersalne a więc takie, gdzie dostrzegane są potrzeby
wszystkich mieszkańców Dolnego Śląska, w tym osób z różnymi
dysfunkcjami. Przecież Strategia dotyczyć będzie poprawy
warunków życia dla ponad 450 tys. niepełnosprawnych
Dolnoślązaków, 5,5 mln niepełnosprawnych obywateli Polskich
i ponad 80 mln mieszkańców Unii Europejskiej.
Przytoczona w czasie jednego ze spotkań argumentacja, że
element planowania uniwersalnego będzie brany pod uwagę
przy konstruowaniu programów operacyjnych jest nie do
przyjęcia. Szczególnie wobec funkcji gospodarczych jakie w
województwie Dolnośląskim pełni turystyka, wypoczynek i
lecznictwo uzdrowiskowe. O ile mamy równać do Europy to
Strategia musi być uzupełniona o opisane wyżej elementy
polityki równych szans.
Brak tych elementów, jest szczególnie zauważalny na tle
dokumentu dotyczącego ochrony środowiska, który został
dodatkowo dołączony do Strategii. W takiej samej skali winne
być dostrzegane w Strategii potrzeby środowiska osób z
niepełnosprawnością bez potrzeby uzasadniania takiego
stanowiska.

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona

Proponuje się wprowadzenie: Zasady wyrównywania szans osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym
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REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD
Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona

Treść uwagi uwzgledniona w makrosferze TURYSTYKA.

1732

Wspieranie finansowe gmin subregionów jeleniogórskiego,
wałbrzyskiego, jaworsko-złotoryjskiego i innych o wysokich
walorach krajobrazowych, w zakresie dofinansowania
tworzenia planów zagospodarowania przestrzennego w
szczególności pod budownictwo indywidualne.

Nieuwzględniona

Postulat ni ejst przedmiotem ustaleń Strategii.

1733

Objecie obszarów "Natura 2000" programem ekwiwalentnej
pomocy dla zablokowanych tam gałęzi gospodarki, w tym
ograniczenie osadnictwa.

Uwzględniona częściowo

W obszarach NATURA 2000 wsparciem finansowym mogą być objęte działania
prośrodowiskowe.

1734

Zwiększyć pomoc dla zainteresowanych właścicieli słabych
gruntów i nieużytków na Przedgórzu Sudeckim zalesieniem ich.

Uwzględniona

Uwga uwzgledniona.

Uwzględniona

Uwaga znajduje swoje odzwierciedlenie w makrosferze Turystyka na str. 33:
"Wspieranie inwestycji niezbędnych do umożliwienia uprawiania turystyki
kwalifikowanej, m.in.: narciarskiej, górskiej, rowerowej, pieszej, konnej i wodnej".
Projekt SRWD jako jedno z przedsięwzięć na str. 37 przewiduje wykorzystanie
partnerstwa publiczno-publicznego dla realizacji zadań służących rozwojowi
regionu.
W makrosferze TURYSTYKA do dodania zapis:" Aktualizacja lub opracowanie od
podstaw subregionalnych strategii rozwoju turystyki uwzględniajacych zmienające
się uwarunkowania rozwoju tej dziedziny".

Lp.

1731

1735

Rozdział

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

Po zapoznaniu się z projektem nowej strategii dla województwa
dolnośląskiego jako Przewodnicząca Parlamentarnej Grupy
Rowerowej, czuję się w obowiązku przedłożyć na Pana ręce
swoje uwagi uzupełniające do dokumentu dotyczące kwestii
komunikacji, turystyki i rekreacji rowerowej.
Na wstępie pragnę wyrazić swoje uznanie w związku z ogólnym
poziomem merytorycznym, spójnością i przejrzystością
projektu strategii, który oceniam bardzo wysoko. Przy pełnym
docenieniu wysiłku zespołu przygotowującego dokument,
niepokój mój wzbudza sposób uwzględnienia w nim kwestii
dotyczących problematyki rowerowej. Jest ono, w mojej
ocenie, dalece niedostateczne względem bardzo dużego
potencjału jaki ze sobą niesie dla regionu rozwój ruchu
rowerowego we wszystkich wspomnianych wyżej aspektach.
Jestem głęboko przekonana, że w dobie współczesnych wyzwań
globalnych, takich jak choćby konieczność redukcji zużycia
energii związanej ze światowym kryzysem, przy jednoczesnym
zachowaniu odpowiedniego dla rozwoju gospodarczego
poziomu mobilności społeczeństwa, rozwój ruchu rowerowego,
zwłaszcza o charakterze komunikacyjnym, może być bardzo
ważnym czynnikiem decydującym w ogólnym rozrachunku o
sukcesie regionu. Jego wsparcie powinno być zatem decyzją o
charakterze strategicznym.
Wnioskuje zatem o wpisanie konkretnych odniesień do kwestii
ruchu rowerowego na wszystkich poziomach strategii, a w
szczególności dokonania uzupełnień jak poniżej.

W celu poprawy warunków turystyki weekendowej dla ludności
licznych miast dolnośląskich wspierać budowę ścieżek pieszych
i rowerowych wraz z miejscami odpoczynku, gastronomii i
noclegów. Opracować wspólne dla gmin i powiatów programy
rozwojowe.

Uzasadnienie zmiany
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Lp.

1736

1737

Rozdział

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Na mapie zabezpieczenia w świadczenia medyczne dopiero można
tworzyć plan zakupów świadczeń medycznych. Stworzenie jawnej
mapy zakupów
w świadczenia medyczne stwarza bardziej klarowną sytuację w
ochronie zdrowia i możliwość przewidywania i trafnych inwestycji.
Obecnie zakup świadczeń realizowany jest
Stworzenie wojewódzkiego Planu (mapy) zabezpieczenia w
na nieznanych przesłankach, a świadczeniodawcy inwestują w
świadczenia medyczne w różnych zakresach, opartego na
nieruchomości, sprzęt oraz kadrę
Brak zapisów dotyczący planów
istniejących już: - mapach demograficznych .- mapach
w ciemno. Trzymanie przedsiębiorstw leczniczych
zabezpieczenia w świadczenia medyczne wskazujących finansowanie przez NFZ na jednego mieszkańca - w ciągłej niepewności, nie sprzyja zmianom w dobrym kierunku,
mapach udziału w ogólnej kwocie refundacji kosztów
marnowany jest potencjał lekarzy
świadczeń szpitalnych.
i personelu medycznego, niewykorzystanego sprzętu,
a w efekcie generowane straty finansowe przedsiębiorstw
medycznych.
Dla zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli,
koniecznym jest możliwość pewności
w planowaniu inwestycji, pozyskiwaniu środków z UE oraz
pozyskiwaniu inwestorów przez przedsiębiorstwa lecznicze.

I. Większość priorytetów systemu polityki rozwoju regionalnego
państwa dotyczy gospodarki. Należą do nich: 1. Pobudzenie
działalności gospodarczej
2. Podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności
województwa.
Narodowy Plan Rozwoju zamierza również jako priorytetowe
wyzwania gospodarcze:
1. Reformę rynku pracy 2. Reformę rynku produktów 3.
Promocję gospodarki opartej na wiedzy
Bardzo ważnym kierunkiem rozwoju Państwa jest również
zawarta w NPR reorientacja systemu nauki i edukacji oraz
budowa kapitału społecznego, tak realizowana aby zapewnić
dostosowanie produktu tej sfery do potrzeb otoczenia, a więc
przede wszystkim do potrzeb gospodarki. Zarówno priorytety,
jak i kierunki rozwoju wskazane w NPR dotyczą działań i
przemian jakościowych. Jest to możliwe do osiągnięcia tylko
wtedy, jeśli przedsiębiorcy będą mieli wpływ na konstruowanie
poszczególnych polityk, priorytetów i procesów koniecznych
zmian, a takie jeśli będą aktywnie uczestniczyć w konkretnych
przedsięwzięciach (projektach i procesach). Narzucenie od
góry, ze strony administracji państwowej i samorządowej
konkretnych rozwiązań, bez koniecznej aktywności ze strony
przedsiębiorstw i organizacji samorządu gospodarczego może
nie dawać zamierzonych rezultatów.

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona

Plan (mapa) nie jest celem, ale narzędziem do realizacji wskazanego w diagnozie
faktu braku regionalnego koordynatora ochrony zdrowia, którego zadania zawarto
m.in. w następujących zapisach SRWD: „Koordynacja działań jednostek różnych
szczebli administracji w zakresie ochrony zdrowia, zwiększenie dostępności i
jakości usług medycznych, w tym stworzenie powiązań sieciowych w ramach
systemu opieki zdrowotnej w województwie” (Makrosfera BEZPIECZEŃSTWO,
Przedsięwzięcia, tiret 10) oraz częściowo w diagnozie Makrosfery
BEZPIECZEŃSTWO (s. 36): „Koniecznym jest tworzenie struktury sieciowej szpitali,
restrukturyzacja podmiotów leczniczych oraz poprawa dostępności do świadczeń z
zakresu opieki długoterminowej.”

Nieuwzględniona Uwaga nie zawiera konkretnego postulatu zmiany czy uzupełnienia zapisów projektu SRWD.
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REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD
Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

1738

II. Mając na uwadze powyższe w aktualizacji strategii rozwoju
dla Dolnego Śląska należy przyjąć realizację trzech postulatów:
1. Pełniejszy współudział przedsiębiorców w konstruowaniu
aktualizacji wraz z możliwością przedstawienia kontrpropozycji
2. Umożliwienie bezpośredniego udziału organizacji
gospodarczych w obszarze realizacji strategii
3. Umożliwienie dyfuzji dobrych praktyk i efektywnych
rozwiązań organizacyjnych stosownych w sferze
przedsiębiorstw do wykorzystania w sferze państwowej i
samorządowej, uwzględniając w tym edukację, służbę zdrowia
czy w ograniczonym zakresie bezpieczeństwo wewnętrzne.

Uwzględniona częściowo

Proponowane rozwiązania funkcjonują w ramach działalności Rady Gospodarczej.

1739

III. Aby we właściwy sposób zidentyfikować, a następnie
zastosować tezy aktualizacji strategii w obszarze gospodarki
należy uwzględnić poniższe założenia:
1. Głos przedsiębiorców musi być brany pod uwagę zarówno w
fazie projektowej, konsultacyjnej jak i wykonawczej. Istnieje
potrzeba instytucjonalizacji przedstawionych przez organizacje
gospodarcze (ale nie tylko) postulatów, dezyderatów, opinii,
ekspertyz i wniosków projektowych.
2. Tradycyjne narzędzie informacyjne, promocyjne oraz
edukacyjne nie są już na tyle wydolne, aby efektywnie wspierać
proces realizacji strategii. Konferencje, eventy czy strony
internetowe stanowią pasywne źródła przekazu informacji i nie
przyczyniają się w zadowalającym stopniu do podejmowania
zaleconych działań i podejmowania decyzji. Konieczne jest
użycie narzędzi zapewniających zarówno analizę
przedwykonawczą, potrzebną do optymalnego zaplanowania
realizowanego projektu, atrakcyjną formułę opartą na
kanonach efektywnej komunikacji, jak i ewaluację
powykonawczą. Jeśli przygotowuję konferencję dla
potencjalnych inwestorów to nie przedstawiam tylko informacji
o własnych możliwościach. Powinienem zadbać o dobór
uczestników, ustalić priorytety (fokus) ważne dla uczestników,
przedstawić konkretne propozycje lokowania aktywności
gospodarczej i sprawdzić ilu uczestników zdecydowało się z
oferty skorzystać.
3. Należy zapewnić aktywny udział przedsiębiorców w
realizowanych działaniach i projektach. Nic nie stoi na
przeszkodzie aby we współpracy z właściwymi jednostkami
administracyjnymi, lub samodzielnie (poprzez grupy branżowe,
klastry, organizacje przedsiębiorców) realizować zaplanowane
działania i projekty. Taki outsourcing zadań powinien zapewnić
z jednej strony wysoki poziom realizacji a z drugiej
identyfikowanie się przedstawicieli sfery gospodarczej z
realizowaną strategią. Przedsiębiorcy powinni poczuć się
gospodarzami wdrażanego procesu rozwoju, do tej pory byli
często albo biernymi obserwatorami, albo co najwyżej
uczestnikami pojedynczych eventów.

Uwzględniona częściowo

Proponowane rozwiązania funkcjonują w ramach działalności Rady Gospodarczej.

Lp.

Rozdział

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

Uzasadnienie zmiany
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Rozdział

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

Tezy do konsultacji, a następnie do ewentualnego
zastosowania przy realizacji strategii w obszarze celów
gospodarczych można przedstawić jako portfolio (założenie)
postulatów (pkt. II) oraz założeń ( pkt. III); przedstawia kolejny
wiersz
Założenia
Postulaty Instytucjonalizacja inicjatyw przedsiębiorców
Atrakcyjność form realizacji projektów Outsourcing zadań
(know how wykonawcze) Modelowanie i zarządzanie
procesowe. Udział przedsiębiorców w formułowaniu
aktualizacji strategii • Powołanie komisji gospodarczej (KG) i
grupy doradczej (GD)
• Zgłaszanie inicjatyw i ocena dokumentów (KG, GD)
Wyjazdowe warsztaty projektowe • Przedstawienie przez KG i
GD wizji realizacji strategii w obszarze MŚP • Konstrukcja
modelu procesu realizacji strategii
Czynny udział przedsiębiorców w realizacji strategii
Przedstawianie koncepcji i sposobu realizacji projektów; Głos
doradczy KG i GD • Przedstawianie propozycji form realizacji
projektów
• Prowadzenie projektów • Realizacja wyznaczonych projektów
• Właściciel procesu rozwoju MŚP
• Udział w ocenie realizacji strategii
Dyfuzja wiedzy i doświadczeń przedsiębiorców do otoczenia
Wykreowanie i promocja standardów stosowanych przez
przedsiębiorców (KG i GD) • Śniadania prasowe
• Warsztaty twórcze
• Interaktywne konferencje i seminaria
• e-doradztwo • Realizacja projektów interdyscyplinarnych
• Stałe komisje współpracy:
- Edukacja
- Służba zdrowia
- Administracja
- Samorządność • Współrealizacja procesu zmian w
instytucjach państwowych i samorządowych

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Nieuwzględniona

Uwaga zby szczegółowa do zapisów SRWD
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Rozdział

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Szanowny Panie Marszałku, na łamach wrocławskiego wydania
Gazety Wyborczej w dniu 29 list. Br opublikowany został
projekt Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego z
zapowiedzią konsultacji społecznych nad tym projektem z
Pańskim udziałem. Wśród działań, które zamierza samorząd
województwa zrealizować w najbliższych ośmiu latach trudno
nawet w przybliżeniu dostrzec problem rozwoju dolnośląskiego
pszczelarstwa, które jest ewidentną częścią działań rolnospożywczych i samowystarczalności żywnościowej regionu
(produkcja i przetwórstwo rolno-spożywcze) i kreowanie marki
dolnośląskich produktów. W roku 2010 (15 marca) Rada nasza z
udziałem członków zarządów Związków Pszczelarzy zrzeszonych
w Wojewódzkiej Radzie Koordynacyjnej Dolnośląskich
Związków Pszczelarzy odbyła spotkanie na terenie Urzędu
Marszałkowskiego z b. Wicemarszałkiem Województwa
Dolnośląskiego Panem Stanisławem Longawą i Dyrektorem
Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu
Marszałkowskiego Panem Pawłem Czyszczoniem. Podczas
wymienionego spotkania przedstawiliśmy najistotniejsze
problemy pszczelarstwa na Dolnym Śląsku, prezentując
zarazem efekty nasze jak i pomoc, jaką od samorządów
województw np. Małopolski i Górnego Śląska uzyskują tamte
związki. W efekcie w/w spotkania opracowaliśmy projekt
Programu Rozwoju Pszczelarstwa na Dolnym Śląsku (który
pozwalamy sobie Panu Marszałkowi przesłać) i przekazaliśmy
pismem z dnia 24 marca 2010 r. Panu Wicemarszałkowi St.
Longawie z propozycją, by projekt ten przedstawić Komisji
Rolnictwa i Komisji Środowiska Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego. W sprawie tej dwukrotnie interweniowaliśmy u
Pana Wicemarszałka, m. in. 30 lipca 2010 r., pozostając bez
jakiejkolwiek odpowiedzi. Dodatkowo 24 marca 2012 r.
skierowaliśmy pismo w tej sprawie do Wydziału Rozwoju
Obszarów Wiejskich załączając kopię w/w projektu. Zdajemy
sobie sprawę, że nasz projekt Programu może nie być
doskonały. Gotowi jesteśmy udzielić wszelkich wyjaśnień i
uzasadnień w tym zakresie. Naszym zdaniem zagadnienie jest
zbyt poważne by je lekceważyć. Dzi ś na Dolnym Śląsku w

1742

…Występuje tu większość znanych
Minister Gospodarki wraz z MinistremŚrodowiska do końca 2013 r.
rodzajów kopalin: należące do
…Występuje tu większość znanych rodzajów kopalin: należące
ma dopiero sporządzić wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla
największych w skali światowej i jedyne w do największych w skali światowej i jedyne w Polsce złoża rud
państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania. W
Polsce złoża rud miedzi i srebra,
miedzi i srebra, zasoby węgla brunatnego, złoża gazu
związku z brakiem wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
strategiczne zasoby węgla brunatnego,
ziemnego…...
przedwczesne jest wskazywanie ich w Strategii.
złoża gazu ziemnego…...

1743

Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową
nieodwracalnie niszczy środowisko, powodując jego całkowitą
degradację, nawet na terenie sąsiednim kopalni. Spowoduje straty
…Natomiast w związku z nieuniknionym
społeczne związane z masowymi wysiedleniami oraz
…Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się tych
wyczerpaniem się tych złóż w przyszłości unicestwieniem istniejącej infrastruktury i miejsc pracy. Należy
złóż w przyszłości - podjęcie decyzji dotyczącej ich eksploatacji
podjęcie decyzji dotyczącej ich
bezwarunkowo uwzględnić wyniki prawomocnego REFERENDUM z
złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy jedynie metodą
eksploatacji złóż węgla brunatnego w
dnia 27.09.2009 r., gdzie społeczeństwo wypowiedziało się
nieodkrywkową (nieinwazyjną, nie ingerującą w środowisko)…
okolicach Legnicy…
przeciwko eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową. W
związku z powyższym należy uszanować wolę mieszkańców,
dotyczącą przyszłej działalności gospodarczej na terenie złóż węgla
brunatnego.

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Nieuwzględniona

Uwaga nie jest przedmiotem ustaleń SRWD. Strategia Rozwoju Województwa
Dolnośląskiego jest pierwszym szczeblem programowania strategicznego i określa
główne wyzwania i kierunki działań tworząc docelowy obraz planowanej
przyszłości regionu w określonym horyzoncie czasowym.

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zmiana zapisu.

Uwzględniona częściowo

Uwagą częsciowo uwzględniona poprzez rozwinięcie opisu OF "Decyzja ta
powinna zostać poprzedzona ekspertyzami zarówno geologicznymi i
przyrodniczymi badającymi konsekwencje ingerencji w naturalne środowisko, jak i
społecznymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, które obejmować będą również
ocenę korzyści i strat."
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REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

1744

…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie
dopiero na podstawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
nowych kompetencji tego subregionu w
…Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji Wojewoda wspólnie z samorządem, na terenie którego znajdują się
kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
tego subregionu w kontekście ograniczoności miedzi. Obszar
złoża, ustali rodzaj i czas działalności oraz rodzaj ewentualnej
występowania ochronnych złóż węgla
występowania złóż węgla brunatnego, wymagający…
ochrony złóż z uwzględnieniem woli mieszkańców wyrażonej w
brunatnego, wymagający kierunkowych
referendum.
decyzji państwa…

1745

…Budowa dróg o znaczeniu
ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3
Nowa Sól - Legnica - Lubawka…

1746

…Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie
autostrady lub drogi ekspresowej A18, S3 Nowa Sól - Lubin Legnica - Lubawka…

1. Proponujemy zmianę nazwy Aglomeracji Jeleniogórskiej na
Region Karkonoski lub Karkonosze. Jest to uzasadnione z
turystycznego i marketingowego punktu widzenia.
Przyczyniłoby się to z jednej strony do dalszego rozwoju marki
Karkonosze, z drugiej - czerpanie korzyści z jej
rozpoznawalności w kraju i za granicą.

1747

2. W obszarze turystyka i turystyka uzdrowiskowa proponujemy
wpisanie do Strategii Rozwoju obok miejscowości
uzdrowiskowych także gmin pełniących funkcje liderów
turystyki na Dolnym Śląsku, generujących największy ruch
turystyczny (Karpacz, Szklarska Poręba,) Gminy te stymulują
ruch turystyczny także w gminach sąsiednich: Stara Kamienica,
Piechowice, Podgórzyn, Mysłakowice, Kowary stając się tym
samym motorem rozwoju gospodarczego. Dotychczas formy
wsparcia oraz środki finansowe dedykowane były gminom
uzdrowiskowym. Należy pamiętać, że w obszarze Aglomeracji
Jeleniogórskiej są to zaledwie dwie miejscowości Świeradów
Zdrój oraz Jelenia Góra. Dlatego też zasadnym jest
zdefiniowanie w Strategii ww. jednostek samorządu
terytorialnego jako obszarów o szczególnym znaczeniu dla
rozwoju gospodarczego Dolnego Śląska, stworzenie programów
wsparcia oraz zapewnienie przepływu środków finansowych.

1748

3. Z uwagi na fakt, iż Strategia Rozwoju Województwa jest
dokumentem, na podstawie którego tworzony jest Regionalny
Program Operacyjny celowe jest wprowadzenie zapisów
dotyczących alokacji środków finansowych dla poszczególnych
gmin. Dla zapewnienia dywersyfikacji przepływu środków
pieniężnych oraz zrównoważonego rozwoju Województwa
zasadne byłoby dokonywanie podziału środków
proporcjonalnie do liczby mieszkańców. Byłoby to szansą dla
małych gmin miejskich nie będących gminami wiejskimi, które
w bieżącym okresie programowania środków unijnych były w
dużym stopniu wykluczone z możliwości aplikowania o środki
finansowe.

Budowa drogi ekspresowej S3 przyczyni się do rozwoju
gospodarczego naszej gminy oraz uprości połączenie
komunikacyjne. Połączenie komunikacyjne krajowe północ –
południe (Świnoujście – Jakuszyce) oraz usprawni i ułatwi
połączenie z Polską środkową i wschodnią, które jest kluczowe dla
rozwoju całego subregionu legnickiego.

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona

Korekta opisu OI 2. - ostanie zdanie otrzymuje treść "…Obszar występowania
udokumentowanych złóż węgla brunatnego, wymagajacy kierunkowych decyzji
państwa."

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Zapis w Makrosferze Infrastruktura zostanie uwzupełniony :
"Budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie co najmniej drogi
ekspresowej Nowa Sól - Lubin - Legnica - Lubawka".

Nieuwzględniona

Aglomeracja Jeleniogórska jest pojęciem szerszym obejmującym Karkonosze,
Jelenią Górę jak i inne gminy chcące współpracować w ramach aglomeracji.

Uwzględniona

Nieuwzględniona

Uwaga uwzględniona w Makrosferze TURYSTYKA: Przedsięwzięcie: 4.4.2.
Aktualizacja lub opracowanie subregionalnych strategii rozwoju turystyki
uwzględniających zmieniające się uwarunkowania rozwoju.

Uwaga nie dot. SRWD lecz przyszłego RPO. Środki, które wydatkowane będą z
RPO w ramach nowej perspektywy finansowej, będą musiały być wydatkowane
zgodnie z okreśłonymi celami przez KE i jednocześnie wiązać się z osiągnięciem
określonych wskaźników. Dlatego nie jest możłiwy podział środków np. w oparciu
o liczbe ludności. Natomiast w niektórych obszarach i dziedinach możliwa będzie
terytorialziacja wsparcia czyli zapewnienie określonej kwoty na dane obszary (nie
może to być obszar jednje gminy. Kwestia terytorializacji wsparcia w ramach
przyszłej perspektywy jest obecnie przedmiotem negocjacji z KE i tematem
spotkań z MRR.
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4. Proponujemy wprowadzenie zapisów dotyczących rozwoju
sektora MŚP funkcjonujących w obszarze turystyki
ukierunkowanego nie na tworzenie nowych miejsc
noclegowych, a na poszerzenie i zróżnicowanie oferty
turystycznej (alternatywne formy rekreacji, spędzania czasu
wolnego, oferta kulturalna, artystyczna).

Uwagi generalne:
W przedstawionej Strategii bardzo mocno podkreśla się
bogactwo zasobów naturalnych, w szczególności tych o
znaczeniu gospodarczym, tj. złoża rud miedzi i srebra, zasoby
węgla brunatnego, złoża gazu ziemnego, liczne i różnorodne
surowce skalne, bogate złoża piasków i żwirów oraz liczne złoża
wód mineralnych i leczniczych (str. 8). Natomiast zbyt skromnie
traktuje się zasoby przyrodnicze tego regionu, które w strategii
określa się mianem zasobów krajobrazowych (str. 9). Pojęcie „
zasoby przyrodnicze” jest pojęciem znacznie szerszym i bardziej
odpowiednim dla tego opracowania, gdyż zawiera w sobie
zarówno bogaty świat roślin i zwierząt, bogatą budowę
geologiczną regionu, specyficzny klimat oraz zróżnicowaną
rzeźbę terenu decydująca o krajobrazie. Nie powinniśmy
zapominać o bogatych zasobach przyrodniczych Dolnego
Śląska, na które składa się znaczna lesistość tego regionu,
bardzo zróżnicowana sieć hydrograficzna, duża liczba
obiektów chronionych: Karkonoski Park Narodowy, Park
Narodowy Gór Stołowych, 12 parków krajobrazowych,
kilkadziesiąt rezerwatów przyrody, obszary Natura 2000 i
wiele innych obiektów decydujących o przyrodniczej
unikatowości tego regionu. Karkonoski Park Narodowy oraz
rezerwat przyrody Stawy Milickie spełniają ważną rolę w
ochronie zasobów przyrodniczych w układzie
międzynarodowym, wypełniając polskie zobowiązania
wynikające z podpisanych przez Polskę konwencji.

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Nieuwzględniona

Uwaga zbyt szczegółowa. Zapisy SRWD nie wykluczają rozwoju wskazanego
obszaru.

Uwzględniona

Teks Strategii zostanie uzupełniony o postulowane treści.
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Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

1751

Niestety z przykrością należy stwierdzić, że te nieprzeciętne
walory przyrodnicze regionu w projekcie Strategii zostały
jedynie zauważone po stronie „konsumpcji” czyli wykorzystania
ich do podnoszenia atrakcyjności turystycznej Dolnego Śląska,
natomiast w żadnym miejscu Strategia nie odnosi się do
potrzeby ich zachowania i ochrony. Nie można be
konsekwencji dla środowiska przyrodniczego eksploatować tych
cennych zasobów bez ograniczeń. Zrozumiała potrzeba
udostępniania tych cennych wartości dla rozwoju sportu,
rekreacji i turystyki, a także poprawy zdrowia obywateli musi
iść w parze z jednoczesnym procesem ich ochrony, a nawet
powielania zasobów przyrodniczych. Projekt Strategii słusznie
(na str. 18) określa zasadę zachowania dziedzictwa
kulturowego i przyrodniczego dla następnych pokoleń, lecz nie
przewiduje żadnych działań w kierunku realizacji tej zasady.
Wszystkie działania ukierunkowane są wyłącznie na aktywne
wykorzystywania zasobów. Jest to sprzeczne z zasadą rozwoju
zrównoważonego, która polega na możliwości czerpania z
zasobów przyrodniczych wyłącznie w takim zakresie, w jakim te
zasoby są w stanie to wytrzymać w długie perspektywie
czasowej i się zregenerować (samoczynnie lub z udziałem
człowieka). Wymagane jest również zastosowanie zasady
przezorności w każdym przypadku, w którym nie jesteśmy w
stanie jednoznacznie przewidzieć skutków naszego działania.
Bezpowrotne uszczuplanie cennych zasobów przyrodniczych
dopuszczalne jest w wyjątkowych przypadkach (ważny interes
społeczny, przy braku możliwości rozwiązań alternatywnych)
pod warunkiem zastosowania działań kompensujących.

Uwzględniona

Teks Strategii zostanie uzupełniony o postulowane treści.

1752

Nie zdefiniowano również zagrożeń, jakie niesie ze sobą
eksploatacja zasobów naturalnych oraz przestrzeni
przyrodniczej dla rozwoju turystyki. Jest to niezbędne, aby
zaplanować szereg działań ograniczających oraz
minimalizujących w celu eliminacji negatywnych skutków
rozwoju turystyki dla środowiska przyrodniczego. Karkonoski
Park Narodowy jest najlepszym przykładem tego, że rozwój
ruchu turystycznego na terenie Parku może odbywać się pod
warunkiem ciągłej realizacji zadań z zakresu monitoringu tego
ruchu i jego wpływu na środowisko przyrodnicze oraz
realizację szeregu działań ograniczających negatywny wpływ
tego ruchu na środowisko Parku, jak: remonty i utrzymanie
szlaków turystycznych, ich właściwe oznakowanie, sprzątanie,
edukacja ekologiczna, stała kontrola pod kątem sanitarnym
schronisk i obiektów narciarskich na terenie Parku i wiele
innych działań wymagających bardzo dużych nakładów
finansowych.

Uwzględniona częściowo

Uzupełnienie zapisów . Precyzowanie działań niezbędnych do realizacji celów
zawartych w SRWD będzie następowało w programach rozwojowych, politykach
wojewódzkich i planach, zgodnie z zapisami w rozdziale 5. System wdrażania

Lp.

Rozdział

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

Uzasadnienie zmiany

290
UWAGI ZGŁOSZONE DO PROJEKTU SRWD 2020
Lp.

1753

1754

1755
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Rozdział

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany
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Uzasadnienie zmiany

Projekt Strategii nie przewiduje również w swojej treści
żadnych działań związanych z zachowaniem i pomnażaniem
zasobów przyrodniczych. Nie uwzględnia żadnych działań
wynikających z dokumentów krajowych, jak chociażby Polityka
Ekologiczna Państwa, Krajowa Strategia Ochrony
Różnorodności Biologicznej i Zrównoważonego jej
Wykorzystania, czy chociażby Koncepcji Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju do roku 2030. We wspomnianej wyżej
koncepcji, przyjętej przez Radę Ministrów 13 grudnia 2011 roku
zaplanowano między innymi powiększenie Karkonoskiego Parku
Narodowego (str. 128 Koncepcji). Projekt Strategii nie donosi
się do tego faktu nigdzie w swojej treści, pomimo, że podobny
zapis znajduje się w projekcie Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego.

Strategia rozwoju województwa dolnośląskiego opiera się na
dwóch filarach: przedsiębiorczości i edukacji. Biorąc pod uwagę
niekorzystne trendy demograficzne z jednej strony, z drugiej zaś
istotny potencjał naukowo-badawczy i akademicki skoncentrowany
PRIORYTETY:
głównie we Wrocławiu, ale także rozwój szkolnictwa wyższego w
-Kreowanie wizerunku i promowanie Dolnego Śląska jako
innych miastach regionu (Legnica, Wałbrzych, Jelenia Góra)
regionu z bogatą i różnorodną ofertą edukacyjną na poziomie
(wymienione jako mocne strony w analizie SWOT) strategicznym
wyższym
celem powinno być przyciąganie najzdolniejszej młodzieży spoza
KORZYŚCI
regionu na studia do wyższych uczelni we Wrocławiu i na terenie
-Przyciąganie na studia na dolnośląskich uczelniach
województwa poza stolicą Dolnego Śląska. Wrocławskie uczelnie
najzdolniejszej młodzieży spoza regionu i związanie ich z
pokazały, że potrafią ze sobą współpracować tworząc markę
Dolnym Śląskiem jako wysoko wykwalifikowanych absolwentów
Wrocławski Indeks, organizują targi i spotkania edukacyjne oraz
-Należy wydzielić w budżecie przeznaczonym na promocję
konkurs internetowy. Tworzenie i wspieranie sieci współpracy
Dolnego Śląska środki na promocję oferty edukacyjnej szkół
uczelni wyższych jest wymienione jako jeden z priorytetów w
wyższych.
rozdziale EDUKACJA, KULTURA i INFORMACJA. Dobrym
przykładem może być województwo małopolskie, gdzie powstaje
wspólna platforma największych uczelni Krakowa, magistratu i
Urzędu Marszałkowskiego.

Permanentny monitoring stanu środowiska przyrodniczego

Dodatkowy priorytet w zakresie zasobów środowiska naturalnego i
kulturowego

Uwagi do strategii – bez konkretnej propozycji zapisu

W analizie SWOT (str. 13) zapisano między innymi, że słabą stroną
jest postępująca w regionie polaryzacja pod względem inwestycji.
Naszym zdaniem próba interwencji polegająca na dążeniu do
stworzenia większej ilości centrów przy jednoczesnym utrudnieniu
rozwoju pozostałych ośrodków, nie zmieni sytuacji na korzyść.
Wykreowane dodatkowe, poza Wrocławiem i LGMO centra nie
będą w stanie dorównać istniejącym, a dystans pomiędzy liderami i
pozostałym obszarem regionu zwiększy się. Wśród zagrożeń w
analizie SWOT wymieniono narzucone i ukierunkowane odgórnie
finansowanie przez UE. Paradoksem byłoby wygenerowanie
podobnego mankamentu w strategii. Można się także obawiać, czy
nieuwzględnienie naszego wniosku nie wpłynie na zwiększenie
„Barier rozwoju Dolnego Śląska” zapisanych na str. 15 ( w
szczególności pierwszej i SRWD ostatniej z wymienionych).

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona

Teks Strategii zostanie uzupełniony o postulowane treści.

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona.

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona.

Nieuwzględniona

Uwaga nieuwzględniona. SRWD nie będzie utrudniać w żaden sposób rozwoju
jakimkolwiek ośrodkom czy obszarowm województwa. Próba wykreowania
nowych obszarów wzrostu ma na celu przygotowanie gospodarki regionu na
ewentualne perturbacje gospodarcze w ośrodkach będacych obecnie
lokomotywami rozwoju regionu oraz wzmocnienie podbudowy rozwojowej i
wykorzystanie dotąd nieaktywowanych potencjałów. Nie można zagwarantować
sukcesu tych działań, lecz twierdzenie już teraz, że będą one nieskuteczne jest
dalece nieuprawnione.
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Już tradycyjnie w kolejnym dokumencie strategicznym
województwa dolnośląskiego (uwagę przywiązuje się głównie do
korytarzy transportowych łączących Dolny Śląsk ze stolicą kraju i z
zagranicą oraz łączących Wrocław z ośrodkami ponadregionalnymi)
– w analizie SWOT nie zwrócono należytej uwagi na jedną z
najsłabszych stron i najpoważniejszych barier rozwoju – brak
jakichkolwiek relacji pomiędzy rozwojem podstref specjalnych stref
ekonomicznych a układem infrastruktury drogowej i kolejowej
„kooperacyjnej” i dla transportu pracowników oraz infrastruktury
energetycznej, gazowej itd. bezpośrednio związanej z centrami
Wpisać, jako jeden z najistotniejszych celów do zrealizowania w aktywności gospodarczej (poza aglomeracją wrocławską) W wielu
przypadkach barierą inwestycyjną nie jest położenie, jakość
obszarze gospodarki: „Przejęcie udziałów Skarbu Państwa w
Kamiennogórskiej, Legnickiej i Wałbrzyskiej SSE oraz połączenie lokalizacji, rynek pracy, kwalifikacje siły roboczej, a po prostu brak
odpowiedniej ilości kilowatów lub metrów sześciennych gazu (w
w Dolnośląską Strefę Ekonomiczną”.
znakomitej większości przypadków brak też „bajpasów”
infrastrukturalnych – rezerwowego zasilania i dostaw mediów.
Niezależnie od powyższego, Strategia nie odpowiada na pytanie, co
stanie się po grudniu 2020, czyli dacie granicznej dla specjalnych
stref ekonomicznych. Nie zaplanowano żadnych istotnych działań
zmierzających do utrzymania inwestorów globalnych lub do
przygotowania się na znaczący wzrost bezrobocia strukturalnego.
Stąd propozycja, aby w najistotniejszej dla regionu kwestii
gospodarczej wypracować system umożliwiający wpływ władz
wojewódzkich na działalność SSE na Dolnym Śląsku.

1757

1758

Treść uwagi/propozycja zmiany
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„Kotlina Kłodzka”

Zastąpienie w całym dokumencie nazwy „Kotlina Kłodzka” –
nazwą Ziemia Kłodzka

Ze względu na ograniczone terytorialnie pojęcie „Kotlina Kłodzka” ,
funkcjonujące w obszarze geograficznym.

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Nieuwzględniona

Uwaga nieuwzględniona. Działalność SSE jest regulowana na poziomie krajowym
poprzez ustawy i rozporządzenia, w związku z czym znajduje się to poza zakresem
kompetencyjnym samorządu województwa. Niemniej jednak władze
samorządowe, zgodnie z zapisami projekty SRWD (m.in. opis systemu wdrażania
od będą podejmować działania "miękkie" w celu uzyskania na szczeblu krajowym
korzystnych dla regionu decyzji. Jedny z priorytettów makrosfery Partnerstwo i
Przedsiębiorczość jest również "Ustabilizowanie gospodarcze regionu poprzez
wzrost znaczenia lokalnej przedsiębiorczości" .

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona
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Rozdział

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

W pierwszym przypadku zaprezentowana wyliczanka niewiele
ma wspólnego z prawdziwym, diagnostycznym SWOT-em –
błędy w klasyfikacji wielu czynników, zwłaszcza szans i
zagrożeń. Ponadto, wszystkie cztery prezentują identyczne
znaczenie (brak rangowania, oceny ich istotności). Nie ma
również punktu odniesienia (benchmarku) – silne i słabe strony
oraz szanse i zagrożenia są z założenia pojęciami względnymi –
tutaj jest to niewidoczne, podobnie jak interakcje pomiędzy
nimi i ew. wzajemne oddziaływania, sekwencja 8 pytan.(TOWS)
. Dopiero taki „SWOT” uniemożliwia konstruowanie kolejnych
etapów strategii z uwzględnieniem zgodności (współmierności)
diagnozy, celów, zasobów. Itd., itp…
Zaprezentowana wizja Dolnego Śląska „ Blisko siebie – blisko
Europy” wzbudza poważne wątpliwości nie tylko dlatego, że
nie spełnia aspiracji obywateli – ponadto wyłączenie ich jako
właścicieli/depozytariuszy SRWD z etapu jej tworzenia jest
zupełnie niezrozumiałe. Pomijając nieokreśloną „duszę”,
wartość dodaną, niejednoznaczność, ten element dokumentu
(„cel celów”) powinien spełniać kilka podstawowych warunków.
Po pierwsze prezentować stan docelowy, „porywać ludzi” a co
najmniej umożliwiać ich identyfikację/utożsamianie się,
odzwierciedlać ambicje mieszkańców, ich pragnienie sukcesu w
wielu wymiarach – a także jednoczyć wokół siebie.
Nie wolno abstrahować od przeszłości, jeżeli tak wyraźnie
odciska one swoje piętno nad tym, co dzieje się obecnie - i w
dużym stopniu realnie determinuje przyszlość

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany
W załaczeniu przesyłam swoje uwagi i opinie dotyczace projektu
SRWD, wychodzac z zalożenia, ze nie forma jest najważniejsza a
treść, zaangażowanie - i że nie szukanie pretekstów w celu
drzucenia/zlekceważenia ocen i wniosków tylko dlatego, ze sa
polemiczne Dotyczą one zróznicowanych zagadnien, tematów,
również i takich, które tylko pozornie nie są związane z nowym
projektem - jego jakością, przydatnością - lecz w rzeczywistości
mają duże znaczenie dla prawidłowego wdrożenia strategii i
funkcjonowania w przyszlości. Sądzę, że podzielicie Państwo moje
przekonanie, że nie można koncentrować się wyałcznie na
konkretach, indywidualnych pomysłach i ew. własnych
propozycjach, bo nie w tym obszarze operacyjnym funkcjonują
największe zagrożenia dla SRWD - konieczna jest analiza,
spojrzenie holistyczne, całościowe. Skoro wszystkim - w tym
przypadku UMWD oraz mnie - zależy na sukcesie, wysokim
poziomie, przydatności i efektach SRWD, to wspólnym wnioskiem
jest konstatacja, ze im bardziej zdecydowana i pogłebiona krytyka,
tym jest ona bardziej skuteczna, uczciwa i rzetelna - a wiec
pewniejsza eliminacja negatywów, braków. Lakierowanie
rzeczywistości/stanu faktycznego, tuszowanie nieprawidłowości,
propaganda sukcesu jest zawsze ewidentnym działaniem na szkodę
danej sprawy - w tym przypadku samego dokumentu, regionu.
Powinny również zostać wyciagfnięte wnioski z błedów, etapów,
sytuacji z przeszłości, bo stwierdzenie, że to co już było to nie ma
żadnego znaczenia jest nieprawdziwe i szkodliwe. Dotyczy to m.in.
SRWD z 2005, dotychczas nie wdrożonej (to fakt łatwy do
udowodnienia a nie żaden nonsens) a także niezbyt uspołeczniony
proces tworzenia obecnego projektu.
Strategia jest z założenia jednym z najważniejszych dokumentów
regionalnych, podstawowym narzędziem polityki rozwoju. To nie
jest wyłącznie opracowanie koncepcyjno-programowe, to przede
wszystkim akt prawa miejscowego(uchwała sejmiku), który
powinien spełniać określone właściwości, rygory i standardy
obowiązujące regulacje prawne. Dotyczy to zarówno momentu ich
uchwalania jak i dalszego funkcjonowania - „zarządzania nim”
przez samorząd wojewódzki w kilkuletniej perspektywie.
Opiniowanie, konsultowanie tak poważnego dokumentu

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Nieuwzględniona

Uwagi w całości nie nadają się do uwzględnienia. Po pierwsze ani sama uchwała
ani tym bardzie SRWD NIE SĄ AKTAMI PRAWA MIEJSCOWEGO (podstawowa
wiedza z zakresu prawoznastwa i ustroju samorządu terytorialnego). Cały tekst
przesycony jest pozornie wyszukanymi i profesjonalnymi sformułowaniami, które
w takiej zbitce pojęciowej niewiele jednak znaczą. Zarzut odnośnie małego
uspołecznienia procesu aktualizacji jest całkowicie chybiony i pokazuje tak na
prawdę brak zainteresowania tym procesem przez autora tekstu. Autor podkreśla,
że jest w stanie rozwinąc swoje zarzuty na forum publicznym, jednak nie odważył
się przybyć na żadne z około 60 spotkań konsultacyjnych organizowanych w całym
regionie, a o terminach tych spotakń informowano na wiele sposobów. Autor
formułuje również szereg poważnych zarzutów, nawet o charakterze
przestępczym, takich jak tuszowanie nieprawidłowości, celowe wprowadzanie w
błąd obywateli i instytucji państwowych i europejskich. Pytanie brzmi czy autor ma
jakieś materialne dowody na poparcie tych zarzutów, oprócz oczywiście własnych
wyobrażeń.

293
UWAGI ZGŁOSZONE DO PROJEKTU SRWD 2020
Lp.

Rozdział

Obecny zapis

1762

Uzasadnienie zmiany

Brak jakiegokolwiek zapisu na liście słabych stron na temat sytuacji
kobiet, w tym sytuacji kobiet na rynku pracy. Niezależnie od tego,
że problem dotyczy całego kraju, problem na terenie województwa
też istnieje, należy go zatem zapisać. Brak zapisu implikuje dalsze
konsekwencje, tzn. nigdzie w dokumencie strategicznym nie
dotykamy bezpośrednio problemu kobiet. Jest mowa o problemach
demograficznych, potrzebie wsparcia rodzin, ale kobiety (52%
mieszkańców województwa) boryka się z innymi problemami –
problemami wynikającym z tradycji i negatywnego
stereotypowego postrzegania roli kobiet. Tymczasem chcąc
Brak wystarczającego udziału kobiet w szeroko rozumianym
zapewnić różnorodność, innowacyjność, wykorzystać m.in. cechy
życiu publicznym regionu. (wg GUS w województwie
jakimi są gospodarność kobiet, a także większe dążenie kobiet do
dolnośląskim: tylko 41,1% pracujących to kobiety, tylko 27,5%
zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności musimy
aktywnych społecznie i politycznie to kobiety, dodatkowo brak
zwiększyć udział i wpływ kobiet na sprawy publiczne. Jeżeli
kobiet w debacie publicznej).
będziemy zliczać absolwentów wyższych uczelni nie wnikając w to,
że większość z nich to kobiety (59% absolwentów wyższych uczelni
w skali kraju to kobiety), które następnie nie są aktywne ani
zawodowo, ani politycznie, ani społecznie to wydaje się, że ten
pomiar nie ma sensu – prawda zostanie zafałszowana w ogólnej
statystyce.
Celem horyzontalnym UE przy realizacji wszelkich projektów, w
szczególności projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego jest
dążenie do równości szans kobiet i mężczyzn.

1760

1761

Treść uwagi/propozycja zmiany

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Brak zapisu

W ogólnych założeniach realizacji SRWD powinny znaleźć się
zapisy dotyczące uproszczenia procedur i biurokracji.

Zastąpienie filozofią zaufania zamiast biurokratycznej kontroli
dokumentacji na każdym kroku przyczyni się do:
- sprawniejszej realizacji zapisów SRWD
- realizację założeń good governance, czyli polityki horyzontalnej
UE w praktyce,
- przyczyni się do efektywniejszego działania, które nie będzie
skoncentrowane na administrowaniu przedsięwzięcia, tylko na
założeniach merytorycznych.

Art. 14. 1. Samorząd województwa wykonuje zadania o charakterze
wojewódzkim określone ustawami, w szczególności w zakresie: 5)
polityki prorodzinnej,
Słabym punktem SRWD jest brak działań wspomagających rodzinę.
Polska obecnie przeżywa ujemny przyrost demograficzny, duża
Tworzenie optymalnych warunków do zakładania rodzin przez
część młodych ludzi wyemigrowała z kraju, w tym bardzo Duzy
młodych ludzi, i pomoc w wychowaniu potomstwa.
odsetek polaków w okresie reprodukcyjnym. Brak działań
nakierowanych na wsparcie rodziny zadziała jak bomba zegarowa,
kreując szereg problemów w dłuższej perspektywie czasowej.
Uważam, iż warto byłoby przemyśleć miejsce oraz rolę, jaką w
nowej SRWD znajdzie rodzina, w tym zwłaszcza młode rodziny!!!!!

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona częściowo

Zapisy rozdz.1 Diagnoza prospektywna , Słabe strony, str 13 dotyczą całego
społeczeństwa w tym kobiet.

Nieuwzględniona

Uwaga nie jest przedmiotem SRWD

Uwzględniona

Uwaga uwzglęniona.
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KONSULTACJE
1. Przyjęta forma konsultacji systuuje się na najniższym
szczeblu „drabiny partycypacji społecznej”. Konsultowany jest
ostatni etap pracy nad dokumentem, już po jego opracowaniu.
2. Plik z projektem Strategii ma zablokowaną edycję tekstu
(wyszukiwanie i kopiowanie), co znacznie utrudniało pracę, i
ograniczało możliwość wyrażania opinii.

1. Nazewnictwo kierunków rozwoju powiązań i sieci osadniczej
Postulujemy zdefiniowanie nazw kierunków zgodnie z ich
znaczeniem i przebiegiem. Tak też kierunek zielonogórski jest
tożsamy z kierunkiem berlińskim.
Jakikolwiek inny kierunek powiązań z Berlinem, w szczególności
prowadzący przez Bory Dolnośląskie skutkuje określonymi
barierami przestrzenno-naturalnymi dla rozwoju takich
połączeń, powodując zwiększone koszty realizacji oraz zbędnej
antropopresji (zniszczenia środowiska naturalnego jakim są
Bory Dolnośląskie). Ten kierunek jest dziedzictwem planowania
przestrzennego z okresu lat 30-tych (III Rzesza), zupełnie nie
dostosowanym do dzisiejszych realiów i potrzeb społecznogospodarczych polskiej przestrzeni funkcjonującej na tych
ziemiach już od prawie 70 lat.
Tymczasem tradycyjny pas osadnictwa wiodący od Wrocławia
przez Kąty Wrocławskie do Legnicy i Środę Śląską i do Lubina
wyraźnie nabiera kierunku północno-zachodniego, obejmując
takie miasta jak Lubin, Polkowice, Głogów, Nowa Sól, Zielona
Góra, Krosno Odrzańskie, w większości ośrodki regionalne lub
ponadregionalne (Zielona Góra) o liczbie mieszkańców od 20 do
120 tysięcy. Aglomeracja Zielonej Góry liczy 300 tys. w obszarze
funkcjonalnym (Lubuskie Trójmiasta) oraz blisko 700 tys. w
obszarze pre-metropolitalnym, nie mówiąc już o większej
liczbie ludności w zasięgu rynkowym oddziaływania miasta
Zielona Góra ( vide: mapy KPZK).
Można zastosować nazewnictwo kierunek zielonogórskoberliński i np. żagańsko-chociebuski dla rozróżnienia pasm
rozwoju, co jednak nie pozwala zapomnień o naturalnych
ograniczeniach rozwoju osadnictwa na obszarze Borów
Dolnośląskich.

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Nieuwzględniona

Uwaga nie ma opracia w faktach. Na etapie tworzenia dokumentu konsultowane
było szerokie grono osób i instytucji. Zostały utworzone specjalne fora
subregionalne na poziomie powiatów, które miały za zadanie dostarczyć wkład
merytoryczny do projektu SRWD. Utworzono Komitet Sterujący ds. SRWD oraz
Grupę Roboczą, w skład których wchodzili przedstawiciele samorządów,
administracji rządowej, przedsiębiorców, środowiska naukowego, organizacji
pozarządowych i wielu innych.

Nieuwzględniona

W strategii wskazano perspektywiczną konieczność budowy linii wysokich
prędkości oraz połączenia ich z m.in. systemem kolei europejskich, w tym z
Berlinem (Makrosfera Infrastruktura przedsięwzięcia). W chwili obecnej nie ma
jednak sprecyzowanego jej przebiegu. Wskazano natomiast w przedsięwzięciach
tejże makrosfery konieczność modernizacji linii CE-59 wskazując także na Zielona
Górę. Realizacja tego zapisu przyczyni się do polepszenia standardu usług
komunikacyjnych między ważnymi ośrodkami miejskimi Dolnego Śląska oraz
prowadzenie sprawnych połączeń międzywojewódzkich i międzynarodowych.
Wskazano także na konieczność ukończenia drogi ekspresowej S3 łączącej
znakomitą część Polski zachodniej. Szczegółowe nazewnictwo kierunków rozwoju
powiązań i sieci osadniczej mogłoby być natomiast sformułowane w odowiednich
studiach czy wytycznych rozwoju kierunków i uwarunkowań rozwoju osadnictwa.
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2. Sieć kolejowa
2.1. Optymalne połączenie południowej Polski z Berlinem przez
węzeł wrocławski
Opierając się na:
 logice prowadzenia połączeń kolejowych dalekobieżnych tj.
tak aby łączyły ważne ośrodki sieci osadniczej (miejskie),
natomiast omijały obszary słabo zaludnione a zarazem cenne
przyrodniczo, nie posiadające ważniejszych miast,
 postulacie umocnienia roli Wrocławia i Dolnego Śląska jako
regionu węzłowego
 zapisach dokumentów dotychczasowych rządowych i
regionalnych, m.in. KPZK 2030, KSRR 2020, Studium
wykonalności KDP (2005), Programu rozwoju KDP w Polsce
(2008), PZPWL, Uchwał Rady Miasta Zielona Góra oraz Zarządu
WL,
wnosimy o usprawnienie sieci kolejowej łączącej Dolny Śląsk z
sąsiednimi regionami w następujący sposób:
1. W etapie pierwszym:
 Rewitalizacja linii CE-59 (273) Wrocław - Głogów - Zielona
Góra (- Rzepin) do prędkości minimum 120 kmh, możliwie na
wybranych odcinkach do 160 kmh
 Modernizacja linii 288 Legnica - Lubin - Rudna do prędkości
minimum 120kmh (możliwie 160km)
 Ustalenie docelowego przebiegu pociągów
międzynarodowych na trasie Kraków - Wrocław - Legnica Lubin -Głogów - Zielona Góra - Frankfurt(O)-Berlin
2. W etapie drugim, (jeśli realizacja po 2020, to do 2020 należy
podjąć prace przygotowawcze):
Linia południowa kolei dużych prędkości LPKDP (Lviv) - Rzeszów
- Kraków – Katowice – Opole – Wrocław – LGOM – Zielona
Góra z podłączeniem w rejonie Zielonej Góry do planowanej
linii KDP Y (Warszawa - Łódź - Kalisz - Poznań -) Zielona Góra –
Berlin.
Połączenie to stanowić będzie kolejowy komponent III
korytarza europejskiego TEN-T, powiązanie z Europą Zachodnią,
z możliwością sukcesywnego uzyskania szybkiego połączenia
kolejowego dużych aglomeracji południa Polski (szczególnie

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona częściowo

Uwaga zbyt szczegółowa. Została jednak częściowo uwzględniona. Należy w
Przedsięwzięciach (str.31 SRWD) dopisać do punktu: "Modernizacja infrastruktury
kolejowej… ….modernizacja i elektryfikacja linii kolejowcyh o znaczeni
regionalnym i transgranicznym" w nawiasie (m.in. połączenie Wrocławskiego
Węzła Kolejowego z Berlinem i Pragą), gdyż kolejowe połączenie z Berlinem
faktycznie zostało pominięte.
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1. Sieć drogowa
3.1 Droga ekspresowa S-3
W zakresie sieci drogowej wskazujemy na kluczowe znaczenie
połączenia Szczecin - Zielona Góra - LGOM - Pasmo Sudetów Hradec Kralove - Praha.
W naszej ocenie należy zapewnić stabilne finansowanie dla
odcinka dolnośląskiego tj. Nowe Miasteczko - Lubin - Legnica Jawor (-Bolków) o SRD dochodzącym do 30 tys. pojazdów na
dobę, celem wykonania go możliwie jak najszybciej, tj.
częściowo (np. obwodnica Lubina, Legnicy, Jawora) nawet do
roku 2015. W dalszej kolejności - można wykonać odcinek
Bolków - Lubawka - (Jaromer - Hradec Kralove) obciążony po
polskiej stronie wielokrotnie mniejszym SRD ( 3-6 tys. pojazdów
na dobę).
3.2 Program połączeń typu „szkielet ryby” wokół osi autostrady
A4
W pełni popieramy zamysł tworzenia tego typu połączeń w
sieci dróg Dolnego Śląska.
Wskazujemy, iż istotnym połączeniem jest dzisiejsza droga 352
Zgorzelec - Sieniawka. Postulujemy, aby wykonać uzupełnienie
sieci dróg szybkich przez modernizację tej drogi do standardu
GP+ ( minimum: GP z najważniejszymi skrzyżowaniami
bezkolizyjnymi), łącząc tym samym autostradę A4 z drogą
R35.cz z Sieniawki w kierunku Liberca i Pragi. Najkrótsza
czasowo możliwość łączenia Wrocławia z Pragą.
Droga 297 Bolesławiec-Szprotawa (-Nowe Miasteczko) jest
szlakiem komunikacyjnym stanowiącym dawniej europejską
drogę E14. Postulujemy również klasę GP+ dla połączenia S3 z
węzłem autostradowym Krzyżowa (A4/A18). Stanowić to będzie
istotne skrócenie drogi na trasie Sudety / Praga - Zielona Góra Szczecin
Uzupełniające do w/w propozycji połączenia kierunkowe
(regionalne) Zgorzelca i Lubania z drogą nr 18 i dalej
kierunkowo na Zieloną Górę, chociaż obecnie mniejszej rangi,
powinny być objęte niniejszym programem, odpowiednio do
perspektywicznego znaczenia.
3.3 Planowana A4n i duża obwodnica Wrocławia

1767

1) Od strony formalnej, każda strategia powinna koncentrować
się na koncepcjach i kierunkach rozwoju. Analiza strategiczna i
generalne zasady prowadzenia prac strategicznych są jedynie
dopełnieniem oraz uzasadnieniem formułowanych propozycji.
Tymczasem przedstawiony dokument zdecydowanie
zdominowany jest przez warstwę diagnostyczną (strony; 7-15,
19–22, 25–26, 38–39). Równie wyeksponowane są ogólne
reguły prowadzonych prac (strony; 5–6, 18, 24, 27–28). Na tym
tle propozycjom rozwojowym poświęcono relatywnie mało
uwagi (strony; 16–17, 23, 29–37, 40–41). Poszczególne części
przeplatają się nie tworząc spójnej całości. Dokument napisany
jest bardziej w formule. „deklaracji” niż strategii

Uwagi ogólne.

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona częściowo

Uwagza zbyt szczegółowa w skali opracowania, część uwag zgodna z zapisami
SRWD Makrosfery/Infrastruktura techniczna/Przedsięwzięcia oraz zadania z WPF
(odnośnie dróg wojewódzkich - Bielany-Łany-Długołęka)

Nieuwzględniona

Od strony formalnej strategia rozwoju województwa powinna zawierać te
elementy, które zostały wymieniona w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorządzie województwa i ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju. I pod tym względem projekt SRWD spełnia wszelkie
kryteria potrzebne do bycia strategią. Jednocześnie Strategia ta będzie pełniła rolę
przejrzystego przewodnika dla kolejnych zarządów województwa, posłów regionu
oraz innych osób zaintresowanych zrównoważonym rozwojem Dolnego Śląska, w
tym środowiska naukowe, przedsiębiorców i mieszkańców.
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REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Nieuwzględniona

Uszczegółowienie jako odpowiedź na pytanie "co z tego wynika dla rozwoju
Dolnego Śląska" znajduje się w każdej Makrosferze - Korzyści. Ponadto zestaw
wskaźników będzie jeszcze doprecyzowywany, a duże oczekiwania są wobec
wypracowania wytycznych i ujednoliconych standardów monitorowania rozwoju
regionalnego poprzez zalecenia Krajowego Obserwatorium Terytorialnego w
ramach ministerstw MAiC i MRR - wciąż jednak prace te nie zostały ukończone.
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2) Część diagnostyczna „Gdzie jesteśmy?” (diagnoza stanu
wyjściowego) [str. 7 i nast.] nie spełnia dużej części wymogów
stawianych tego typu opracowaniom, szczególnie w analizie
kondycji rozwoju społecznego; poza hasłowym
wyszczególnieniem wybiórczo potraktowanych wskaźników
(np. demografia, ilość organizowanych festiwali oraz imprez (!),
brakuje w niej KLUCZOWEJ kwestii, jaką jest odpowiedź na
pytanie: Co z tego wynika dla rozwoju Dolnego Śląska? (chodzi
o wprowadzenie ładu myślowego według następującego
schematu: jeśli jest tak, jak opisujemy w diagnozie sytuacji, to
musimy podjąć działania w następujących obszarach po to,
żeby uzyskać dany efekt. Ponadto należy wskazać, co się
wydarzy, jeśli określonych działań nie podejmiemy);
mankamentem tej części są kwestie merytoryczne związane z
rozwojem społecznym [str. 11]: (cyt.) „Świadoma polityka
wojewódzka w zakresie technologii informacyjnych spowoduje
rozwój społeczeństwa informacyjnego, co w konsekwencji
doprowadzi do zwiększenia aktywności edukacyjnej i
obywatelskiej”. Jeszcze w latach 90-tych XXw. na zachodzie
Europy wierzono, że powszechny dostęp do sieci zwiększy
konkurencyjność. Kolejna dekada mocno zweryfikowała ten
pogląd (vide: transformacja od społeczeństwa informacyjnego
do społeczeństwa opartego na wiedzy): Internet jest
narzędziem zdobywania/ wytwarzania wiedzy, a nie gwarantem
jej posiadania!
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3) niektóre TRAFNIE pokazane deficyty w obszarze
diagnostycznym (np. kondycja organizacji pozarządowych,
sytuacja młodzieży, osób starszych, niepełnosprawnych) nie są
następnie uwzględnione na etapie planowania konkretnych
projektów minimalizujących skutki opisanych deficytów;

Uwzględniona częściowo

Makrosfera Partnertstwo i Przedsiębiorczość odpowiada na te wyzwania.
Rekomendacja: zmiana przedsięwzięcia "Powołanie instytucji wspierającej osoby
starsze" na "Stworzenie systemu wspierania osób z niepełnosprawnością i osób
starszch". Podczas spotkania z organizacjami pozarządowymi sformułowanie
"osoba niepełnosprawna" proponowano zastąpić "osoba z niepełnosprawnościa"
wskazując, że to są osoby jak każdy z nas, a nie niepełnosprawne - czyli jakiś inne.
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4) Strategia powinna być komunikatywna dla jej realizatorów,
posługując się standardową terminologią typową dla
zarządzania strategicznego. W przedkładanym dokumencie
brakuje nadrzędnego celu rozwoju, programów rozwojowych,
zadań strategicznych, kryteriów ich oceny, za to wprowadzono
mało zrozumiałe pojęcia jak „Bilans otwarcia”, „zasady
realizacji” czy „makrosfery”. Wprowadza to chaos
terminologiczny i mimo, że jest objętościowo bardziej zwarta
od poprzednich, to nie ułatwia on odbioru strategii tym
bardziej, że treść umieszczona w poszczególnych partiach
tekstu nie odpowiada ich tytułom (np. bilans otwarcia jest
kolejnym ujęciem analizy strategicznej rozwijającym analizę
SWOT).

Nieuwzględniona

Zadania strategiczne i kryteria ich oceny zostały wskazane w Makrosferach.
Podczas konsultacji społecznych, w tym kilkudziesięciu spotkań w regionie,
jednoznacznie wskazywano na dobrą komunikatywność projektu Strategii - musi
ona dotrzeć do jak najszerszej grupy Dolnoźlązaków.
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Uzasadnienie:
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5) W wymiarze merytorycznym strategia każdej organizacji
powinna formułować klarowny pomysł jej rozwoju,
umożliwiający wyróżnienie się w długiej perspektywie
rozwojowej. W projekcie SRWD pomysłu takiego nie widać. Nie
odnosi się do prognozowanych negatywnych zmian
demograficznych, które już mają miejsce a do 2020 r. będą się
potęgować jak też nie odnosi się do wykazanego odległego, bo
232 miejsca na 275 w rankingu regionów UE, które wyraźnie
pokazuje zapóżnienie rozwojowe subregionu Jeleniogórskiego i
Wałbrzyskiego. Utrwala on dotychczasowe procesy rozwojowe
koncentrując się na średnioterminowej perspektywie czasowej,
a prób uruchomienia nowych inicjatyw strategicznych po
zamianie podziału z poprzednio identyfikowanych sfer na
makrosfery, trudno dostrzec. Projekt zakłada model
partycypacyjny, włączający jedynie powierzchownie
przedstawicieli różnych środowisk na etapie jego powstawania
oraz konsultowania ale nie identyfikuje istniejących
uczestników procesów partycypacji jakie zachodzą od 2000 r. i
powinni być włączeni w realizację strategii do 2020 r.

Nieuwzględniona

1. Wiązki działań strategicznych zawarte w Makrosferach mają właśnie tym
procesom przedziwdziałać i aktywizować działania rozwojowe. 2. Koordynacja
procesu zarządzania strategicznego na poziomie całego województwa będzie
realizowana poprzez Regionalne Forum Terytorialne, którego zadaniem będzie
wymiana doświadczeń i informacji na poziomie regionalnym. Dodatkowo stanie się
platformą dyskusji strategicznej na temat celów, kierunków oraz efektów polityki
prowadzonej w regionie.
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6) Merytorycznym zadaniem strategii jest przedstawienie
wykonawcom pragmatycznych programów rozwojowych o
priorytetowej randze. W zaprezentowanym dokumencie
selekcji takiej nie dokonano a zapowiedziane różnej rangi
zadania realizacyjne trudno uznać za strategiczne. W wielu
wypadkach określono je na tyle ogólnie, że trudno je też uznać
za propozycje praktyczne.

Nieuwzględniona

Rolą Strategii jest stworzenie ram dla stworzenia na jej podstawie
"pragmatycznych" programów rozwojowych i operacyjnych.
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7) Brak pokazania JASNEJ i dla wszystkich zrozumiałej WIZJI
rozwoju Dolnego Śląska (gdzie będziemy jako region za 8 lat); w
projekcie zapisano: BLISKO SIEBIE – BLISKO EUROPY; [str. 16];
idea ‘bliskości’ zapisana w interpretacji wizji NIE przekłada się
na później proponowane działania!

Uwzględniona częściowo

Elementem wizji jest "Plaster miodu" , który prezyzyjnie opisuje Dolny Śląsk w
2020 roku. Rekomendacja: dla lepszej czytelności relacji plastra i hasła wizji
powinien on być przesunięty w bezpośrednie sąsiedztwo wizji Dolnego Śląska w
2020 roku oraz krótko opisany.

1774

8) cel główny „Nowoczesna gospodarka w atrakcyjnym
środowisku” również wprowadza w błąd: w myśl zapisów
europejskich „nowoczesna gospodarka”, to „gospodarka oparta
na wiedzy”, dążąca do uzyskania wysoko konkurencyjnych
wyników poprzez wykorzystanie WSZYSTKICH zasobów, przede
wszystkim LUDZKICH. „Atrakcyjne środowisko” to według UE
środowisko naturalne oraz przestrzeń społeczna. Interpretacja
zapisów naszego, dolnośląskiego projektu tkwi w latach 80-tych
XX wieku, kiedy „nowoczesną gospodarkę” kojarzono z
infrastrukturą, a „atrakcyjne środowisko” ze świeżym
powietrzem (sic!). Konsekwencją źle zinterpretowanego celu
głównego, który sam w sobie jest DOBRZE postawiony, jest w
dużej części nieadekwatna interpretacja kolejnych części
projektu;

Nieuwzględniona

Na Dolnym Śląsku wciąż borykamy się z niedostatkami infrastrukturalnymi zwiększenie mobilności mieszkańców oraz dostępności dla inwestorów i turystów z
kraju i zagranicy jest wciąż dużym potencjałem do zagospodarowania. Makrosfera
Zasoby i Turystyka wypełnia zarówno przestrzeń przyrodniczą, jak i społeczną oraz
gospodarczą.

1775

9) Cele spójne z Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 20102020, NIE mają w zasadniczy sposób przełożenia na planowane
projekty, tzn. że istotnym zagrożeniem staje się ich NIE
osiągnięcie!

Uwzględniona częściowo

Projekty Strategii mają się wpisywać w swoiste drogowskazy jakimi są cele KSRR
2010-2020, być do nich komplementarne i w odczuciu autorów projektu Strategii
takimi są. Spójność nie równa się tożsamości.

Lp.

Rozdział

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany
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Uwzględniona częściowo

Rekomendacja: celem uzyskania większej czytelności warto rozważyć połączenie
razem wskazanych "Zasad realizacji" ze schematem "Racjonalne decyzje,
porozumienie, talent(…)" oraz "Rozwój zrównoważony - Harmonie" w jeden blok
pn. "Realizacja zrównoważonego rozwoju - zasady, harmonie, reflektory rozwoju"

1777

11) również przyjęte obszary interwencji (OSI) [od str. 19]
wymagają analizy; gdyż brakuje czytelnych kryteriów, dla
których przyjęto realizację celów rozwoju w obszarach
interwencji [str. 23] (np. w celu 3: dlaczego będziemy wspierać
wzrost MSP w aglomeracji wałbrzyskiej, a w Dolinie Baryczy lub
Odry już nie; lub w celu 2: dlaczego będziemy zwiększać
dostępność poprzez wspieranie transportu np. w obszarze
transgranicznym, a w obszarze metropolitalnym Wrocławia już
nie);

Uwzględniona częściowo

1. Zasięg obszarów interwencji będzie podlegać szczegółowej delimitacji w ramach
studiów i analiz planistycznych przygotowywanych w celu wykorzystania
instrumentów wsparcia ze środków unijnych na lata 2014-2020. Obszary te mają
być podstawą wyznaczania Obszarów Strategicznej Interwencji oraz podstawą dla
zawiązywania koalicji sąsiadujących samorządów gminnych i powiatowych, których
celem ma być realizacja wspólnych zadań. Odpowiedzią na to założenie są
zaproponowane w niniejszej Strategii tzw. Makrosfery. 2. Dopasowanie ważności
realizacji celów w poszczególnych obszarach interwencji zostanie wypracowane na
podstawie ankiet rozesłanych do wszystkich powiatów województwa. Należy
zaznaczyć że brak (lub niższa ranga) zaznaczenia danego celu szczegółowego w
obszarze interwencji nie oznacza braku mozliwości realizacji tych zadań - jest
rodzajem rekomendacji - które z celów powinny być realizowane w pierwszej
kolejności, które w następnej w ramach posiadanych środków.

1778

12) wyrwana z kontekstu jest strona 24: Rozwój zrównoważony:
Harmonia. Wynika z niej nadrzędny paradygmat projektu; z
metodologicznego punktu, ten element znaleźć się powinien na
początku opracowania,

Nieuwzględniona

Uwaga nieuwzględniona. Harmonia jest jedną z zasad realizacji Strategii w takim
też miejscu się znajduje.

1779

13) ramy finansowe [str. 25] wymagają ponownej analizy w
związku ze zdolnością inwestycyjną samorządów oraz ogólną
sytuacją rynkową; w naszej opinii planowane zaangażowanie
sektora prywatnego jest zbyt optymistyczne;

Nieuwzględniona

Uwaga nieuwzględniona. W opinii samorządu województwa planowane
zaangażowanie sektora prywatnego zostało określone optymistycznie, ale w
wymiarze możliwym do osiągnięcia.

1780

14) szerszej debaty wymaga „system interwencji” [str. 27 i
nast.] (np. nieuwzględnienie uczelni wyższych jako jednych ze
strategicznych partnerów w procesie wdrażania zapisów
projektu);

Nieuwzględniona

Uwaga nieuwzględniona. Uczelnie wyższe zostały wskazane na schemacie 6.

1781

15) niezbędna jest (re)definicja szeregu pojęć, które w projekcie
mają kluczowy charakter (np. zarządzanie, partnerstwo, zasoby,
środowisko, kapitał, w tym kapitał społeczny), ponieważ
przyjęte interpretacje albo są zbyt wieloznaczne, i/albo nie
odpowiadają przyjętemu i obowiązującemu rozumieniu [np. str.
29 i nast.];

Nieuwzględniona

Uwaga nieuwzględniona. SRWD nie jest rozprawą naukową, w ramach której
prowadzi się spory doktrynalne, a zakresy pojęciowe wielu słów i sformułowań
bywają diametralnie różne w zalezności od autora.

1782

16) Według opinii Rady Doradców LD BCC, przedłożony projekt
nie spełnia podstawowych wymagań stawianych strategiom
organizacji w tym i strategiom rozwoju województw, odnosi się
to zarówno do wymiaru formalnego jak też merytorycznego.
Natomiast w wymiarze deklaratywnym i intencjonalnym
przedstawione założenie wysokiego stopnia wdrażania do
praktyki zarządzania publicznego w celu uzyskania realnej
zmiany na Dolnym Śląsku jest czytelne ale mało konkretne.
Szereg zawartych stwierdzeń budzi też istotne wątpliwości.
Zawarto je w Uwagach szczegółowych, uzupełniając często
propozycjami zmian.

Nieuwzględniona

Uwaga nieuwzględniona. Podczas większości spotkań konsultacyjnych
organizowanych w całym regionie projekt SRWD zbiera generalnie pozytywne
opinie co do formy i treści. Dokument ten tym różni się od tradycyjnych
strategicznych księgozbiorów liczących po kilkaset stron, że jest przyswajalny,
zrozumiały i przejżysty, a cechy te zostaną jeszcze wzmocnione w wyniku
uwzględnienia w nim słusznych uwag konsultacyjnych.

Lp.
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10) w projekcie znajdujemy szereg ogólników i haseł, które NIE
będą pomocne we wdrażaniu poszczególnych aspektów, np.
słusznie przyjęte ZASADY [str. 18] nie przekładają się w wielu
przypadkach na planowane działania (np. zasada
‘wieloszczeblowego zarządzania’);

Uzasadnienie zmiany
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1783

17) W analizie SWOT popełniono elementarne błędy w
formułowaniu większości szans oraz zagrożeń (np. nie jest
szansą unowocześnianie się istniejącej bazy naukowo –
badawczej ani zagrożeniem utrzymująca się polaryzacja stopnia
rozwoju gospodarczego regionu gdyż nie są to uwarunkowania
zewnętrzne rozwoju regionu).

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Proponuje się rozszerzenie analizy SWOT w projekcie SRWD
z wykorzystaniem analizy SWOT przygotowanej w Wydziale Koordynacji Polityki
Regionalnej UMWD.

1784

18) Bilans otwarcia w takim ujęciu wydaje się nieuzasadnionym
powieleniem informacji diagnostycznej z analizy SWOT, miałby
on uzasadnienie gdyby identyfikował kluczowe problemy
rozwojowe regionu, ale w obecnym kształcie takiej funkcji nie
pełni.

Nieuwzględniona

Bilans otwarcia jest uzupełnieniem SWOT o wyzwania zewnętrzne i wewnętrzne
stojące przed regionem.

Uwzględniona częściowo

Uwaga uwzględniona częściowo. Schamet Dolny Śląsk 2020 jest elementem wizji i
dla czytelności tej relacji zostanie przesunięty w bezpośrednie sąsiedztwo wizji
Dolnego Śląska w 2020 roku.

Nieuwzględniona

Na realizację celu strategicznego składają się cele szczegółowe, które będą
wypełniane w ramach realizacji założeń ujętych w Makrosferach oraz w ujęciu
terytorialnym w ramach Obszarów Interwencji.

1787

21) Plany finansowe powinny być powiązane z kosztami
projektowanych przedsięwzięć strategicznych, w
przedstawionym ujęciu jest to jedynie diagnoza potencjału
finansowego województwa, który służyć będzie różnym
zadaniom, nie koniecznie o strategicznej randze.

Nieuwzględniona

Uwaga nieuwzględniona. Założenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
przedstawione w "Podręczniku aktualizacji..." są następujące: "Strategie rozwoju,
będące dokumentami średniookresowymi, powinny zawierać założenia
dotyczące orientacyjnej skali nakładów finansowych niezbędnych do poniesienia
w celu realizacji strategii. Rozmiary zapotrzebowania na środki finansowe
wynikają z rachunku kosztów dokonanego na etapie wyboru instrumentów.
Ponadto wskazane powinny zostać źródła, z których będą pochodziły środki
przeznaczone na realizację strategii. W strategii powinny zostać określone
podstawowe założenia podziału (udział/wielkość) środków finansowych na
poszczególne cele i/lub instrumenty strategii. Ponadto powinny zostać określone
zasady współfinansowania dla środków pochodzących z różnych źródeł, w
ramach tych instrumentów."

1788

22) Priorytety rozwojowe wytyczone w ramach podstawowych
celów strategicznych są zdecydowanie zbyt liczne, a zarazem
mało precyzyjne, trudno uwzględnić w polityce rozwojowej
blisko 50 priorytetów, tym bardziej tak niejednoznacznych jak
wykorzystanie gospodarczego potencjału rzek czy tworzenie
nowoczesnego modelu patriotyzmu.

Uwzględniona częściowo

Nie zaproponowano, które (zdaniem autora uwagi) priorytety powinny zniknąć, a
które być rozszerzone. Rekomendacja: Zapisanie ostatniego priorytetu
Makrosfery Edukacja, Kultura (…) jako "Kreowanie i upowszechnianie postaw
patriotycznych, z uwzglednieniem elementu tożsamości regionalnej"

1789

23) Kryteria formułowane w odniesieniu do działań
rozwojowych są całkowicie niezrozumiałe, nie pozwalają na
ocenę stopnia realizacji zadań, a wbrew swej nazwie wytyczają
kierunki działań rozwojowych ale czynią to w sposób
ogólnikowy, kolidujący z odrębnie typowanymi
przedsięwzięciami.

Nieuwzględniona

Nie wskazano propozycji konkretnych zmian kryteriów, co przy sformułowaniu
autora uwagi, iż "kryteria te są całkowicie niezrozumiałe" nie daje możliwiości
konstruktywnego odniesienia się do nich. Kryteria mają być wskazówką,
rekomendacją dla działań Samorządu Wojewódzkiego, a także ułatwić tworzenie
ewentualnych programów rozwoju w oparciu m.in. o te kryteria

1790

24) Przedsięwzięcia przyporządkowane poszczególnym celom
rozwojowym trudno uznać za strategiczne, z jednej strony
wyróżniono wśród nich szczegółowe zadania inwestycyjne,
często kontynuowane o niewielkim wpływie na rozwój regionu
(np. wspieranie budowy elektrowni szczytowo-pompowej
Młoty), a obok wskazano inicjatywy niedoprecyzowane,
niemożliwe do bezpośredniego wdrożenia (np. opracowanie
zasad koordynacji infrastruktury i rozwoju sieci osadniczej).

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Lista przedsięwzięć w ramach makrosfery Infrastruktura
zostanie przeformułowana i przedstawiona w odmiennej formie - z określeniem
możliwości ich realizacji na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym.

Lp.
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19) Wizja jest zbyt hasłowa i abstrakcyjna a przez to mało
zrozumiała dla czytelnika, szkoda, że nie wykorzystano dla jej
sformułowania, propozycji formułowanych na str. 17 jako
Dolny Śląsk 2020.
20) Cel strategiczny pozostaje niezrozumiały gdyż nie wytycza
wymiernego zadania do osiągnięcia, a w przyjętym kształcie
może być uznany za całkowicie zrealizowany w
dotychczasowym rozwoju regionu.

Uzasadnienie zmiany
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Uzasadnienie:

Uwzględniona częściowo

Uwaga uwzględniona częściowo. Zestaw wskaźników będzie jeszcze
doprecyzowywany. Jednocześnie duże oczekiwania są wobec wypracowania
wytycznych i ujednoliconych standardów monitorowania rozwoju regionalnego
poprzez zalecenia Krajowego Obserwatorium Terytorialnego w ramach ministerstw
MAiC i MRR - wciąż jednak prace nie zostały ukończone.

1791

25) System wskaźników służących monitorowaniu strategii ma
zbyt ogólny charakter, są to raczej podstawowe cele
szczegółowe pozwalające na ocenę generalnych efektów
rozwoju regionu ale nie umożliwiają nadzorowania konkretnych
działań wdrożeniowych.

1792

1. Warto wydzielić w strategii jako odrębne części przyjęte
zasady zarządzania strategicznego, diagnozę sytuacji w regionie
i strategiczne zamierzenia rozwojowe. Ponieważ przy kolejnej
aktualizacji analizy diagnostycznej o ile nie będzie z niej
wynikała rekomentacja do zmiany strategii, nie będzie potrzeby
uruchamiania całej obarczonej dużą bezwładnością procedury
aktualizacyjnej strategii.

Nieuwzględniona

Uwaga nieuwzględniona. Obowiązujący w Polsce porządek prawny nie przewiduje
takiej możliwości. Strategia rozwoju województwa jest dokumentem jednolitym,
przyjmowanym w drodze uchwały sejmiku województwa i każdorazowa zmiana,
jakkolwiek niewielka by była, wymaga przeprowadzenia pełnej procedury
aktualizacji.

1793

2. Należy doprecyzować wizję rozwoju regionu wykorzystując
informacje zawarte na stronach 5, 17 i innych.

Uwzględniona częściowo

Uwaga uwzględniona częściowo. "Plaster miodu" ze str. 17 jest elementem wizji i
dla czytelności tej relacji zostanie przesunięty w bezpośrednie sąsiedztwo wizji
Dolnego Śląska w 2020 roku.

1794

3. Niezbędne jest doprecyzowanie celu nadrzędnego i
rozwinięcie go o cele szczegółowe wzbogacone o wymierne
parametry oceny (zamieszczone obecnie na stronach 40 – 41).

Nieuwzględniona

Uwaga nieuwzględniona. Cel nadrzędny projektu SRWD jest rozwinięty poprzez
cele szczegółowe, a te realizowane poprzez Makrosfery, a w ujęciu terytorialnym
poprzez Obszary Interwencji.

1795

4. Pożądane jest zastąpienie tzw. „Makrosfer” konkretnymi
programami rozwojowymi wyselekcjonowanymi spośród
propozycji przedstawionych w tabelach na stronach 30 – 37.

Nieuwzględniona

Uwaga nieuwzględniona. Właśnie aby uniknąć "pełnego bezwładności" procesu
aktualizacji SRWD w przyszłości, konkretne programy rozwojowe zostaną
przygotowane na podstawie Makrosfer jako osobne dokumenty.

1796

5. Programy rozwojowe powinny znaleźć rozwinięcie w
zadaniach czy przedsięwzięciach realizacyjnych, możliwie
strategicznych, a tym samym nielicznych wybranych spośród
przedsięwzięć sygnalizowanych w powyższych tabelach (s. 30 –
37).

Uwzględniona

Uwaga zostanie uwzględniona przy tworzeniu konkretnych programów rozwoju na
podstawie zawartych w projekcie SRWD Makrosfer.

1797

6. Poszczególnym programom i zadaniom strategicznym należy
przypisać pragmatyczne, a zatem wymierne i umiejscowione w
czasie kryteria oceny stopnia ich realizacji.

Uwzględniona

Uwaga zostanie uwzględniona przy tworzeniu konkretnych programów rozwoju na
podstawie zawartych w projekcie SRWD Makrosfer.

1798

7. Pożądane jest ponadto oszacowanie kosztów realizacji
programów i zadań strategicznych i zaprojektowanie sposobów
ich sfinansowania.
W
oparciu o uwagi członków Rady Doradców Loży Dolnośląskiej
BCC,
Profesora Andrzeja Kalety, dr Aldony Wiktorskiej- Święckiej i
Wojciecha Podemskiego,
zestawienie przygotował na dzień 18.XII.2012 r.
Koordynator Rady Doradców, Leszek Pieczyński

Uwzględniona

Uwaga zostanie uwzględniona przy tworzeniu konkretnych programów rozwoju na
podstawie zawartych w projekcie SRWD Makrosfer.

Propozycje.
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Uzasadnienie:

Uwzględniona częściowo

1.Uwzględniona częściowo – OF będą wyznaczone po granicach administracyjnych
powiatów (lub w niektórych przypadkach gmin) natomiast jeśli chodzi o OI, to
zasięg obszarów interwencji będzie podlegać szczegółowej delimitacji w ramach
studiów i analiz planistycznych przygotowywanych w celu wykorzystania
instrumentów wsparcia ze środków unijnych na lata 2014-2020. Obszary te mają
być podstawą wyznaczania Obszarów Strategicznej Interwencji oraz podstawą dla
zawiązywania koalicji sąsiadujących samorządów gminnych i powiatowych, których
celem ma być realizacja wspólnych zadań. Odpowiedzią na to założenie są
zaproponowane w niniejszej Strategii tzw. Makrosfery. Ponadto problemy
rozwojowe grupują się obszarowo, przekraczając granice administracyjne, dlatego
OI nie mogą zamykać się w tych granicach.

UZASADNIENIE
Zgodnie z treścią art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z
późn. zm.) Rada Powiatu Bolesławieckiego może stanowić o
kierunkach działania Zarządu Powiatu Bolesławieckiego szczególnie
w sytuacjach wymagających intensywnych działań w celu
zapewnienia ważnych interesów i dobra wspólnoty powiatowej.
Projekt Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego
nieuwzględniający ważnych aspiracji i interesów bolesławieckiej
wspólnoty powiatowej wymaga intensywnych działań organu
wykonawczego Powiatu Bolesławieckiego w celu zmiany
niekorzystnych
dla bolesławieckiej wspólnoty powiatowej celów i zadań będących
przedmiotem projektu w/w Strategii .
Proponowane kierunki działania Zarządu Powiatu winny zapewnić
wprowadzenie korzystnych zmian uwzględniających:

1799

UCHWAŁA NR XXIV/136/12
Rady Powiatu Bolesławieckiego
z dnia 12 grudnia 2012 r.
w sprawie kierunków działania Zarządu Powiatu
Bolesławieckiego
Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1592, z późn. zm.)
Rada Powiatu Bolesławieckiego
uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Wskazuje się do projektu Strategii Rozwoju Województwa
Dolnośląskiego zmiany
o charakterze podstawowym dla interesu i dobra wspólnego
wojewódzkiej i powiatowej bolesławieckiej wspólnoty
samorządowej oraz upoważnia się Zarząd Powiatu
Ad.1.
Bolesławieckiego do wniesienia ich w ramach konsultacji
Uznanie zasady przeprowadzenia granic obszarów funkcjonalnych
społecznych, a także
województwa zgodnie
do podejmowania wszelkich działań mających na celu ich
z granicami terytorialnymi (administracyjnymi) powiatów jest
wdrożenie w zakresie zarządzania regionalnego w
tożsame ze sposobem przyporządkowania powiatów Dolnego
Województwie Dolnośląskim.
Śląska do Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI) wyodrębnionych
2. Dla interesu i dobra wspólnego wojewódzkiej i powiatowej
w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010 – 2020 (por.
Mapa 6,
bolesławieckiej wspólnoty samorządowej niezbędne jest ich
zapisanie, a następnie wdrażanie w Strategii Rozwoju
str. 18 Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020). Co
Województwa Dolnośląskiego następujących elementów:
więcej, ponieważ Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego
1) Przestrzeganie w Strategii zasady opierania jej rozwiązań na 2020 – obok unijnych i krajowych dokumentów strategicznych –
będzie podstawowym dokumentem programowania perspektywy
zasadniczym podziale terytorialnym kraju. W szczególności
dotyczy to Obszarów Funkcjonalnych (OF)
finansowej 2014 – 2020, należy założyć, iż przyporządkowanie
oraz Obszarów Interwencji (OI).
całych powiatów w ich granicach terytorialnych do obszarów
funkcjonalnych i obszarów interwencji uporządkuje kwestię
aplikowania przez powiaty do programów operacyjnych w nowym
okresie programowania.
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Ad. 2. i 3.
Wyodrębnienie czterech obszarów funkcjonalnych odbyło się –
m.in. – na podstawie kryteriów społeczno-gospodarczych i zaszłości
historycznych. Należy podkreślić, że Powiat Bolesławiecki, w tym
wchodzące w jego skład gminy, oraz ich mieszkańcy od wielu
dziesięcioleci związani byli i są z przemysłem miedziowym
(funkcjonowanie w przeszłości Kopalni „Konrad” i występowanie
zasobów rud miedzi w tzw. „starym zagłębiu”).
Istotne jest, że znaczna część mieszkańców powiatu ciągle pracuje
w zakładach KGHM.
Nie bez znaczenia jest również fakt, że KGHM – w swoich planach
inwestycyjnych – rozważa poważnie przywrócenie wydobycia rud
miedzi w okolicach Bolesławca. Przeprowadzone odwierty i badania
geologiczne oraz zdiagnozowane i udokumentowane już złoża
wskazują, że podjęcie tej decyzji jest realne. Fakt ten pozostaje w
projekcie strategii niezauważony (por. definicja OI nr 2, str. 21 –
2) Włączenie całego powiatu bolesławieckiego w jego granicach
cytuję: „Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych
terytorialnych
kompetencji tego subregionu w kontekście ograniczoności zasobów
do Obszaru Funkcjonalnego „B”, czyli Legnicko – Głogowskiego
miedzi.”). Działania władz samorządowych powiatu zmierzają więc
Obszaru Funkcjonalnego (obszaru zagłębia miedziowego oraz
w kierunku nawiązania
jego zaplecza).
i pogłębienia współpracy z KGHM. Świadczy o tym podpisanie (w
br.) wieloletniej umowy
o współpracy pomiędzy kombinatem a Powiatem Bolesławieckim w
sprawie kształcenia kadr
na potrzeby przemysłu miedziowego (wydobywczego i
przetwórczego), w tym utworzenie
od 1.09.2012 r. klasy technikum górniczego (na bazie utworzonego
subregionalnego centrum zawodowego w branży elektronicznomechatronicznej). Reasumując: objęcie terenu powiatu
bolesławieckiego oddziaływaniem obszaru interwencji LGOM
pozwoli na uwzględnienie w projekcie strategii prawdopodobnej
ekspansji inwestycyjnej KGHM (firmy o globalnym potencjale) na
terenie „starego zagłębia” (które z w/w względów zdefiniować
należy jako „zaplecze” obszaru miedziowego) . Podtrzyma też
górnicze tradycje naszego subregionu.

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona

2. Uwzględniono w całości – Powiat Bolesławiecki wyłącznie do Obszaru
Funkcjonalnego „B” (LGOF)
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Ad. 2. i 3.
Wyodrębnienie czterech obszarów funkcjonalnych odbyło się –
m.in. – na podstawie kryteriów społeczno-gospodarczych i zaszłości
historycznych. Należy podkreślić, że Powiat Bolesławiecki, w tym
wchodzące w jego skład gminy, oraz ich mieszkańcy od wielu
dziesięcioleci związani byli i są z przemysłem miedziowym
(funkcjonowanie w przeszłości Kopalni „Konrad” i występowanie
zasobów rud miedzi w tzw. „starym zagłębiu”).
Istotne jest, że znaczna część mieszkańców powiatu ciągle pracuje
w zakładach KGHM.
Nie bez znaczenia jest również fakt, że KGHM – w swoich planach
inwestycyjnych – rozważa poważnie przywrócenie wydobycia rud
miedzi w okolicach Bolesławca. Przeprowadzone odwierty i badania
geologiczne oraz zdiagnozowane i udokumentowane już złoża
wskazują, że podjęcie tej decyzji jest realne. Fakt ten pozostaje w
projekcie strategii niezauważony (por. definicja OI nr 2, str. 21 –
3) Objęcie całego terenu powiatu bolesławieckiego –
cytuję: „Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych
pozostającego w większości
kompetencji tego subregionu w kontekście ograniczoności zasobów
w obszarze interwencji nr 9 (Autostrada Nowej Gospodarki) –
miedzi.”). Działania władz samorządowych powiatu zmierzają więc
oddziaływaniem obszaru interwencji nr 2 (Legnicko-Głogowski
w kierunku nawiązania
Okręg Miedziowy).
i pogłębienia współpracy z KGHM. Świadczy o tym podpisanie (w
br.) wieloletniej umowy
o współpracy pomiędzy kombinatem a Powiatem Bolesławieckim w
sprawie kształcenia kadr
na potrzeby przemysłu miedziowego (wydobywczego i
przetwórczego), w tym utworzenie
od 1.09.2012 r. klasy technikum górniczego (na bazie utworzonego
subregionalnego centrum zawodowego w branży elektronicznomechatronicznej). Reasumując: objęcie terenu powiatu
bolesławieckiego oddziaływaniem obszaru interwencji LGOM
pozwoli na uwzględnienie w projekcie strategii prawdopodobnej
ekspansji inwestycyjnej KGHM (firmy o globalnym potencjale) na
terenie „starego zagłębia” (które z w/w względów zdefiniować
należy jako „zaplecze” obszaru miedziowego) . Podtrzyma też
górnicze tradycje naszego subregionu.

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Nieuwzględniona

3.Nieuwzględniona – uszczegółowienie obszarów interwencji nastąpi w ramach
prowadzonej aktualizacji Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Dolnośląskiego po rozpatrzeniu uwag zgłoszonych w ramach konsultacji
społecznych zarówno projektu SRWD jak i aktualizacji PZPWD.
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Ad. 4.
Twórcy projektu strategii zakładają, że lista obszarów interwencji
dopracowana zostanie
w procesie konsultacji społecznych. Jednym z podstawowych
kryteriów wyznaczenia takiego obszaru jest zdolność do
zawiązywania koalicji sąsiadujących jednostek samorządu
terytorialnego, których celem będzie realizacja wspólnych zadań.
Obszar „Borów Dolnośląskich” spełnia ten wymóg. Powiaty
4) Uzupełnienie wykazu dziesięciu Obszarów Interwencji o
północno-zachodniej części województwa
obszar nr 11, któremu proponuje się nadać nazwę „Bory
(w tym powiat zgorzelecki, bolesławiecki, legnicki, polkowicki i
Dolnośląskie”. Obszar ten charakteryzuje się subregionalną
lubiński) – wykorzystując potencjał przyrodniczy (blisko trzydzieści
specyfiką, do której zaliczyć należy – z jednej strony – bogactwo
parków krajobrazowych, obszarów chronionych
zasobów naturalnych (największy, zwarty kompleks leśny w
i użytków ekologicznych) stają przed szansą zbudowania systemu
Polsce o bardzo dużym potencjale turystycznym) oraz
atrakcji turystycznych:
unikatowe w skali kraju występowanie glin biało wypalających od turystyki kwalifikowanej (trasy rowerowe, szlaki konne i wodne)
się, na bazie których wytworzył się w tym regionie przemysł
po rekreację osób
ceramiczny (z posiadającą walory „marki promocyjnej”
z problemami zdrowotnymi i osób starszych (trasy piesze). Ten
ceramiką bolesławiecką).
ponadlokalny system walorów turystycznych stać się może jednym
z narzędzi rozwoju gospodarczego, tym bardziej że naturalnym
partnerem do działań tego typu stają się południowe powiaty
województwa lubuskiego. Występujące natomiast w subregionie (w
Niecce Bolesławieckiej) złoża piaskowców kaolinowych oraz iłów
biało wypalających się są bazą do rozwoju zakładów wydobywczych
na terenie sąsiadujących ze sobą powiatów (np. lwóweckiego
i bolesławieckiego).

5) Uwzględnienie utworzenia 11. Obszaru Interwencji („Borów
Dolnośląskich”) wiązać się powinno z przypisaniem mu –
zgodnie z metodologią tworzenia strategii – katalogu „celów
rozwoju” Proponuje się przypisanie w/w obszarowi
następujących celów:
- nr 2: Zrównoważony transport i poprawa dostępności
transportowej;
- nr 4: Ochrona środowiska naturalnego, efektywne
wykorzystanie zasobów […];
- nr 5: Zwiększenie dostępności technologii komunikacyjnoinformacyjnych;
- nr 6: Wzrost zatrudnienia i podnoszenie poziomu życia;
- nr 8: Podniesienie poziomu edukacji, kształcenie ustawiczne.

6) Przypisanie istniejącym Obszarom Interwencji wskazanych
celów rozwoju. I tak: Legnicko-Głogowskiemu Obszarowi
Miedziowemu (OI nr 2) – celu nr 2, natomiast Autostradzie
Nowej Gospodarki (OI nr 9) – celu nr 4.

Ad.6. Postulowane objęcie terenu powiatu bolesławieckiego
oddziaływaniem obszaru interwencji nr 2 (Legnicko-Głogowski
Okręg Miedziowy) – jako naturalnego zaplecza dla LGOM – wiąże
się z koniecznością właściwego skomunikowania obu obszarów, zaś
umieszczenie powiatu bolesławieckiego w strefie oddziaływania OI
nr 9 (Autostrada Nowej Gospodarki) skutkować powinno
przypisaniem do tego obszaru celu nr 4 (ochrona środowiska
naturalnego […]).

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Nieuwzględniona

4. Uwaga nieuwzględniona. Unikatowy na skalę ponadregionalną przemysł
ceramiczny Bolesławca wpisuje się doskonale w OI Autostrada Nowej Gospodarki,
natomiast dodanie obszaru tylko dla Borów Dolnośląskich wymagało by
uwzględniania szeregu kolejnych np. pogórza kaczawskiego, wzgórz niemczańsko
strzelińskich. Dodatkowo Bory Dolnośląskie obecnie wchodzą w skład OI Obszar
Transgraniczny.

Nieuwzględniona

5.Uwaga nieuwzględniona. Unikatowy na skalę ponadregionalną przemysł
ceramiczny Bolesławca wpisuje się wyśmienicie w OI Autostrada Nowej
Gospodarki, natomiast dodanie obszaru tylko dla Borów Dolnośląskich wymagało
by uwzględniania szeregu kolejnych np. pogórza kaczawskiego, wzgórz
niemczańsko strzelińskich. Dodatkowo Bory Dolnośląskie obecnie wchodzą w skład
OI Obszar Transgraniczny.

Nieuwzględniona

6. Nieuwzględniona Dopasowanie ważności realizacji celów w poszczególnych
obszarach interwencji zostanie wypracowane na podstawie ankiet dotyczących
rangowania poszczególnych celów rozesłanych do wszystkich powiatów
województwa. Należy zaznaczyć że brak (niższa ranga) zaznaczenia danego celu
szczegółowego w danym obszarze interwencji nie oznacza braku możliwości
realizacji tych zadań - jest rodzajem rekomendacji - które z celów powinny być
realizowane w pierwszej kolejności, które w następnej w ramach posiadanych
środków.
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7) Uwzględnienie w katalogu „przedsięwzięć” w ramach
Ad. 7a. Droga wojewódzka 297 posiada charakter drogi
wyszczególnionych
ponadregionalnej będącej najkrótszym połączeniem Sudetów z
w projekcie strategii Makrosfer następujących modyfikacji i
uzupełnień:
województwem lubuskim i zachodniopomorskim. Jest ponadto
a) str. 31 – „przedsięwzięcia” (Infrastruktura transportowa) w drogą komunikującą kilka miast subregionu (Bolesławiec – Lwówek
Śląski – Gryfów – Jelenia Góra). Warto zauważyć, że droga ta łączy
Makrosferze „Infrastruktura”; postulowany zapis:
miejscowości południowo-zachodniej części Dolnego Śląska z
„Kompleksowe remonty i modernizacje dróg wojewódzkich i
powiatowych łączących miasta Dolnego Śląska, w tym drogi
autostradami A4 i A18.
wojewódzkiej nr 297 i przeprawy mostowej w Świętoszowie w
ciągu drogi powiatowej Nr 2271D.”

1806

7 b) str. 36 - „przedsięwzięcia” w Makrosferze „Edukacja,
kultura i informacja” postulowany zapis; „Budowa systemów
obsługujących zintegrowane produkty turystyczne na Dolnym
Śląsku, np. „Produkt Turystyczny Sudety”, „Szlak cysterski”,
„Bory Dolnośląskie – zielone serce Polski”.

1807

8) Zapewnienie udziału przedstawicieli samorządu lokalnego w
koordynowaniu działań związanych z wdrażaniem strategii.

Ad. 7b. Strategia oparta została na określeniu modelu
gospodarczego składającego się z dwu obszarów: produkcji
(technologii) i turystyki (środowiska), przy czym do zdefiniowania
obszarów o wybitnych wartościach przyrodniczych posłużono się
przykładami Przedgórza Sudeckiego i Sudetów oraz – cytat –
„północnego bieguna Doliny Baryczy” (por. str. 5 projektu
strategii). Faktem jest, iż południowa część województwa posiada
niekwestionowane walory turystyczne ze względu na jej górski
charakter. Należy jednak zwrócić uwagę, że obszarem
o dużym potencjale promocyjno-turystycznym jest również
północna, a w zasadzie północno-zachodnia część Dolnego Śląska,
czyli – obok wskazanej Doliny Baryczy – właśnie teren Borów
Dolnośląskich (największy w Polsce zwarty kompleks leśny o
powierzchni ok. 1650 km²).

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Nieuwzględniona

7a. Nieuwzględniona (makrosfera infrastruktura) – zapis projektu Strategii jest
wystarczający, uwzględniając cały Dolny Śląsk natomiast postulowana zmiana jest
nazbyt szczegółowa i powinna być skierowana raczej do dokumentów
operacyjnych

Nieuwzględniona

7b. Nieuwzględniona (makrosfera edukacja) – wpisywanie kolejnych produktów
turystycznych spowoduje zmniejszenie waloru uniwersalnego Strategii.
Rekomendacja: zmiana zapisu na „Budowa systemów obsługujących zintegrowane
produkty turystyczne na Dolnym Śląsku” (usunięcie przykładów)

Uwzględniona częściowo

8.Uwzględniona częściowo. Udział przedstawicieli samorządu jest przewidziany w
ramach Regionalnego Forum Terytorialnego. Obecnie trwają prace koncepcyjne
nad docelowym kształtem organizacyjnym i osobowym RFT. Ostatecznych decyzji
odnośnie powołania i kształtu Forum należy się spodziewać nie wcześniej niż po
uchwaleniu nowej SRWD.
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Wniosek w otwartej dyskusji publicznej
Szanowny Panie Marszałku,
Z należytą uwagą i zainteresowaniem zapoznałem się z
projektem Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego.
Wysłuchałem Pani Przewodniczącej Rady Miejskiej w
Bierutowie oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Bierutowie,
którzy uczestniczyli w otwartym spotkaniu dyskusyjnym w
Oleśnicy, i w obliczu tych faktów chcę złożyć pisemny wniosek.
Odnosząc się do zapisów Strategii […], ze względu na to, że
model rozwoju województwa dolnośląskiego powinien opierać
się na dwóch filarach: przedsiębiorczości i edukacji, oraz że
Strategia proponuje terytorialne odniesienie działań
rozwojowych, a Miasto i Gmina Bierutów ma szansę być
nowym obszarem wzrostu, jako Burmistrz Bierutowa, uważam
że czynnikiem wpływającym na obszar województwa
dolnośląskiego w sferze edukacji będzie budowa przedszkola w
Bierutowie.
Zamierzenie wpisuje się w cel 8. Strategii […] pn:
Podniesienie poziomu edukacji, priorytet dotyczący poprawy
efektywności kształcenia na każdym poziomie i etapie życia.
Będzie też wsparciem dla rodziców pracujących, w fazie
wychowywania małych dzieci.
W związku z powyższym uprzejmie proszę o uwzględnienie
wniosku Miasta i Gminy Bierutów, ze względu na terytorialne
odniesienie działań rozwojowych zawartych w Strategii
Rozwoju Województwa Dolnośląskiego.
Z poważaniem
Burmistrz Bierutowa
/-/ Wł. Bogusław Kobiałka
Otrzymują:
1. Adresat,

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Nieuwzględniona

Uwaga nieuwzględniona. Jakkolwiek uznając, iż budowa przedszkola jest ważną
inwestycją z punktu widzenia gminy Bierutów, to strategia rozwoju województwa
jest dokumentem horyzontalnym, wyznaczającym wieloletnie, długoterminowe
cele, dlatego dołączenie nazbyt szczegółowych zapisów mogłoby ograniczyć jej
przejrzystość i strategiczną rolę w procesie programowania rozwoju regionu. W
Makrosferze Edukacja, Kultura (...) są stosowne zapisy dotyczące wychowania
przedszkolnego w co wpisuje sie wnioskowany projekt.
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1809

1810

1811

Rozdział

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany
Do wprowadzenia do działania 7:
PRIORYTETY
§ Rozwój i usprawnienie regionalnej i ponadregionalnej
infrastruktury telekomunikacyjnej oraz jej włączenie w sieci
paneuropejskie
§ Rozbudowa i modernizacja regionalnej sieci
szerokopasmowej
§ Przeciwdziałanie powstawaniu obszarów wykluczenia
informacyjnego,
§ Wspieranie inwestycji krajowych i zagranicznych w sferze
technik i technologii informacyjno- komunikacyjnych (ICT
§ Rozwój e-usług w zakresie:
o tworzenia i promowania mechanizmów elastycznych i
aktywnych form zatrudnienia, przeciwdziałających wykluczeniu
z rynku pracy
o stymulowania współpracy administracji publicznej z
organizacjami sektora pozarządowego
o wspomagania osób starszych i niepełnosprawnych, w tym
usług uzupełniających system ochrony zdrowia
§ Monitorowanie i prognozowanie skutków nadzwyczajnych
zagrożeń dla zdrowia, życia, mienia i środowiska z
wykorzystaniem technik informatyczno-komunikacyjnych
KORZYŚCI
§ Stymulacja rozwoju pozarolniczej aktywności mieszkańców
terenów wiejskich,
§ Rozwój nowych technologii, głównie: biotechnologii,
biomedycyny, nanotechnologii oraz technologii informacyjnych
i kosmicznych na Dolnym Śląsku,
§ Budowa kompleksowego systemu teleinformatycznego
monitorującego, identyfikującego i prognozującego zagrożenia
odnoszące się do środowiska, zdrowia, życia i mienia
mieszkańców regionu.
§ Rozwój procesu edukacyjnego w oparciu o technologie
informacyjno-komunikacyjne,
§ Poprawa bezpieczeństwa teleinformatycznego w regionie
oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa ludności w zakresie
korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych

Wrocław „zagłusza” rozwój przylegających do niego obszarów i
zgłosił propozycję wydzielenia Wrocławia, w ramach Strategii,
jako osobnej jednostki.

Zaapelował w wsparcie dla Lokalnych Organizacji
Turystycznych, gdyż ustalony limit wsparcia dla tych organizacji
na poziomie 100 tys. zł jest zbyt niski. Potrzeba wspierania
rozwoju małych lotnisk w regionie o funkcjach biznesowoturystycznych.

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona

Uwaga rekomendowana do uwzglednienia.

Nieuwzględniona

Strategia w zamierzeniu ma wspierać i stymulować poprawę relacji między
aktorami przestrzeni społeczno gospodarczej, w tym między jst. Dokonywanie
kolejnych wydzieleń moze spowodować pogłębienie różnic, a wkonsekwencji
jeszcze większe "zagłuszanie". Jednocześnie Makrosfera Partnerstwo i
przedsiębiorczość wskazuje m.in. na działania polegające na inicjowaniu
współpracy w ramach przedsiewzięcia "Aktywizacja podmiotów w realizacji działań
służących rozwojowi regionu oraz wykorzystywanie partnerstwa publicznoprywatnego, publiczno-publicznego i publiczno-społecznego".

Uwzględniona częściowo

SRWD jest pierwszym szczeblem programowania strategicznego i określa główne
wyzwania i kierunki działań tworząc docelowy obraz planowanej przyszłości
regionu w określonym horyzoncie czasowym. Szczegółowe rozwiązania będą
formułowane na niższych szczeblach planowania. W SRWD znajdują się zapisy
dotyczące turystyki: Makrosfera "Turystyka". Dodanie zapisu -wsparcie dla
lokalnych organizacji turystycznych.
Odnośnie finansowania infrastruktury lotnisk w nowym okresie programowania ze
środków unijnych, to tego typu wsparcie dostępne będzie na poziomie krajowym i
dot. będzie wyłącznie infrastruktury TEN-T.
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1812

1813

1814

1815

1816

Rozdział

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

Należy podjąć skuteczne działania w celu przeciwdziałania
wszelkim formom wykluczenia społecznego, w tym np.
bezrobocia.

Zadał pytanie jak ma przebiegać współpraca na linii Wrocław –
reszta województwa oraz jak wypracować mechanizmy
współpracy na linii gmina – powiat? Także w kontekście
wspólnej współpracy z organizacjami pozarządowymi. W chwili
obecnej są z tym trudności.

Należy zintensyfikować subsydiarne przekazywanie zadań
publicznych ze sfery społecznej organizacjom pozarządowym –
przekazywanie ku „dołowi” zadań spoczywających obecnie na
administracji publicznej. Możliwość zlecania usług – rynek usług
społecznych (a nie tylko organizacji pozarządowych).

W projekcie Strategii nie widać roli 3 partnera (III sektora).
Wskazał na różne formy edukacji pozaszkolnej i potrzebę
uznawania edukacji nieformalnej i poza formalnej jako
kwalifikacji zawodowych, także jako wymiany, praktyki,
wolontariat.

Podkreślił, iż głównym problemem w funkcjonowaniu
organizacji pozarządowych jest brak zaliczkowania przy
realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł
europejskich – spada przez to liczba NGO korzystających ze
środków UE.

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona w Makrosferze Społeczeństwo i Partnerstwo, Priorytety:
"Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu", Korzyści: "Wzrost aktywności grup
społecznych, zwłaszcza narażonych na wykluczenie", "Preferencje dla działań
zapobiegających wykluczeniu społecznemu", Przedsięwzięcia: "Przeciwdziałanie
wykluczeniu młodych z rynku pracy, wydłużanie perspektywy przydatności
zawodowej", "Aktywizacja grup społecznych narażonych na wykluczenie
społeczne".

Uwzględniona częściowo

Uwaga nie zawiera konkretnego postulatu względem zapisów projektu SRWD.
Pewną odpowiedzią na to pytanie może być makrosfera Partenrstwo i
Przedsiębiorczość, jednak szczegółowe rozwiązania muszą być wypracowane w
praktyce.

Uwzględniona

Realizacja SRWD oparta będzie m.in. na zasadzie partnerstwa i współpracy
(partnerstwo: publiczno-publiczne, publiczno-społeczne, publiczno-prywatne).
SRWD zauważa rolę organizacji pozarządowych, odnosząc się do nich w rozdziale 1
Diagnoza prospektywna. Przy realizacji działań w wszystkich Makrosfer będa
obowiązywać zasady partnerstwa i współdziałania, preferujace projekty, w
realizacji których współdziałać będą ich beneficjenci i partnerzy zewnętrzni (efekt
mnożnikowy), a także takie, w których do montażu finansowego wykorzystywane
będą różnorodne źródła. Dzięki takiemu podejściu szanse realizacji mają wszystkie
projekty sprzyjające harmonijnemu rozwojowi Dolnego Śląska (s. 29). Ponadto
zapisy rozdziału 6 - Makrosfera "Partnerstwo i Przedsiębiorczość",
Przedsięwzięcia:"Aktywizacja podmiotów w realizacji działań służących rozwojowi
regionu oraz wykorzystywanie partnerstwa publiczno-prywatnego, publicznopublicznego i publiczno-społecznego i klastrów", "Wzmacnianie roli partnerów
społecznych w realizacji zadań publicznych w porozumieniu z Samorządem
Województwa Dolnośląskiego m.in. poprzez wspieranie i powierzanie zadań ".

Uwzględniona częściowo

SRWD jest pierwszym szczeblem programowania strategicznego i określa główne
wyzwania i kierunki działań tworząc docelowy obraz planowanej przyszłości
regionu w określonym horyzoncie czasowym. Szczegółowe rozwiązania będą
formułowane na niższych szczeblach planowania. Realizacja SRWD oparta będzie
m.in. na zasadzie partnerstwa i współpracy (partnerstwo: publiczno-publiczne,
publiczno-społeczne, publiczno-prywatne). SRWD zauważa rolę organizacji
pozarządowych, odnosząc się do nich w rozdziale 1 Diagnoza prospektywna. Przy
realizacji działań w wszystkich Makrosfer będa obowiązywać zasady partnerstwa i
współdziałania, preferujace projekty, w realizacji których współdziałać będą ich
beneficjenci i partnerzy zewnętrzni (efekt mnożnikowy), a także takie, w których
do montażu finansowego wykorzystywane będą różnorodne źródła. Dzięki takiemu
podejściu szanse realizacji mają wszystkie projekty sprzyjające harmonijnemu
rozwojowi Dolnego Śląska. Dodatkowo o partnerstwie jest mowa w rozdziale 6 Makrosfera "Partnerstwo i Przedsiębiorczość".

Nieuwzględniona

Uwaga nie jest przedmiotem ustaleń SRWD. SRWD jest pierwszym szczeblem
programowania strategicznego i określa główne wyzwania i kierunki działań
tworząc docelowy obraz planowanej przyszłości regionu w określonym horyzoncie
czasowym. Określa cele rozwoju i stwarza ramy dla przyszłych projektów, ale nie
wkazuje jeszcze precyzyjnie, co i z jakich środków zostanie zrealizowane.
Szczegółowe rozwiązania będą formułowane na niższych szczeblach planowania.
SRWD to dokument programowy, który określa cele rozwoju i stwarza ramy dla
przyszłych projektów, ale nie wskazuje jeszcze precyzyjnie, co i z jakich środków
zostanie zrealizowane.
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REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

1817

Dodał, iż nowe propozycje Komisji Europejskiej dotyczące
obniżenia poziomu dofinansowania do maksymalnie 75% oraz
brak kwalifikowalności VATu są zagrożeniem dla
funkcjonowania organizacji pozarządowych.

Nieuwzględniona

Uwaga nie jest przedmiotem ustaleń SRWD. SRWD jest pierwszym szczeblem
programowania strategicznego i określa główne wyzwania i kierunki działań
tworząc docelowy obraz planowanej przyszłości regionu w określonym horyzoncie
czasowym. Określa cele rozwoju i stwarza ramy dla przyszłych projektów, ale nie
wkazuje jeszcze precyzyjnie, co i z jakich środków zostanie zrealizowane.
Szczegółowe rozwiązania będą formułowane na niższych szczeblach planowania.
SRWD to dokument programowy, który określa cele rozwoju i stwarza ramy dla
przyszłych projektów, ale nie wskazuje jeszcze precyzyjnie, co i z jakich środków
zostanie zrealizowane. Ponadto ustalanie zasad realizacji programów pomocowych
nie leży w gesti Samorządu Województwa.
Brak informacji o porpozycji KE obniżenia poziomu dofinansowania do 75%. W
projektach rozporządzeń wspólnotowych odnoszących się do polityki spójności w
nowym okresie programowania, występuje poziom 85%.

1818

Wsparcie merytoryczne dla NGO w gminach jest
niewystarczające i zdarza się brak chęci współpracy i pomocy ze
strony administracji gminnej.

Nieuwzględniona

Uwaga nie jest przedmiotem ustaleń SRWD

Uwzględniona częściowo

Rozszerzenie zapisów Makrosfery Społęczeństwo i Partnerstwo. Zasadnicza teza
uwagi zawiera się w następującym zapisie SRWD: „W sferze publicznej w
nadchodzącym okresie konieczna jest daleko idąca koncentracja na projektach i
zadaniach kluczowych, ponadlokalnych i o wysokiej wartości dodanej dla regionu.
Zachowana powinna być przy tym równowaga społeczna, wyrażona m.in. poprzez
włączenie wszystkich grup społecznych, w tym przede wszystkim młodzieży,
seniorów i niepełnosprawnych.” (Wprowadzenie).

1819

Problemem są tez bariery architektoniczne utrudniające
normalne funkcjonowanie osobom starszym.
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Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

Dlaczego organizacje wspierające osoby niepełnosprawne (i te
osoby indywidualnie) nie mogą korzystać z innych funduszy niż
PFRON, np. na rozwój sportu? Stwierdziła, że w takiej sytuacji
zawsze osoby te są odsyłane do PFRONu.

Postępujące starzenie się społeczeństwa – coraz więcej barier
koniecznych do usunięcia. • Potrzebne są zapisy w Strategii o
konieczności dostosowania i traktowania wszystkich, w tym
osoby z niepełnosprawnością, jako normalnych obywateli (nie
jako „integracja”) – zgodnie z nową konwencją ONZ.

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Nieuwzględniona

Uwaga nie jest przedmiotem ustaleń SRWD. Strategia Rozwoju Województwa
Dolnośląskiego jest pierwszym szczeblem programowania startegicznego i określa
główne wyzwania i kierunki działań tworząc docelowy obraz planowanej
przyszłości regionu w określonym horyzoncie czasowym.
Podstawowym zadaniem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych jest wspieranie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
aktywizacji osób niepełnosprawnych. Aktywizację, jako główny cel działalności
Funduszu, odzwierciedlają zasady programów PFRON, stanowiące uzupełnienie
działań realizowanych w ramach zadań ustawowych Funduszu.
Ponadto organizacje wspierające osoby niepełnosprawne (i te osoby
indywidualnie) mogą ubiegać się o wsparcie z innych funduszy niż PFRON, np. w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Wymienione w pytaniu organizacje mogą korzystać także z innych programów
skierowanych do organizacji pozarządowych np. ze środków na kulturę, sport,
budowanie społeczeństwa obywatelskiego, itp. Również Wydział ds. Osób
Niepełnosprawnych UMWD każdego roku ogłasza konkursy dla organizacji
mających w statucie zapis o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
finansowane nie ze środków PFRON, ale ze środków budżetu Województwa.
Województwo nie realizuje programów adresowanych do indywidualnych
odbiorców (osób fizycznych), za wyjątkiem programu stypendialnego dla uczniów
niepełnosprawnych z terenu województwa dolnośląskiego pn. „Sprawny uczeń”.
To nie jest wniosek/uwaga do projektu Strategii, a jedynie pytanie natury ogólnej
dlatego nie ma odniesienia się do tego pytania w arkuszu „Uwagi do SRWD 2020 –
IX”.
Wymienione w pytaniu organizacje mogą korzystać także z innych programów
skierowanych do organizacji pozarządowych np. ze środków na kulturę, sport,
budowanie społeczeństwa obywatelskiego, itp. Również Wydział ds. Osób
Niepełnosprawnych UMWD każdego roku ogłasza konkursy dla organizacji
mających w statucie zapis o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
finansowane nie ze środków PFRON, ale ze środków budżetu Województwa.
Województwo nie realizuje programów adresowanych do indywidualnych
odbiorców (osób fizycznych), za wyjątkiem programu stypendialnego dla uczniów
niepełnosprawnych z terenu województwa dolnośląskiego pn. „Sprawny uczeń”.

Uwzględniona

Zasadnicze tezy uwagi zawierają się w następujących zapisach SRWD:
• „W sferze publicznej w nadchodzącym okresie konieczna jest daleko idąca
koncentracja na projektach i zadaniach kluczowych, ponadlokalnych i o wysokiej
wartości dodanej dla regionu. Zachowana powinna być przy tym równowaga
społeczna, wyrażona m.in. poprzez włączenie wszystkich grup społecznych, w tym
przede wszystkim młodzieży, seniorów i niepełnosprawnych.” (Wprowadzenie);
• „Aspekt demograficzny, zwłaszcza wsparcie dla pracujących rodziców z małymi
dziećmi oraz zwiększającej się grupy osób starszych”(Makrosfera „Społeczeństwo i
Partnerstwo")
• „Prowadzenie stałego monitoringu zachodzących procesów społecznych”,
„Powołanie instytucji wspierającej osoby starsze” oraz „Aktywizacja grup
społecznych narażonych na wykluczenie społeczne” (Makrosfera „Społeczeństwo i
Partnerstwo")
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Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

1822

Podkreśliła fakt nieprzystosowania wielu obiektów i obszarów
Dolnego Śląska zarówno dla osób z niepełnosprawnością,
seniorów, jak i kobiet w ciąży, czy rodzica z dzieckiem.

Uwzględniona

W SRWD znajdują się odpowiednie zapisy. Rozdział nr 6 - Makrosfera
"Infrastruktura", Kryteria: "Projekty zwiększające regionalny i lokalny potencjał
społeczno-gospodarczy". Makrosfera "Partnerstwo i Przedsiębiorczość", Priorytety:
"Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu", Korzyści: "Wzrost aktywności grup
społecznych, zwłaszcza narażonych na wykluczenie", "Preferencje dla działań
zapobiegających wykluczeniu społecznemu", Przedsięwzięcia: "Przeciwdziałanie
wykluczeniu młodych z rynku pracy, wydłużanie perspektywy przydatności
zawodowej", "Aktywizacja grup społecznych narażonych na wykluczenie
społeczne". "Edukacja, kultura i informacja" - udostępnienie sieci danych - z
uwzględniebniem standardów udostepniania informacji osobom
niepelnosprawnym.

1823

Osoby z problemami uzależnień też są osobami wartościowymi
mającymi dużo do zaproponowania społeczeństwu, tylko trzeba
im pomóc – to obecny obszar wykluczenia społecznego.

Uwzględniona

Wniosek jest już zawarty w makrosferze "Partnerstwo i przedsiębiorczość" Rozwój sprzyjajacy wykluczeniu społecznemu.

1824

Należy wspierać małe organizacje społeczne - duże federacje
sobie poradzą, małe potrzebują wsparcia, aby móc
funkcjonować (w małych ośrodkach brakuje nawet komputera).

Uwzględniona

Postulaty zawarte w uwadze zawarte są w istenijących zapisach SRWD w
Makrosferze Partnerstwo i Przedsiębiorczość.

1825

Osoby niepełnosprawne i seniorów proponuje określać mianem
„sprawni inaczej”.

Nieuwzględniona

Uwaga nieuwzględniona w związku z faktem, iż pojęcie niepełnosprawności
definiowane jest ustawowo (ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. jedn. Dz. U.
z 2011 r., Nr 127, poz.721 z późn. zm.).

1826

SRWD wyklucza powiat świdnicki z działań społecznych.

Uwzględniona

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego jest pierwszym szczeblem
programowania startegicznego i określa główne wyzwania i kierunki działań
tworząc docelowy obraz planowanej przyszłości regionu w określonym horyzoncie
czasowym. W związku z powyższym SRWD nie wyklucza żadnej jednostki oraz
obszaru z zakresu kierunków rozwojowych.
Dopasowanie ważności realizacji celów w poszczególnych obszarach interwencji
zostanie wypracowane na podstawie ankiet rozesłanych do wszystkich powiatów
województwa. Należy zaznaczyć że brak (lub niższa ranga) zaznaczenia danego celu
szczegółowego w obszarze interwencji nie oznacza braku mozliwości realizacji tych
zadań - jest rodzajem rekomendacji - które z celów powinny być realizowane w
pierwszej kolejności, które w następnej w ramach posiadanych środków.

1827

Stworzenie katalogu propozycji architektonicznych znoszących
bariery, podobnie na poziomie planowania przestrzennego.

Nieuwzględniona

Precyzowanie działań niezbędnych do realizacji celów zawartych w SRWD będzie
następowało w programach rozwojowych, plitykach wojewódzkichi planach,
zgodnie z zapisami w rozdziale 5. System wdrażania.

1828

Istnieje luka edukacyjna w wielu branżach, w których brakuje
specjalistów i to właśnie organizacje pozarządowe mogą tę lukę
wypełnić – np. edukacja ekologiczna, system certyfikacji
umiejętności i wiedzy.

Uwzględniona częściowo

Uwaga uwzględniona w ogólnych zapisach SRWD.

1829

Problemem jest stan dostosowania polskich kolei, a w
szczególności taboru do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Uwzględniona

Uwaga uwzględnoona. Proponuje się wprowadzenie do katalogu zasad realizacji
Strategii dodatkowej zasady: Zasady równości szans.

Uwzględniona

Uwga uwzględniona.

Uwzględniona częściowo

Makrosfera Partnetstwo.

1830
1831

Podkreślił walor dobrze zorganizowanej edukacji trójstronnej:
pracodawca – szkoła – NGO.
Organizacje pozarządowe powinny występować w każdym
aspekcie Strategii – w każdej makrosferze – wzmocni to
budowanie III sektora.

1832

Stworzenie makrosfery „Młodzież”.

Uwzględniona częściowo

Makrosfera Partnerstwo zostanei rozszerzona o zapisy dotyczace spraw młodzieży.

1833

Wprowadzenie celu 9 dotyczącego sektora społecznego w
usługach publicznych.

Uwzględniona

W poprzednich uwagach
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1834

1835
1836

1837

Rozdział

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

Dołączenie do składu Komitetu Koordynacyjnego ds. SRWD
także przedstawicieli partnerów społeczno-gospodarczych.
Stworzenie regionalnego forum terytorialnego z udziałem
partnerów społeczno-gospodarczych.
Dopisanie na str. 29 w opisie do makrosfery 6 Partnerstwo i
Przedsiębiorczość także partnerstwa publiczno-społecznego (bo
brakuje).
Należy wspierać takie służby jak GOPR czy WOPR, gdyż na
Dolnym Śląsku występuje bardzo dużo utonięć na rzekach, a
WOPR na działalność ratowniczą ma ledwo kilkanaście tysięcy
złotych rocznie.

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona częściowo

Komitet Koordynujący będzie ciałem wewnątrzurzędowym, natomiast
uczestnictwo partnerów społeczno-gospodarczych jest planowane w ramach
Regionalnego Forum Terytorialnego, którego utworzenie jest planowane już po
przyjeciu Strategii.

Uwzględniona częściowo

Uwaga uwzględniona w Rozdziale System Wdrażania.

Uwzględniona

Zapis uzupełniono.

Uwzględniona

Zapisy SRWD , w rozdziale 6. Makroprojekty, w makroprojekcie Bezpieczeństwo
zostaną zmienione w następujący sposób: Budowa zintegrowanego systemu
ratownictwa, w tym ratownictwa wodnego, wdrażanie …"

1838

Istnieje potrzeba budowy marin an dolnośląskich rzekach w
celu wykorzystania ich potencjału turystycznego.

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Postulat zawiera się w istniejących zapisach SRWD w
przedsięwzięciach Makrosfery Turystyka.

1839

Rozbudowa baz ratownictwa wodnego (dopisanie ratownictwa
wodnego).

Uwzględniona

Zapisy SRWD , w rozdziale 6. Makroprojekty, w makroprojekcie Bezpieczeństwo
zostaną zmienione w następujący sposób: Budowa zintegrowanego systemu
ratownictwa, w tym ratownictwa wodnego, wdrażanie …"

1840

1. Odbiurokratyzowanie – jako formy budowania zaufania
społecznego.

Uwzględniona częściowo

rozdz. 6, str. 37

1841

2. Rola i miejsce organizacji pozarządowych, wypracowanie
systemu w ramach konstytucyjnej zasady pomocniczości.

1842

3. Nie budujmy kolejnych „fabryk” [murów] – brakuje kapitału
społecznego (społeczeństwo obywatelskie).
4. Położenie większego nacisku na współpracę
międzysektorową.
5. Inwestycje infrastrukturalne dla organizacji pozarządowych
(np. siedziby).

UwzględnionaUwaga uwzględniona w istniejących zapisach SRWD w Makrosferze Partnherstwo i Przedsiębiorczość.
Uwzględniona częściowo

rozdz. 6, str 35 i 36

Uwzględniona częściowo

rozdz. 6, str 37

Nieuwzględniona

Uwaga nie jest przedmiotem ustaleń SRWD

6. partnerskie traktowanie NGO’s – wyrównanie parytetów,

Uwzględniona

rozdz. 6, str 37

1846

7. włączenie biznesu do procesów rozwoju regionalnego

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona w istniejących zapisach Makrosfery Partnerstwo i Przedsiębiorczość.

1847

Po stronie czeskiej system transportowy z Liberca do Ołomuńca
jest niewydolny – trasa jest planowana, ale zbudowano tylko
niektóre odcinki.

Nieuwzględniona

Uwaga bezzasadna - nie jest przedmiotem ustaleń SRWD

1848

Surowce – w niektórych zakresach są możliwości współpracy w
tym zakresie.

Nieuwzględniona

Precyzowanie działań niezbędnych do realizacji celów zawartych w SRWD będzie
następowało w programach rozwojowych, plitykach wojewódzkichi planach,
zgodnie z zapisami w rozdziale 5. System wdrażania.

1849

Powiązania ekologiczne - złożone warunki gospodarowania na
obszarach górskich w pasie Frydlant, Kudowa Zdr. - Nachod,
obszar Ołomuniecki.

Nieuwzględniona

Precyzowanie działań niezbędnych do realizacji celów zawartych w SRWD będzie
następowało w programach rozwojowych, plitykach wojewódzkichi planach,
zgodnie z zapisami w rozdziale 5. System wdrażania.

Nieuwzględniona

Uwaga bezzasadna - nie jest przedmiotem ustaleń SRWD

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona w zapisach SRWD

1843
1844
1845

1850

1851

Po stronie czeskiej po 20 latach oprócz autostrady na
Morawach nie ma połączeń zewnętrznych – ten swoisty pas
środkowoeuropejski, leżący w centrum Europy, pozostaje od
niej odłączony.
Od zawartości Strategii będą zależały możliwości rozwojowe
Dolnego Śląska. Ukończenie drogi ekspresowej przez Ziemię
Kłodzką to absolutny priorytet – „podpięcie” komunikacyjne do
reszty kraju.
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Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

1852

Szukanie partnerstw w skutecznej realizacji połączeń
komunikacyjnych:
- droga dwujezdniowa co najmniej do Kłodzka,
- DK46 jako jednojezdniowa droga ekspresowa,
- droga ekspresowa S3 przez Lubawkę oraz jej połączenie z J.G. i
Wrocławiem (węzeł Magnice),
- A18 na kierunku Olszyna-węzeł Krzyżowa.

Nieuwzględniona

Uwaga zbyt szczegółowa w skali opracowania

1853

Stworzenie osi drogowej Trasa Sudecka, jako ważnej osi
turystycznej.

Uwzględniona

Uwaga zgodna z zapisami SRWD/ w Makrosferze Infrastruktura/ Przedsięwzięcia: "
Realizacja projektu trasa Sudecka - integrująca południowy obszar województwa
dolnośląskiego"

1854

Przemyślane finansowanie turystyki – np. wspólna Promocja
Sudetów, trasa rowerowa do Jesenika, budowa wież
widokowych na pograniczu np. plany odbudowy wieży na
Śnieżniku.

Uwzględniona częściowo

Makrosfera TURYSTYKA uzupełniona o zapis: " Aktualizacja lub opracowanie od
podstaw subregionalnych strategii rozwoju turystyki uwzględniajacych zmienające
się uwarunkowania rozwoju tej dziedziny".

Uwzględniona częściowo

Zasięg obszarów interwencji będzie podlegać szczegółowej delimitacji w ramach
studiów i analiz planistycznych przygotowywanych w celu wykorzystania
instrumentów wsparcia ze środków unijnych na lata 2014-2020. Obszary te mają
być podstawą wyznaczania Obszarów Strategicznej Interwencji oraz podstawą dla
zawiązywania koalicji sąsiadujących samorządów gminnych i powiatowych, których
celem ma być realizacja wspólnych zadań. Odpowiedzią na to założenie są
zaproponowane w niniejszej Strategii tzw. Makrosfery.

Lp.

Rozdział

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

Uzasadnienie zmiany

1855

Do makrosfery ANG dołączyć obszar Nowej Rudy i pas Kłodzko
– Nachod.

1856

Istnieje problem z realizacją programów:
- niejasne reguły gry, zmieniające się w trakcie realizacji,
- nieprzewidywalność terminów płatności,
- brak systemu zaliczkowania (MŚP w ramach PPP – obecne
zapisy nierealne dla małych firm),
- obniżenie finansowania UE do 75% - spodziewany jest ubytek
beneficjentów.

Uwzględniona częściowo

Zmiany prawa są procesem nieuniknionym. Projektowany będzie system
wdrażania nowego RPO, który w możliwie najmniejszym stopniu będzie obicążał
zmianami beneficjentów. Brak informacji o porpozycji KE obniżenia poziomu
dofinansowania do 75%. W projektach rozporządzeń wspólnotowych odnoszących
się do polityki spójności w nowym okresie programowania, występuje poziom
85%.

1857

Turystyka – brak przepływu z Jeleniej Góry do Czech.

Nieuwzględniona

Uwaga zbyt szczegółowa w skali opracowania

1858

„infrastruktura krytyczna” – planowanie sytuacji kryzysowych
(np. wytycznie szlaków objazdowych – w przypadku ostatniej
powodzi Jelenia Góra została odcięta od reszty województwa,
tranzyt prowadzono drogami powiatowymi, które uległy
poważnemu zniszczeniu).

Uwzględniona

W SRWD zostanie wprowadzona korekta w rozdziale 6. Makrosfery, w makrosferze
Bezpieczeństwo, która uwzględni współpracę regionów przygranicznych: polskich,
czeskich i niemieckich w zakresie bezpieczeństwa

1859

Kwestie bezpieczeństwa transgranicznego – do niektórych
obiektów szybciej można dojechać przez Czechy – należy to
uwzględnić w Strategii (np. w przypadku pożaru).

Uwzględniona

W SRWD zostanie wprowadzona korekta w rozdziale 6. Makrosfery, w makrosferze
Bezpieczeństwo, która uwzględni współpracę regionów przygranicznych: polskich,
czeskich i niemieckich w zakresie bezpieczeństwa

1860

„Ziemia Jeleniogórska” to pojemniejsze określenie (niż
aglomeracja J.G.).

Uwzględniona częściowo

Aglomeracja Jeleniogórska jest pojęciem szerszym obejmującym Karkonosze,
Jelenią Górę jak i inne gminy chcące współpracować w ramach aglomeracji.

1861

Pogranicze to teren górzysty – znacznie utrudnia to prace
inwestycyjne, podwyższa koszty ich prowadzenia  gminy i
powiaty górskie powinny posiadać wyższy algorytm subwencji
drogowej (także inne aspekty z takim zwiększonym
algorytmem).

Nieuwzględniona

Uwaga zbyt szczegółowa w skali opracowania

1862

Połączenie Worka Turoszowskiego z A4 i stroną Czeską.

Uwzględniona częściowo

1863

Najważniejsza jest realizacja zapisów!

Uwzględniona

1864

Budowa obwodnicy Nachodu i Kudowy-Zdr. – rozwiązanie
problemów komunikacyjnych tych miast granicznych.

Uwzględniona częściowo

Odnośnie dróg wojewózkich: Zadanie zapisane w WPF: Budowa połączenia
drogowego pomiędzy miastami Zittau i Hradek nad Nisou wraz z włączeniem do
polskiej sieci drogowej.
Uwaga uwzględniona. Syntetyczność projektu SRWD ma służyć realności
wprowadzenia jego zapisów w życie.
Uwaga uwzględniona częściowo w części dotyczącej zapisów SRWD Makrosferze
Infrastruktura/ Przedsięwzięcia: " Wytyczenie korytarzy drogowych dla transportu
ciężkiego ze szczegółnym uwzględnieniem realizacji obwodnic miast na drogach
wojewókzich", uwaga zbyt szczegółowa.

315
UWAGI ZGŁOSZONE DO PROJEKTU SRWD 2020
Lp.

1865

1866
1867

Rozdział

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany
Stworzenie systemu informacji drogowej na pograniczu –
system wczesnego ostrzegania i zamykania drogi np. w
Nachodzie pojawiają się 13 kilometrowe zatory drogowe, gdy
dojdzie do wypadku po polskiej stronie (także w odwrotnym
przypadku).
Obecnie na pograniczu PL-CZ na 700 km jest tylko jedna
międzynarodowa droga.
Połączenie D11 – S3 – po stronie czeskiej trwają wykupy
gruntów – w 11 lat wykupiono 70%

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Nieuwzględniona

SRWD jest pierwszym szczeblem programowania strategicznego i określa główne
wyzwania i kierunki działań tworząc docelowy obraz planowanej przyszłości
regionu w określonym horyzoncie czasowym. Szczegółowe rozwiązania będą
formułowane na niższych szczeblach planowania. Uwaga zbyt szczegółowa w skali
opracowania

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona w zapisach SRWD

Nieuwzględniona

Uwaga zbyt szczegółowa w skali opracowania

Nieuwzględniona

Uwaga nieuwzględniona. Brak konkretnego postulatu zmiany zapisów projektu
SRWD.

1868

Konieczne jest lepsze powiązanie różnych poziomów Strategii.

1869

Stworzenie platformy wymiany i współpracy np. na poziomie
transportu (korytarz Polska – Czechy).

Nieuwzględniona

SRWD jest pierwszym szczeblem programowania strategicznego i określa główne
wyzwania i kierunki działań tworząc docelowy obraz planowanej przyszłości
regionu w określonym horyzoncie czasowym. Szczegółowe rozwiązania będą
formułowane na niższych szczeblach planowania. Szczegółowe przedsięwzięcia
będą doprecyzowane na etapie programów operacyjnych i wdrożeniowych.

1870

Współpraca miast Kudowa Zdr. – Nachod czy roczna akcja, czy
stworzony zostanie jakiś program współpracy granicznej.

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Projekt SRWD str. 8: "Szczególną rolę odgrywają miasta
graniczne (Zgorzelec, Kudowa Zdrój), którym Strategia dedykuje opracowanie
koncepcji rozwoju wraz z partnerami z regionów sąsiednich (transgranicznych)".

1871

Turystyka: jaskinia Niedźwiedzia przyjmuje rocznie ok. 87 tys.
turystów. W 2012 r. odkryto kolejne piętra, które są właściwe
nową jaskinią – nowe hale, inna szata naciekowa. Konieczne
jest przeprowadzenie badań nad możliwością i koncepcjami jej
udostępnienia.

Uwzględniona częściowo

W makrosferze TURYSTYKA dodać zapis:" Aktualizacja lub opracowanie od
podstaw subregionalnych strategii rozwoju turystyki uwzględniajacych zmienające
się uwarunkowania rozwoju tej dziedziny".

1872

Transport: wykluczenie transportowe Lądka Zdr. i Stronia Śl. –
linia kolejowa z Kłodzka unieruchomiona i nie ujęta w żadnych
dokumentach, a przecież oprócz funkcji turystycznej także
wywóz surowców.

Uwzględniona częściowo

SRWD jest pierwszym szczeblem programowania strategicznego i określa główne
wyzwania i kierunki działań tworząc docelowy obraz planowanej przyszłości
regionu w określonym horyzoncie czasowym. Szczegółowe rozwiązania będą
formułowane na niższych szczeblach planowania.

1873

Wieże widokowe – związek gmin śnieżnickich przygotowuje
dokumentacje odbudowy wieży na Śnieżniku (m.in.
postępowania transgraniczne).

Uwzględniona częściowo

W makrosferze TURYSTYKA dodać zapis:" Aktualizacja lub opracowanie od
podstaw subregionalnych strategii rozwoju turystyki uwzględniajacych zmienające
się uwarunkowania rozwoju tej dziedziny".

Uwzględniona częściowo

Odnośnie dróg wojewódzkich - uwaga zgodna z zapisami SRWD/ w Makrosferze
Infrastruktura/ Przedsięwzięcia: " Kompleksowe remonty i modernizacje dróg
wojewódzkich i powiatowych łączących miasta Dolnego Śląska.

1874
1875

Transport: droga Stronie Śl. - Stare Mesto – po czeskiej stronie
odremontowana, po polskiej już nie ma asfaltu;
perspektywicznie stworzenie połączenia drogowego Gierałtów
– Republika Czeska – Otmuchów.
Nienależycie ujęto drogę Kłodzko – Boboszów.

Nieuwzględniona

Uwaga zbyt szczegółowa w skali opracowania

1876

Droga S46 Kłodzko w kierunku Opola – funkcjonuje w
dokumentach czeskich, w polskich nie – wystarczyłaby
modernizacja niekoniecznie do drogi dwujezdniowej.

Uwzględniona częściowo

Odnośnie dróg wojewódzkich - uwaga zgodna z zapisami SRWD/ w Makrosferze
Infrastruktura/ Przedsięwzięcia: " Kompleksowe remonty i modernizacje dróg
wojewódzkich i powiatowych łączących miasta Dolnego Śląska.

1877

Obszary transgraniczne – przyszłość to EUWT. Było 7 przejść
granicznych, obecnie jest 15. Potrzebne są programy
pomocowe i założenia przewidywanych środków.

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Temu celowi służy utworzenie odrębnego obszaru
interwencji dla terenów przygranicznych.

1878

Połączyć transport drogowy z kolejowym  stworzenie
połączenia „Tiry na tory” na trasie Wrocław – Liberec.

Uwzględniona częściowo

SRWD jest pierwszym szczeblem programowania strategicznego i określa główne
wyzwania i kierunki działań tworząc docelowy obraz planowanej przyszłości
regionu w określonym horyzoncie czasowym. Szczegółowe rozwiązania będą
formułowane na niższych szczeblach planowania.

1879

Turystyka – należy mówić o Ziemi Jeleniogórskiej: Szklarska
Poręba, Karpacz, zaś Świeradów Zdr. Znajduje się w innym
powiecie.

Nieuwzględniona

Aglomeracja Jeleniogórska jest pojęciem szerszym obejmującym Karkonosze,
Jelenią Górę jak i inne gminy chcące współpracować w ramach aglomeracji.
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1880

1881

Rozdział

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany
Obszary górskie – 1 złotówka na nizinach ma inne znaczenie niż
na obszarach górskich i podgórskich: droższe opracowanie
dokumentacji; jedna powódź spowodowana nagłym opadem
deszczu powoduje duże straty materialne trudne do
udźwignięcia.
Lotnisko turystyczno-biznesowe dla Ziemi Kłodzkiej w
Boguszynie – inspiracją powinny być lotniska w Republice
Czeskiej.

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Nieuwzględniona

Uwaga nie jest przedmiotem ustaleń SRWD. Strategia Rozwoju Województwa
Dolnośląskiego jest pierwszym szczeblem programowania startegicznego i określa
główne wyzwania i kierunki działań tworząc docelowy obraz planowanej
przyszłości regionu w określonym horyzoncie czasowym.

Uwzględniona

Do SRWD wprowadzony zostanie zapis w Makrosferze Infrastruktura: Przedsięwzięcia:

Uwzględniona częściowo

SRWD jest pierwszym szczeblem programowania strategicznego i określa główne
wyzwania i kierunki działań tworząc docelowy obraz planowanej przyszłości
regionu w określonym horyzoncie czasowym. Szczegółowe rozwiązania będą
formułowane na niższych szczeblach planowania. Treści obejmujące uzdrowiska
znajdują się w Makrosferze Turystyka.

1882

W Strategii słabo widoczne lecznictwo uzdrowiskowe, w tym z
personelem i kuracjuszami.

1883

Dokumenty starostw powinny wpływać na politykę
województwa.

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona częściowo. Zarówno gminy, jak i powiaty i województwa jako
jednostki samorządowe są od siebie niezależne i ta niezależność jest
gwarantowana prawnie. Jednak w projekcie SRWD samorząd województwa
nakłada na siebie zadanie budowania konsensusu w rozumieniu dobra wspólnego
regionu.

1884

Budowa wież widokowych – np. wieża na Orlicy.

Uwzględniona częściowo

W makrosferze TURYSTYKA dodać zapis:" Aktualizacja lub opracowanie od
podstaw subregionalnych strategii rozwoju turystyki uwzględniajacych zmienające
się uwarunkowania rozwoju tej dziedziny".

Uwzględniona

W części uwzględniona - szerzej opisana w uwagach zgłoszonych przez Wydział
Sportu i Rekreacji
Wszechstronny rozwój gospodarki
regionu m.in. poprzez zaspokojenie potrzeb infrastrukturalnych i organizacyjnych
branży turystycznej i sportowo – rekreacyjnej.
Odpowiednia infrastruktura sportowo – rekreacyjna
dostępna dla jak największej liczby mieszkańców to jeden z podstawowych
warunków rozwoju w regionie. Stymulowanie budowy i modernizacji sportowo rekreacyjnych obiektów ma na celu spowodowanie odczuwalnej społecznie
poprawy uczestnictwa w zajęciach sportowo-rekreacyjnych mieszkańców Dolnego
Śląska jak również wpływa na podnoszenie poziomu życia mieszkańców. Promocja
aktywności fizycznej (sportowej) jest jedną z najważniejszych grup operacyjnych
celów strategii europejskiej i narodowej. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej
autorzy nowej wersji NPZ dostosowali się do wymogów europejskich. Wśród 15
celów operacyjnych jedna trzecia dotyczy promocji aktywności fizycznej. Cztery
cele bezpośrednio odnoszą się do aktywności fizycznej i aktywnego stylu życia:
zwiększenie aktywności fizycznej ludności, wspieranie rozwoju i zdrowia
fizycznego, psychospołecznego oraz zapobieganie najczęstszym problemom
zdrowotnym i społecznym dzieci i młodzieży, tworzenie warunków do zdrowego i
aktywnego życia osób starszych, tworzenie warunków do aktywnego życia osób
niepełnosprawnych. Dodatkowo dwa cele pośrednio nawiązują do takich działań:
aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych do
działań na rzecz zdrowia społeczeństwa oraz zwiększenie i optymalne
wykorzystanie systemu ochrony zdrowia oraz infrastruktury samorządowej na
potrzeby promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.Na Dolnym Śląsku jest wiele
obiektów sportowych zarówno otwartych jak i zamkniętych jednakże ich stan jest
bardzo zróżnicowany dlatego modernizacja starych budowa nowych obiektów
sportowych ma na celu zwiększenie dostępu do zajęć sportowo - rekreacyjnych
mieszkańców Dolnego Śląska jak również wpłynąć na podnoszenie poziomu życia
mieszkańców.

1885

Większy nacisk na infrastrukturę sportową.
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REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

1886

Trwa poszukiwanie optymalnego korytarza dla drogi Wrocław –
Kłodzko (ze środków Budżetu Województwa Dolnośląskiego).

Nieuwzględniona

Uwaga zbyt szczegółowa w skali opracowania

1887

Dostosowanie dróg lokalny do Autostrady Nowej Gospodarki.

Uwzględniona częściowo

Odnośnie dróg wojewódzkich - uwaga zgodna z zapisami SRWD/ w Makrosferze
Infrastruktura/ Przedsięwzięcia: " Kompleksowe remonty i modernizacje dróg
wojewódzkich i powiatowych łączących miasta Dolnego Śląska.

1888

Budowa obwodnicy Złotoryi, poprawa płynności i
bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Uwzględniona

Uwaga zgodna z zapisami SRWD Makrosferze Infrastruktura/ Przedsięwzięcia: "
Wytyczenie korytarzy drogowych dla transportu ciężkiego ze szczegółnym
uwzględnieniem realizacji obwodnic miast na drogach wojewókzich", w WPF
zadanie: Budowa obwodnicy Złotoryi od DW 364 do DW 328

1889

Budowa zbiornika retencyjnego w Pielgrzymce, poprawa
infrastruktury przeciwpowodziowej w regionie.

Uwzględniona

1890

Dostęp do Internetu szerokopasmowego-przeciwdziałaniu
wykluczeniu cyfrowemu.

Uwzględniona

Obecny zapis w SRWD uwzględnia współpracę w realizacji "Programu dla Odry
2006", w którym zbiornik Pielgrzymka jest jedną z głównych planowanych
inwestycji
Uwaga zawiera sie w istniejących zapisach SRWD: Makrosfera Edukacja, Kultura i
Informacja: Priorytet: Zapewnienie wszystkim mieszkańcom Dolnego Śląska
dostępu do sieci internetowej o prędkości min. 30 Mb/s do 2020 r.,
Przedsięwzięcia: Kontynuacja prac nad projektem Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej
(DSS).
Zasadnicze tezy uwagi zawierają się w następujących zapisach SRWD:
• „W sferze publicznej w nadchodzącym okresie konieczna jest daleko idąca
koncentracja na projektach i zadaniach kluczowych, ponadlokalnych i o wysokiej
wartości dodanej dla regionu. Zachowana powinna być przy tym równowaga
społeczna, wyrażona m.in. poprzez włączenie wszystkich grup społecznych, w tym
przede wszystkim młodzieży, seniorów i niepełnosprawnych.” (Wprowadzenie s.
6);
• „Aspekt demograficzny, zwłaszcza wsparcie dla pracujących rodziców z małymi
dziećmi oraz zwiększającej się grupy osób starszych” (Makrosfera „Partnerstwo i
przedsiębiorczość” Kryteria, tiret 5.)
• „Prowadzenie stałego monitoringu zachodzących procesów społecznych”,
„Powołanie instytucji wspierającej osoby starsze” oraz „Aktywizacja grup
społecznych narażonych na wykluczenie społeczne” (Makrosfera „Partnerstwo i
przedsiębiorczość” Przedsięwzięcia, tiret 7., 9. i 16.)

1891

Stworzenie regionalnego systemu opieki nad osobami starszymi
( szybkie i sprawne działanie w tej dziedzinie).

Uwzględniona

1892

Utrzymanie stanu technicznego trakcji kolejowej Marciszów
–Legnica, przynajmniej do ruchu towarowego, ma to związek ze
złożami np. bazalt, które wymagają transportu drogowego.

Uwzględniona

Do SRWD wprowadzony zostanie zapis w Makrosferze Infrastruktura:
Przedsięwzięcia: "Dostosowanie linii kolejowych do przewozu kruszyw"

1893

Południowa część regionu- Objęcie dwuobszarowością powiatu
złotoryjskiego tak jak jest to w Jeleniej Górze, w strefie
interwencji Aglomeracji jeleniogórskiej i Autostrady Nowej
Gospodarki.

Nieuwzględniona

Zasięg obszarów interwencji będzie podlegać szczegółowej delimitacji w ramach
studiów i analiz planistycznych przygotowywanych w celu wykorzystania
instrumentów wsparcia ze środków unijnych na lata 2014-2020. Obszary te mają
być podstawą wyznaczania Obszarów Strategicznej Interwencji oraz podstawą dla
zawiązywania koalicji sąsiadujących samorządów gminnych i powiatowych, których
celem ma być realizacja wspólnych zadań. Odpowiedzią na to założenie są
zaproponowane w niniejszej Strategii tzw. Makrosfery. Aglomeracja Jeleniogórska
jest pojęciem szerszym obejmującym Karkonosze, Jelenią Górę jak i inne gminy
chcące współpracować w ramach aglomeracji.

1894

Promocja turystyki edukacyjnej.

Uwzględniona częściowo

W makrosferze TURYSTYKA dodać zapis:" Aktualizacja lub opracowanie od
podstaw subregionalnych strategii rozwoju turystyki uwzględniajacych zmienające
się uwarunkowania rozwoju tej dziedziny".

1895

Endogeniczny rozwój regionu o zasoby lokalne

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Takie też jest przesłanie projektu SRWD w tym wyznaczenie
Obszarów Funkcjonalnych i Obszarów Interwencji wskazujących na specyficzne
cechy, uwarunkowania i potencjały wskazanych obszarów.
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REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Konieczność zmiany terminu „Kotlina Kłodzka” na „Ziemię
Kłodzką” w Strategii.
Odnośnie budowy drogi sudeckiej to należałoby ją sfinansować
z pieniędzy samorządu województwa, gminy i powiaty na ten
cel nie mają.
To droga śródsudecka powinna być współfinansowana przez
gminy i powiaty.

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona.

Nieuwzględniona

Uwaga zbyt szczegółowa w skali opracowania

Nieuwzględniona

Uwaga zbyt szczegółowa w skali opracowania

1899

Kłodzko podejmie się w nowym okresie programowania roli
inicjatora prac nad przedsięwzięciami ważnymi dla obszaru. Ze
swojej strony zwraca uwagę na konieczność wpisania do
Strategii budowy obwodnicy Kłodzka.

Uwzględniona częściowo

Uwaga uwzględniona częściowo w części dotyczącej zapisów SRWD Makrosferze
Infrastruktura/ Przedsięwzięcia: " Wytyczenie korytarzy drogowych dla transportu
ciężkiego ze szczegółnym uwzględnieniem realizacji obwodnic miast na drogach
wojewókzich", uwaga zbyt szczegółowa.

1900

Powinniśmy opracować taki plan rozwoju Infrastruktury i
gospodarki regionu aby był jak najlepszy dostęp do miejsc
pracy. Jak najwięcej miejsc pracy powinno być w miejscu
zamieszkania.

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona w istniejących zapisach Strategii, m.in.. Makrosfera
Infrastruktura: Usprawnienie ruchu na trasie dom – praca – dom (łatwiejszy i
tańszy dostęp do miejsc pracy).

1901

Należy rozważyć dodanie rozdziału w Strategii, który
obejmowałby przedsięwzięcia tworzone na terenie
województwa dolnośląskiego, które mogłyby odgrywać istotną
rolę dla całego kraju np. elektrownia szczytowo – pompowa .

Uwzględniona

W projekcie SRWD zostanie wprowadzona hierarchizacja przedsięwzięć oraz
wskazane zostaną przedsięwzięcia o znaczeniu krajowym

1902

Należy w Strategii bardziej wyeksponować budowy drogi
śródsudeckiej.

Uwzględniona

Uwaga zgodna z zapisami SRWD/ w Makrosferze Infrastruktura/ Przedsięwzięcia: "
Realizacja projektu trasa Sudecka - integrująca południowy obszar województwa
dolnośląskiego,

1903

W Strategii brakuje wyeksponowania miękkich rozwiązań ze
sfery społecznej wymagających wsparcia.

Uwzględniona

Uwaga rekomendowana do uwzględnienia. Uzupełnienie zapisów dot. sfrery społecznej.

1896
1897
1898

1904

Zwrócił uwagę na potencjał rozwoju przemysłu tekstylnego na
terenie województwa.

Nieuwzględniona

SRWD jest pierwszym szczeblem programowania strategicznego i określa główne
wyzwania i kierunki działań tworząc docelowy obraz planowanej przyszłości
regionu w określonym horyzoncie czasowym. Szczegółowe rozwiązania będą
formułowane na niższych szczeblach planowania.
Lecznictwo uzdrowiskowe, w tym z personelem i kuracjuszami nie jest to
przedmiotem ustaleń Strategii.

1905

Czy mniejsze miasta będą miały w przyszłym okresie
programowania i w ramach nowej strategii możliwość
skorzystania z dofinansowania na rewitalizację obszarów
miejskich. Dotychczas mogły to zrobić jedynie miasta powyżej
50 000 mieszkańców

Nieuwzględniona

Uwaga nie jest przedmiotem ustaleń Strategii

1906

Chciałbym zaproponować na str. 31 w rozdziale 3 w Strategii
dodanie do istniejącego zapisu „i budowa lotnisk dla lokalizacji
uzupełniająca istniejącą sieć np. Ziemia Kłodzka”.

Nieuwzględniona

Uwaga zbyt szczegółowa w skali opracowania

1907

Prosiłbym o to aby Parkowi Narodowemu Gór Stołowych nadać
więcej zadań w Strategii

Nieuwzględniona

1908

Postawić na rozwój przedsiębiorczości.

Uwzględniona

1909

Konieczność dopisania do SRWD 9 celu szczegółowego – wzrost
znaczenia kapitału społecznego w realizacji polityk publicznych.
Przekazanie koordynacji realizacji tego celu do instytucji
zewnętrznych – jak w tym kontekście wyglądała by struktura i
praca w ramach Regionalnego Forum Terytorialnego

Uwzględniona częściowo

Uwaga nieuwzględniona - postulat nie jest to przedmiotem ustaleń Strategii.
Zadania parku narodowego są zawarte w Rozporządzeniu powołujacym Park oraz
Planie zadań ochronnych.
Rekomendowane rozszerzenie zapisów SRWD o osobną makrosferę
Przedsiębiorczość.
Postulaty celu szczegółowego 9 – wzrost znaczenia kapitału społecznego w
realizacji polityk publicznych zawierają sie w zapisach Makrosfery Partnerstwo.
RFT – koncepcja monitoringu rozwoju regionalnego. W chwili obecnej na szczeblu
rządowym powstaje KOT i KFT. Na poziomie regionu planowane jest
przekształcenie WBU i Departamentu Rozwoju Regionalnego w obserwatorium
rozwoju. RFT to prowadzenie debaty publicznej – jego skład będzie wielowątkowy
– planuje się, że powstanie po przyjęciu Strategii.
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REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

1910

Uwzględnienie zapisów dotyczących retencji wodnej –
traktowanie jej jako zasób, wyczerpywane dobro.

Uwzględniona

Obecne zapisy w SRWD uwzględniają rozwój małej retencji wodnej, ponadto
precyzowanie działań niezbędnych do realizacji celów zawartych w SRWD będzie
następowało w programach rozwojowych, politykach wojewódzkich i planach,
zgodnie z zapisami w rozdziale 5. System wdrażania

1911

Problem wód deszczowych, których nie ma gdzie odprowadzić.

Uwzględniona

Precyzowanie działań niezbędnych do realizacji celów zawartych w SRWD będzie
następowało w programach rozwojowych, politykach wojewódzkich i planach,
zgodnie z zapisami w rozdziale 5. System wdrażania

1912

W Strategii brakuje wskazania na Koleje Dolnośląskie – jak
włączyć w kolej np. przedsiębiorców, kopalnie, dojazd do
aglomeracji. Będzie to ważne w kontekście ubiegania się o
środki.

Uwzględniona częściowo

Zarząd Województwa planuje powołać wspólną komisję z PKP PLK i stworzyć mapę
hierarchii inwestycji i utrzymania linii – na tej podstawie jasne deklaracje co będzie
realizowane]
[Andrzej Szawan: w styczniu planowane jest spotkanie z PKP PLK i przedsiębiorcami
dotyczącymi sprawnego i racjonalnego wykorzystania linii kolejowych

1913

Obszar interwencji Dolina Odry – realizowana budowa/remont
wałów – tymczasem DZMiUW wyraża sprzeciw wykorzystania
wałów jako ścieżek rowerowych (jako wsparcie dodatkowych
funkcji Odry).

Uwzględniona częściowo

Obecne zapisy SRWD uwzględniają turystyczne wykorzystanie rzeki Odry i
przyległych do niej terenów. Natomiast zgodnie z obowiązującymi przepisami wały
przeciwpowodziowe to budowle przeciwpowodziowe dla których określone zostały
ustawowe ograniczenia w użytkowaniu.

1914

Trasa Bielany – Łany – Długołęka powinna przejąć ciężki
transport – uchwalenie nowego planu miejscowego jest
blokowane ze strony zarządcy drogi DSDiK.

Nieuwzględniona

Uwaga zbyt szczegółowa w skali opracowania

1915

Droga 94 – konieczne wspólne działania na trasie Wrocław –
Oława (przyspieszenie realizacji tzw. „Trasy Krakowskiej”).

Nieuwzględniona

Uwaga zbyt szczegółowa w skali opracowania

1916

Jak SRWD ma wpływać na strategie samorządów lokalnych

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona częściowo. Zarówno gminy, jak i powiaty i województwa jako
jednostki samorządowe są od siebie niezależne i ta niezależność jest
gwarantowana prawnie. Jednak w projekcie SRWD samorząd województwa
nakłada na siebie zadanie budowania konsensusu w rozumieniu dobra wspólnego
regionu. Zakłada się, że samorządy lokalne będą czerpać z zapisów Strategii, z tym
zastrzeżeniem, że spójność (w tym wypadku dokumentów strategicznych) to
pewnego rodzaju komplementarność.

1917

Brak stabilności prawa oświatowego np. obowiązek 6-latków w
szkołach.

Uwzględniona częściowo

stabilnośĆ prawa oświatowego nie jest przedmiotem ustaleń STratgeii. Istniejące
zapisy SRWD: Makrosfera Edukacja, Kultura i Informacja: Upowszechnienie
wychowania przedszkolenego; Tworzenie sprzyjajacych warunków do przyjęcia 6latków do szkół.

1918

Projekty edukacyjne – opracowanie dolnośląskiej podstawy
programowej, skąd potem finansować coraz więcej projektów i
obowiązków nakładanych na gminy?

Uwzględniona częściowo

Uwaga nie jest przedmiotem ustaleń SRWD. Strategia Rozwoju Województwa
Dolnośląskiego jest pierwszym szczeblem programowania startegicznego i określa
główne wyzwania i kierunki działań tworząc docelowy obraz planowanej
przyszłości regionu w określonym horyzoncie czasowym. Szczegółowe rozwiązania
będą formułowane na niższych szczeblach planowania

1919

Komunikacja – rzeka Odra wciąż słabo wykorzystana i
niedoinwestowana.

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona w obecnych zapisach SRWD w rozdziale 6. Makroprojekty, w
makroprojektach: Infrastruktura i Turystyka

1920

Organizacje pozarządowe – cenne oddolne inicjatywy, dotykają
problemy lokalne, wykazują własną inicjatywę – konieczne jest
uproszczenie procedur wykorzystania środków.

Uwzględniona częściowo

Uwaga nie jest przedmiotem ustaleń SRWD. Strategia Rozwoju Województwa
Dolnośląskiego jest pierwszym szczeblem programowania startegicznego i określa
główne wyzwania i kierunki działań tworząc docelowy obraz planowanej
przyszłości regionu w określonym horyzoncie czasowym. Szczegółowe rozwiązania
będą formułowane na niższych szczeblach planowania.

Uwzględniona

Rekomendowane uzupełnienie zapisów o działania zwiazane z kulturą.

Uwzględniona częściowo

Rekomendowane uzupełnienie zapisów o działania zwiazane z kulturą.

1921
1922

Zbyt mało o kulturze w Strategii.
Czy województwo planuje mocniej zaangażować się w działania
na rzecz Europejskiej Stolicy Kultury 2016.
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REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

1923

Więcej o retencji – np. rzeka Ślęza, problem z wodami
opadowymi i suszami.

Uwzględniona

Obecny zapis w SRWD zawiera zaproponowane w uwadze uzupełnienia, ponadto
precyzowanie działań niezbędnych do realizacji celów zawartych w SRWD będzie
następowało w programach rozwojowych, politykach wojewódzkich i planach,
zgodnie z zapisami w rozdziale 5. System wdrażania

1924

Makrosfery: czy nie warto wpisać konkretnych inwestycji: linia
kolejowa Wrocław – Strzelin – remont kapitalny jako ważnej i
majacej wpływ na rozwój regionu.

Nieuwzględniona

Uwaga zbyt szczegółowa w skali opracowania

Uwzględniona

Uwaga rekomendowana do uwzględnienia. Uzupełnienie kwestii rolnictwa o
produkcję i przetwórstwo rolne.

Nieuwzględniona

Uwaga zbyt szczegółowa w skali opracowania

Nieuwzględniona

Uwaga zbyt szczegółowa w skali opracowania

Uwzględniona częściowo

Odnośnie dróg wojewódzkich - uwaga zgodna z zapisami SRWD/ w Makrosferze
Infrastruktura/ Przedsięwzięcia: " Kompleksowe remonty i modernizacje dróg
wojewódzkich i powiatowych łączących miasta Dolnego Śląska.

1925
1926
1927

Brakuje tematów branży rolniczej – nie tylko rolnictwa, ale np.
przetwórstwo.
Dla Świdnicy i powiatu świdnickiego najważniejsza jest
komunikacja z Wrocławiem.
Zgłosił poparcie dla przedstawionej propozycji budowy
czteropasmowej drogi, która będzie prowadzić z boku drogi nr
35 trasą przez Świdnicę dalej do Dzierżoniowa.

1928

Liczymy na dalszą rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 379.

1929

Celem powinno być skrócenie czasu Komunikacji kolejowej ze
Świdnicy do Wrocławia. Naszym celem powinno być
uruchomienie bezpośredniego połączenia drogą kolejową
Świdnicy z Wrocławiem przez Jaworzynę Śląską (gdzie
należałoby skrócić czas postoju do kilku minut).

Uwzględniona

Do SRWD wprowadzony zostanie zapis w Makrosferze Infrastruktura:
Przedsięwzięcia: "Dostosowanie infrastruktury kolejowej do wymagań oraz
wyzwań współczesności i przyszłości na Dolnym Śląsku, poprzez wysokosprawne
powiązania sieci głównych i subregionalnych ośrodków wzdłuż linii: WrocławŚwidnica-Wałbrzych-Jelenia Góra ..."

1930

Dla powiatu świdnickiego bardzo ważna jest budowa krajowych
dróg S3 i S8 i dojazd do A4.

Uwzględniona

Uwaga zawiera się w istniejących zapisach SRWD: Makrosfera Infrastruktura

1931

W następnej perspektywie unijnej budowa dróg powiatowych i
gminnych nie dostanie dofinansowania dlatego bardzo ważne
jest aby w Strategii pamiętać o konieczności dofinansowania
modernizacji i budowy tych dróg przez samorząd ponieważ
drogi te pełnią kluczową funkcję dla rozwoju lokalnego i
zapewniają dojazd mieszkańcom powiatów do dróg
wojewódzkich i krajowych. Postawienie na modernizację tych
dróg zapewni zrównoważony rozwój regionu oraz przyczyni się
do zwiększenia wymiany gospodarczej i wzrostu PKB.

Uwaga zbyt szczegółowa w skali opracowania.
Nieuwzględniona

Jeżeli chodzi o możliwości wsparcia obszaru infrastruktury drogowej w nowym
RPO, to możłiwe będzie tylko łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z
infrastrukturą TEN-T.
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1932

W Schemacie nr 1. Model Gospodarczy na str. 5 zamysł
autorów Strategii opierał się na tym aby wyróżnić na terenie
Dolnego Śląska obszary, na których planowany jest rozwój
produkcji, nowoczesnych usług jak również obszarów o
unikatowych wartościach przyrodniczych grozi tym, że
pozostałe obszary zostaną zmarginalizowane, wręcz
wykluczone (determinizm geograficzny). Należy zastanowić się
czy tak arbitralne zakreślenie obszarów da się pogodzić z zasadą
endogenicznego rozwoju. Grozi nam sytuacja, że nie będzie się
liczyć dotychczasowa historia wykorzystania środków unijnych
lub racjonalność przedstawionych pomysłów przedstawianych
przez poszczególne gminy i powiaty. Istotne stanie się
położenie jednostki samorządu terytorialnego we właściwym
obszarze interwencji. Położenie będzie decydować a nie jakość
przedstawionych pomysłów. W ten sposób karane mogą być
również gminy i powiaty, które już dotychczas współpracują ale
niekoniecznie ze sobą graniczą.

1933

W rozdziale wstępnym należałoby dodać zapis podkreślający, że
dla uzyskania synergii rozwoju regionu stawiać powinniśmy na
efektywność. Strategia nie powinna preferować wybranych
obszarów tylko wspierać te projekty, które zapewnią najlepszą
współpracę władz samorządowych, przedsiębiorców i
mieszkańców regionu niezależnie czy projekt ten realizowany
byłby w ramach jednego obszaru interwencji czy też wychodził
poza ten obszar.

1934

Oczekujemy, że poprzez możliwość wypełnienia przesłanej do
każdego powiatu macierzy z celami powiaty takie jak świdnicki
będą mogły zmodyfikować teraz występujące w Strategii
podziały na obszary interwencji z przyporządkowanymi
arbitralnie celami tak aby nie pozbawiać całego dolnego śląska
możliwości uczestnictwa w projektach wykraczających poza
wyznaczone w Strategii obszary interwencji. Wyznaczenie
arbitralne obszarów interwencji sprawić może, że nie
zrealizujemy zasady, że najważniejszym zadaniem samorządu
województwa jest budowanie konsensusu.

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Nieuwzględniona

Projekt SRWD jasno stanowi, iż na całym obszarze województwa będą realizowane
wszystkie cele nakreślone w dokumencie. Dodatkowo projekt SRWD stanowiąc o
potrzebie wykreowania nowych obszarów wzrostu używa sformułowania " w tym
Ziemi Jeleniogórskiej i Aglomeracji Wałbrzyskiej" wskazując je jako przykłady, a nie
kategoryczne i zamknięte wyliczenie. Oznacza to, iż kreowanie nowych obszarów
wzrostu nie będzie się ograniczało tylko do tych wymienionych obszarów.

Uwzględniona częściowo

W zamierzeniu Strategii współpraca jest najważniejsza - będzie stanowiła prymat w
doborze przedsięwzięć wskazanych w Makrosferach. Są jednak obszary o dużym,
wyjątkowym lecz niewykorzystanym potencjale i te obszary trzeba odpowiednio
stymulować - ale i tam bez współpracy i porozumienia pomiędzy podmiotami jst,
gospodarczymi, społecznymi przekazywanie środków będzie ograniczone. Innymi
słowy współpraca jest najważniejsza - umozliwia podejmowanie racjonalnych
decyzji, koncentrację środków, a w konsekwencji lepszą efektywność.

Uwzględniona częściowo

Dopasowanie ważności realizacji celów w poszczególnych obszarach interwencji
zostanie wypracowane na podstawie ankiet rozesłanych do wszystkich powiatów
województwa. Należy zaznaczyć że brak (lub niższa ranga) zaznaczenia danego celu
szczegółowego w obszarze interwencji nie oznacza braku mozliwości realizacji tych
zadań - jest rodzajem rekomendacji - które z celów powinny być realizowane w
pierwszej kolejności, które w następnej w ramach posiadanych środków.
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REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD
Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

1935

Odnośnie analizy SWOT napisano, że istniej zbytnia dominacja
dwóch ośrodków na Dolnym Śląsku (Wrocław, LGOM).
Rodzajem panaceum na ten stan jest postawienie w Strategii na
rozwój dwóch nowych ośrodków wzrostu (Wałbrzych i Jelenia
Góra). Obawiamy się, że efektem tych starań będzie
przekazanie pieniędzy na ośrodki, które i tak nie mają szans na
rzeczywistą konkurencję z Wrocławiem i LGOM-em, kosztem
mniejszych miast i innych obszarów na DŚ. Efekt będzie taki, że
doprowadzimy do jeszcze większej marginalizacji obszarów
spoza tych wybranych czterech wybranych arbitralnie
ośrodków wzrostu. W analizie SWOT pojawił się również zapis,
że sporym zagrożeniem jest, że finansowanie unijne jest
narzucane i odgórnie kierowane. Byłoby paradoksem, że
zauważając ten problem w Strategii powielimy to zagrożenie na
poziomie województwa

Nieuwzględniona

Projekt SRWD jasno stanowi , iż na całym obszarze województwa będą realizowane
wszystkie cele nakreślone w dokumencie. Dodatkowo projekt SRWD stanowiąc o
potzrebie wykreowania nowych obszarów wzrostu używa sformułowania " w tym
Aglomeracji Jeleniogórskiej i Aglomeracji Wałbrzyskiej" wskazując je jako
przykłady, a nie kategoryczne i zamknięte wyliczenie. Oznacza to, iż kreowanie
nowych obszarów wzrostu nie będzie się ograniczało tylko do tych wymienionych
obszarów.

1936

Odnośnie celu 4 w Strategii proponuje się dodanie wskaźnika
dotyczącego ograniczania emisji przez największych trucicieli
lub opracowanie wskaźnika, dzięki któremu wiedzielibyśmy na
jakich obszarach emisja uległa zmniejszeniu.

Nieuwzględniona

Uwaga szczegółowa. Brak danych statystycznych.

1937

Na str. 28 mówi się o tym, że powstawać będą subregionalne
programy rozwojowe.

Nieuwzględniona

Uwaga nie zawiera konkretnego postulatu zmiany lub uzupełnienia zapisów
projektu SRWD.

1938

W Strategii zbyt dużą wagę nadaje się sztywno określonym
podziałom geograficznym. Proponujemy dodać zapis, który
prowadziłby do rozluźnienia sztywnych ram wynikających z
geograficznego przyporządkowania (nie ma podstaw do
odmowy współfinansowania projektu, w którym chciałyby
uczestniczyć jednostki samorządu terytorialnego
reprezentujące różne obszary interwencji).

Uwzględniona

Rekomendacja: w rozdziale 3.Zasady Realizacji przed (lub po) bloku opisującym OF
i OI wprowadzić zapis: "W zamierzeniu Strategii współpraca jest najważniejsza będzie stanowiła prymat w doborze przedsięwzięć realizowanych w ramach OI i
wskazanych w Makrosferach. Są jednak obszary o dużym, wyjątkowym lecz
niewykorzystanym potencjale i te obszary trzeba odpowiednio stymulować - ale i
tam bez współpracy i porozumienia pomiędzy podmiotami jst, gospodarczymi,
społecznymi przekazywanie środków może być utrudnione. Współpraca umożliwi
podejmowanie racjonalnych decyzji, koncentrację środków, a w konsekwencji
poprawę efektywności. Nie ujęcie gminy czy powiatu w danym OI nie ogranicza
prawa do zawiązywania współpracy i korzystania ze wszystkich celów czy
przedsięwzięć ujętych w Strategii"

1939

W Tabeli na str. 18 są podane zasady realizacji. Zasada
racjonalności powinna być wpisana jako zasada naczelna.
Naczelną zasadą powinna być efektywność rozwoju regionu.

Uwzględniona częściowo

Wszystkie zasady zawarte na str. 18 projektu SRWD są zasadami naczelnymi.
Rekomendacja: rozważenie połączenia Zasad, Harmonii i Reflektorów rozwoju
(str.6) w jeden spójny opis.

1940

Jest to kolejny dokument strategiczny województwa
dolnośląskiego, który nie zauważa w sposób wystarczający
żywiołowego rozwoju stref i podstref ekonomicznych na
Dolnym Śląsku. Głównym obciążeniem dla obszaru
świdnickiego jest tymczasem transport autobusowy pomiędzy
poszczególnymi podstrefami i strefami ekonomicznymi.

Uwzględniona częściowo

W makrosferze Partnerstwo i Przedsiębiorczość jako jedno z przedsięwzięć
wskazane zostały "Działania służące uruchamianiu nowych i utrzymaniu się
istniejących firm w regionie, zastosowanie preferencji dla MŚP, firm
innowacyjnych i kreatywnych oraz rodzinnych w obszarach peryferyjnych, budowę
sieci powiązań gospodarczych w regionie oraz tworzenie stref aktywności
gospodarczej". Ponadto samorząd województwa jest jedynie organem
opiniodawczym w zakresie poszerzania obszarów specjalnych stref ekonomicznych
i nie ma w tym zakresie kompetencji decyzyjnych.

1941

Prosilibyśmy o przemyślenie systemu wdrażania zapisów
strategicznych na poziomie gminnym i powiatowym. Nie ma
bowiem potrzeb aby narzucać gminom i powiatom
przygotowania niezależnych Lokalnych Programów Rozwoju.
Istnieją już dokumenty, które konieczne zapisy z zakresu
tematyki rozwoju zawierają.

Uwzględniona

Uwaga pokrywa się już z wcześniej zgłoszoną i zostanie uwzględniona.

1942

Prosimy aby w Strategii znalazły się zapisy dotyczące obiektów
chronionych UNESCO (Dolnośląska trasa UNESCO).

Uwzględniona

Rekomendowane uzupełnienie zapisów o działania zwiazane z kulturą

Lp.

Rozdział

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

Uzasadnienie zmiany
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REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona

Makrosfera Infrastruktura stanowi o infrastrukturze energetycznej. Szczegółowe
działania będą realizowane w ramach opowiednich programów czy już
konkretnych inwestycji.

1943

W ramach obszaru Autostrada Nowej Gospodarki powiat
świdnicki ma coraz większe problemy zapewnieniem
właściwego potencjału energetycznego pod nowe inwestycje.

1944

Zwrócenie uwagi na konieczność uruchomienia lub
przynajmniej zadbania o linię kolejową łączącą Wroclaw przez
Sobótkę i Świdnicę, aż do Jedliny Zdrój. Jest to trasa o
wyjątkowych walorach przyrodniczych. Jeżeli nie byłoby
możliwości uruchomienia trasy na całej długości to należałoby
pomyśleć o uruchomieniu linii pomiędzy samą Świdnicą a
Jedliną Zdrój. Należy uniemożliwić sprzedaż terenów, na
których istnieje ta trasa.

Uwzględniona częściowo

SRWD jest pierwszym szczeblem programowania strategicznego i określa główne
wyzwania i kierunki działań tworząc docelowy obraz planowanej przyszłości
regionu w określonym horyzoncie czasowym. Szczegółowe rozwiązania będą
formułowane na niższych szczeblach planowania. Szczegółowe przedsięwzięcia
będą doprecyzowane na etapie programów operacyjnych i wdrożeniowych. Uwaga
zawiera się w obecnych zapisach SRWD: Makrosfera Turystyka: Przedsięwzięcia:
"Rewitalizacja szczególnie atrakcyjnych pod względem krajoznawczym i
widokowym linii kolejowych na Dolnym Śląsku".

1945

W Strategii na str. 9 w ramach opisu wysokiej atrakcyjności
turystycznej, walorach przyrodniczo – krajobrazowych brakuje
informacji o Dolinie Bystrzycy jako istotnym obszarze
turystycznym o znaczeniu ponadlokalnym.

Uwzględniona

uwaga uwzględniona - zapis zostanie uzupełniony.

1946

Na terenach powiatu Świdnicy (Dobromierz, Strzegom)
wydobywanych jest od 5 do 10 milionów m³ surowców
skalnych co powoduje dewastację dróg na terenie
województwa dolnośląskiego. Należy zaznaczyć w Strategii, że
drogi gmin i powiatów, po których surowce skalne są
przewożone ulegają zniszczeniu. Tylko w powiecie świdnickim
wyliczyliśmy, że konieczne jest 30 mln zł na modernizację tych
dróg. Należałoby w Strategii zaznaczyć, że konieczne są środki
wojewódzkie i rządowe na remonty dróg lokalnych
strategicznych ze względu na przewożenie surowców skalnych
chociażby poprzez zapewnienie preferencji przy pozyskiwaniu
środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
Należy również zwrócić uwagę na konieczność odtworzenia
krótkich odcinków kolejowych we współpracy i przy
współfinansowaniu przez kopalnie, łączących kopalnie z
głównymi trasami kolejowymi.

Uwzględniona częściowo

Odnośnie dróg wojewódzkich - uwaga zgodna z zapisami SRWD/ w Makrosferze
Infrastruktura/ Przedsięwzięcia: " Kompleksowe remonty i modernizacje dróg
wojewódzkich i powiatowych łączących miasta Dolnego Śląska" oraz "Realizacja
inwestycji zwiększających płynność ruchu i bezpieczeństwo na krytycznych
odcinkach dróg"

1947

Nie został również podniesiony problem poprawy sytuacji tak
zwanych miejsc niebezpiecznych na drogach. W strategii w
makrosferze bezpieczeństwo brakuje właściwego zapisu
odnoszącego się do tego problemu.

Uwzględniona częściowo

Odnośnie dróg wojewódzkich - uwaga zgodna z zapisami SRWD/ w Makrosferze
Infrastruktura/ Przedsięwzięcia: "Realizacja inwestycji zwiększających płynność
ruchu i bezpieczeństwo na krytycznych odcinkach dróg"

1948

W Strategii brakuje właściwego miejsca dla obiektów UNESCO
w Strategii.

Uwzględniona

Obiekty zabytkowe na liscie UNESCO ujęte zostały na Mapie 4 w Diagnozie
Prospektywnej SRWD.
Przedsięwzięcia w Makrosferze Turystyka zostały rozszerzone o obiekty UNESCO
zgodnie z postulatem.

1949

Brakuje w Strategii zwrócenia uwagi na transport intermodalny,
o którym jest mowa w Strategii Europa 2020. Tymczasem
transport intermodalny to doskonały pomysł na transport
zrównoważony (cel 2). Na terenie powiatu świdnickiego
miejscem, które najlepiej wpisywałoby się w temat transportu
intermodalnego to Jaworzyna Śląska, gdzie można by
zrealizować właściwe połączenia pomiędzy transportem
kolejowym i drogowym. Na terenie województwa
dolnośląskiego istnieje kilka projektów, które wpisywałoby się
w temat transportu intermodalnego.

Uwzględniona częściowo

Uwaga zawiera się w istniejących zapisach SRWD: Makrosfera Infrastruktura:
Przedsięwzięcia: 1.4.9. Budowa sprawnego i zintegrowanego systemu regionalnego
transportu – komunikacja pasażerska i węzły logistyczne w regionie.
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Lp.

1950

Rozdział

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

W celach szczegółowych brakuje turystyki. Należałoby się
zastanowić czy nie należałoby utworzyć odrębnego celu
dotyczącego wsparcia tej ważnej kwestii.

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Nieuwzględniona

Uwaga nieuwzględniona. Ze względu na potrzebę zachowania spójności z
krajowymi i europejskimi dokumentami strategicznymi nie wskazano turystyki jako
bezpośredniego celu szczegółowego. W zamian stworzona została Makrosfera
Turystyka, która ma na celu wspieranie rozwoju tej branży. Ponadto należy
podkreślić, iż cele będą wspierać turystykę np. Cel 2, Cel 4, Cel 6

Uwzględniona częściowo

Uwaga nieuwzględniona. Projekt SRWD jasno stanowi na str. 19, iż na całym
obszarze województwa będą realizowane wszystkie cele nakreślone w
dokumencie. Dodatkowo projekt SRWD na str. 6 stanowiąc o potzrebie
wykreowania nowych obszarów wzrostu używa sformułowania " w tym
Aglomeracji Jeleniogórskiej i Aglomeracji Wałbrzyskiej" wskazując je jako
przykłady, a nie kategoryczne i zamknięte wyliczenie. Oznacza to, iż kreowanie
nowych obszarów wzrostu nie będzie się ograniczało tylko do tych wymienionych
obszarów. Rekomendacja: w rozdziale 3.Zasady Realizacji przed (lub po) bloku
opisującym OF i OI wprowadzić zapis: "W zamierzeniu Strategii współpraca jest
najważniejsza - będzie stanowiła prymat w doborze przedsięwzięć realizowanych
w ramach OI i wskazanych w Makrosferach. Są jednak obszary o dużym,
wyjątkowym lecz niewykorzystanym potencjale i te obszary trzeba odpowiednio
stymulować - ale i tam bez współpracy i porozumienia pomiędzy podmiotami jst,
gospodarczymi, społecznymi przekazywanie środków może być utrudnione.
Współpraca umożliwi podejmowanie racjonalnych decyzji, koncentrację środków,
a w konsekwencji poprawę efektywności. Nie ujęcie gminy czy powiatu w danym
OI nie ogranicza prawa do zawiązywania współpracy i korzystania ze wszystkich
celów czy przedsięwzięć ujętych w Strategii"

1951

Strategia realizuje model polaryzacyjno – dyfuzyjny czyli jej
celem jest wzmocnienie sieci metropolii. W dokumencie
wyszczególnione zostały trzy obszary wzrostu mające być
lokomotywami rozwoju (LGOM, WrOM, Obszar Aglomeracji
Wałbrzyskiej). Należy się zastanowić czy jest to dobra
perspektywa. Konsekwencją przyjęcia obecnego projektu
Strategii wiązać się będzie ze znacznie słabszym wsparciem dla
słabych gmin i powiatów. Jedynie nieliczne inwestycje będą
mogły być prowadzone na obszarach biedniejszych. Stoi to w
sprzeczności z zasadą spójności terytorialnej Dolnego Śląska.

1952

Na str. 6 Strategii czytamy o koncentracji środków na
projektach o wysokiej wartości dodanej dla regionu – jest to
słuszne założenie. Zapis ten mówi jednak, że wspierane będą
projekty duże o charakterze ponad lokalnym (np. projekt
termomodernizacji obiektów oświatowych).

Nieuwzględniona

Uwaga nieuwzględniona. Brak postulatu zmiany lub uzupełnienia zapisów proejktu
SRWD. W zamierzeniu Strategii współpraca jest najważniejsza - będzie stanowiła
prymat w doborze przedsięwzięć realizowanych w ramach OI i wskazanych w
Makrosferach. Współpraca umożliwi podejmowanie racjonalnych decyzji,
koncentrację środków, a w konsekwencji poprawę efektywności.

1953

Problemem jest, że chociaż w Strategii piszemy, że musimy się
oprzeć na swoich zasobach to jednak olbrzymia ilość naszych
dolnośląskich zasobów jest transferowana do Centrum (kwestia
podatku od kopalin).

Nieuwzględniona

Uwaga nieuwzględniona. Postulat nie jestprzedmiotem ustaleń Strategii

1954

Odnośnie rozbudowanej sieci osadniczej jest ona rzeczywiście
atutem naszego regionu ale i obciążeniem. Substancja miejska
jest bardzo zdekapitalizowana i nakłady na jej modernizację są
niezbędne.

Uwzględniona

uwaga uwzględniona w zapisach przedsięwzięć w makrosferze ZASOBY.

1955

Odnośnie ram finansowych to duży nacisk w projekcie Strategii
został położony na wykorzystanie środków prywatnych w
ramach partnerstwa prywatno – publicznego. Nadzieja, że z
tego źródła będziemy w stanie realizować projekty rozwojowe
jest złudna (szczególnie w ramach służby zdrowia) .

Uwzględniona częściowo

Należy mieć na względzie stanowisko Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, które
wskazuje, że partnerstwo publiczno - prywatne jest bardzo chętnie
wykorzystywanym w Europie mechanizmem finansowania inwestycji
przeznaczonych do realizacja zadań publicznych, wymagającym zdecydowanie
większego upowszechnienia w Polsce. Jest to szczególnie ważne w aspekcie
konstruowania kolejnej perspektywy finansowej dla środków unijnych na lata 2014
– 2020, których pełna absorpcja nie będzie możliwa bez zastosowania partnerstwa.
Wskazać należy ponadto, że Ministerstwo Rozwoju Regionalnego gwarantuje
daleko idące wsparcie dla zainteresowanych podmiotów, w zakresie projektów
realizowanych w formule PPP.

1956

Odnośnie wywózki surowców skalnych to należy skorzystać z
finansowania zewnętrznego na ich modernizację np. z
Narodowego Planu Budowy Dróg Lokalnych.

Uwzględniona częściowo

Uwaga ma charakter informacyjny. Uwaga nie jest przedmiotem ustaleń Strategii.
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REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD
Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

1957

Odnośnie postawienia na rozwój obszarów o wysokich
walorach przyrodniczych to należy pamiętać, że Dolny Śląsk nie
jest regionem tak atrakcyjnym turystycznym a turystyka nie
generuje więcej niż 10 % PKB regionu. Turystykę należy
wspierać ale nie należy jej traktować jako kwestii priorytetowej.

Nieuwzględniona

Uwaga nieuwzględniona. Dolny Śląsk jest regionem o znacznym potencjale rozwoju
turystyki, który nie jest wykorzystywany w odpowiednim stopniu. Celem SRWD jest
wykorzystanie tego potencjału w całości.

1958

Dla obszaru interwencji Autostrada Nowej Gospodarki autorzy
Strategii nie przedstawiają propozycji na rozwój tego obszaru.
Nieprawdą jest, że ten obszar bazuje jedynie na rozwoju
endogenicznym. Budowa Infrastruktury nie zapewni wzrostu.

Nieuwzględniona

Uwaga nieuwzględniona. W opisie OI Autostrada Nowej Gospodarki przedstawione
zostały propozycje i sposoby rozwoju tego obszaru. W Makrosferach szczegółowo
wskazuje się priorytety i przedsięwzięcia, które będą mogły być realizowane także
na obszarze ANG.

Uwzględniona częściowo

Uwaga ma charakter informacyjny.

Uwzględniona

Uwaga ma charakter informacyjny.

Lp.

1959
1960

1961

1962

Rozdział

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

Popiera wszystkie dotychczasowe wnioski dotyczące
wprowadzenia zmian do Strategii.
Popiera zaliczenie powiatu świdnickiego do obszaru Autostrady
Nowej Gospodarki.

Odnośnie problemu bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i opieki
Społecznej należy poprzeć pomysł utworzenia sieci szpitali
regionalnych, w ramach których powinien się znaleźć
specjalistyczny szpital w Świdnicy.

Należy, w związku ze starzeniem się społeczeństwa na Dolnym
Śląsku skupić się na rozbudowie systemu opieki
długoterminową.

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona częściowo

Uwzględniona

Zasadnicze tezy uwagi zawierają się w następujących zapisach SRWD:
• „Koniecznym jest tworzenie struktury sieciowej szpitali, restrukturyzacja
podmiotów leczniczych oraz poprawa dostępności do świadczeń z zakresu opieki
długoterminowej.” (diagnoza Makrosfery BEZPIECZEŃSTWO) (s. 36);
• „Koordynacja działań jednostek różnych szczebli administracji w zakresie ochrony
zdrowia, zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych, w tym stworzenie
powiązań sieciowych w ramach systemu opieki zdrowotnej w województwie” –
Makrosfera BEZPIECZEŃSTWO, Przedsięwzięcia, tiret 10

Główne tezy uwagi znalazły wyraz w SRWD, w tym w szczególności w zapisach
elementu Diagnozy perspektywnej pt: „Coraz mniej mieszkańców Dolnego Śląska –
niekorzystne trendy demograficzne” (s. 10) oraz w diagnozie Makrosfery
BEZPIECZEŃSTWO „Obecna sytuacja wymaga dostosowania opieki zdrowotnej na
Dolnym Śląsku do długookresowych trendów demograficznych i
epidemiologicznych.” (s. 36).
Ponadto w SRWD wskazano na fakt, iż: „Koniecznym jest tworzenie struktury
sieciowej szpitali, restrukturyzacja podmiotów leczniczych oraz poprawa
dostępności do świadczeń z zakresu opieki długoterminowej.” (diagnoza
Makrosfery BEZPIECZEŃSTWO) (s. 36);

Zasadnicze tezy uwagi zawierają się w następujących zapisach SRWD:
„Wsparcie modelu zdrowego trybu życia mieszkańców regionu” – Makrosfera
TURYSTYKA, Priorytety, tiret 5.
"Kształtowanie i promocja prozdrowotnych postaw oraz aktywna edukacja na rzecz
zdrowego stylu życia” - Makrosfera BEZPIECZEŃSTWO, Przedsięwzięcia, tiret 12.

1963

Należy promować zdrowy tryb życia i aktywność seniorów w
życiu społecznym.

Uwzględniona

1964

Ważne jest aby zwrócić uwagę na budowę kapitału relacyjnego.

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Projekt SRWD zwraca uwagę na potrzebę budowy takiego
kapitału. Może nie nazywając go wprost relacyjnym, ale w makrosferze
Partnerstwo i Przedsiębiorczość możńa znaleźć szereg zapisów odnoszących się do
wskazanej kwestii.

1965

Należy dbać o włączenie osób sprawnych inaczej i ludzi
starszych (przykładowo tylko 30 spośród 130 istniejących na
Dolnym Śląsku tras turystycznych jest dostępnych dla osób o
obniżonej sprawności).

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Uzupełnienie kryterium "Projekty umożliwiające …." w
makrosferze "Turystyka" o zapis … z uwzględnieniem dostepności dla osób
niepełnosprawnych.

1966

Szlak UNESCO powinien być szlakiem firmowym na mapie
Dolnego Śląska. Podobnie powinien zostać potraktowany i
wpisany do Strategii szlak cysterski i piastowski.

Uwzględniona częściowo

W makrosferze TURYSTYKA dodano zapis: "Aktualizacja lub opracowanie od
podstaw subregionalnych strategii rozwoju turystyki uwzględniajacych zmieniajace
się uwarunkowania rozwoju tej dziedziny".
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Lp.

Rozdział

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Makrosfera Partnerstwo- uzupełnienie zapisów.

1967

W zapisach Strategii należy zwrócić uwagę na konieczności
wzmocnienia roli organizacji pozarządowych.

Uwzględniona

1968

Perspektywa 2020 – jak się będzie nam żyło – trzeba już teraz
sięgać pomysłami i projektami w przyszłość.

Uwzględniona

1969

Lotnisko Oleśnica – jako uzupełnienie systemu komunikacji w
regionie.

Uwzględniona

1970

Skomunikowanie z S8 i Autostradą A4.

Uwzględniona

1971

Opracowanie i wdrażanie systemu modernizacji szkolnictwa
zawodowego.

Uwzględniona

Uwaga ma charakter informacyjny.
Uwaga zawiara się w isteniejących zapisach SRWD: MaKROSFERA Infrastruktura:
Przedsięwzięcia: Rozbudowa i modernizacja sieci lotnisk o znaczeniu regionalnym i
lokalnym o funkcji turystyczno-usługowej (np.. Jelenia Góra, Szymanów,
Świebodzice, Lubin, Oleśnica).
Uwaga zgodna z SRWD Makrosfery/Infastruktura techniczna/Przedsięwzięcia:
Dokończenie budowy wschodniej obwodnicy Wrocławia (Bielany - Łany Długołęka) oraz odnośnie dróg wojewódzkich - Zadanie w WPF: Łącznik
aglomeracyjny A4-S8
Uwaga uwzględniona.
Zasadnicze tezy uwagi zawierają się w następujących zapisach SRWD:
• „Koniecznym jest tworzenie struktury sieciowej szpitali, restrukturyzacja
podmiotów leczniczych oraz poprawa dostępności do świadczeń z zakresu opieki
długoterminowej.” (diagnoza Makrosfery BEZPIECZEŃSTWO) (s. 36);
• „Koordynacja działań jednostek różnych szczebli administracji w zakresie ochrony
zdrowia, zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych, w tym stworzenie
powiązań sieciowych w ramach systemu opieki zdrowotnej w województwie” –
Makrosfera BEZPIECZEŃSTWO, Przedsięwzięcia, tiret 10

1972

Służba zdrowia – może zbyt mało wyraźnie zaznaczona w
Strategii? Jaki model służby zdrowia ma obowiązywać – obecnie
wydaje się niedostosowany do potrzeb mieszkańców.

Uwzględniona

1973

Turystyka – nie widać w niej Oleśnicy.

Uwzględniona częściowo

W makrosferze TURYSTYKA dodano zapis: "Aktualizacja lub opracowanie od
podstaw subregionalnych strategii rozwoju turystyki uwzględniajacych zmieniajace
się uwarunkowania rozwoju tej dziedziny".

1974

Nie ma wskazania na rozwój sieci kolejowej – np. połączenie z
Warszawą (potencjalnie najkrótsze połączenie) prowadzi przez
Oleśnicę.

Uwzględniona częściowo

Korekta zapisów w Makrosferze Infrastruktura i uzupełnienie o połączenie z
Warszawą. . SRWD jest pierwszym szczeblem programowania strategicznego i
określa główne wyzwania i kierunki działań tworząc docelowy obraz planowanej
przyszłości regionu w określonym horyzoncie czasowym. Szczegółowe rozwiązania
będą formułowane na niższych szczeblach planowania.

1975

Polityka programowania innowacyjności – brak skutecznego
planu rozwoju e-społeczeństwa a tylko ogólny zapis – brak
jednolitych standardów opracowanych przez województwo
(jako przykład standaryzacji e-usług sektor bankowy). Dotyczy
to także e-zdrowia i in. A przecież będą na to środki po 2013 r.

Uwzględniona częściowo

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego jest pierwszym szczeblem
programowania startegicznego i określa główne wyzwania i kierunki działań
tworząc docelowy obraz planowanej przyszłości regionu w określonym horyzoncie
czasowym. Szczegółowe rozwiązania będą formułowane na niższych szczeblach
planowania. Ogólne postulaty zawierają się w istniejacych zapisach SRWD.

Uwzględniona

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego jest pierwszym szczeblem
programowania startegicznego i określa główne wyzwania i kierunki działań
tworząc docelowy obraz planowanej przyszłości regionu w określonym horyzoncie
czasowym. Zapisane w SRWD cele oraz działania dotyczą całego województwa
dolnośląskiego.
Rekomendowane uzupełnienie zapisów o działania zwiazane z kulturą

Nieuwzględniona

Uwaga zbyt szczegółowa w skali opracowania

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona.

1976

1977

1978

Działania monocentryczne w Strategii – m.in. rozwój kulturalny
nastawiony na wspieranie Wrocławia.

Droga numer 8 po wykonaniu S8 jest przekazywana na rzecz
gmin, podczas gdy spełnia z naddatkiem kryteria drogi
wojewódzkiej. Województwo powinno określić sieci osadnicze i
komunikacyjne i wyznaczyć połączenia ich drogami
wojewódzkimi.
Konieczność powstania lotniska w Oleśnicy.
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REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD
Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

1979

Skąd te szczegóły w Strategii – albo piszemy szczegółowo, albo
wszystko ogólnie, bez wskazywania na konkretne miejsca w
województwie. Powinno być raczej ogólnie.

Uwzględniona częściowo

SRWD musi zawierać realny kompromis pomiędzy generalizacją a szczegółowością
zapisów. Dlatego w projekcie SRWD w Makrosferach znalazły się też konkretne
przedsięwzięcia do realizacji w perspektywie 2020 roku. Rekomendacja:
ewentualnie usunąć zbyt szczegółowe zapisy np. podawanie nazw własnych
produktów turystycznych.

1980

Węzeł Dąbrowa Oleśnicka na S8 – zjazd następuje na barierę w
postaci jednopoziomowego przejazdu kolejowego – brakuje
łącznika z S8 do Dąbrowy.

Nieuwzględniona

Uwaga zbyt szczegółowa w skali opracowania

Nieuwzględniona

SRWD jest pierwszym szczeblem programowania strategicznego i określa główne
wyzwania i kierunki działań tworząc docelowy obraz planowanej przyszłości
regionu w określonym horyzoncie czasowym. Szczegółowe przedsięwzięcia będą
doszczegółowiane na etapie programów operacyjnych i wdrożeniowych. Uwaga
zbyt szczegółowa w skali opracowania

Lp.

1981

Rozdział

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

Sieć kolejowa – potrzeba więcej połączeń pasażerskich
Twardogóra – Oleśnica.

Uzasadnienie zmiany

1982

Brak odniesień Strategii do DSRK 2030 i do Polityki ekologicznej
państwa 2012 – 2016 – a jest tam dużo ważnych zapisów.

Nieuwzględniona

Uwaga nieuwzględniona. DSRK 2030 nie została jeszcze formalnie przyjęta przez
Radę Ministraów i nadal jest tylko projektem. Ponadto jest to dokument o bardzo
dużym stopniu ogólności i uniwersalności, więc transpozycja jego zapisów na
szczebel regionalny byłaby bardzo problematyczna. Odnośnie Polityki Ekologicznej
Państwa 2009-2012 z perspektywą do 2016 roku, to jest to dokument z 2008 roku,
a więc w jakimś stopniu zdezaktualizowany i nie posiada on odniesienia
regionalnego. Jednak w sytuacji ewentualnego tworzenia programu rozwoju dla
wskazanej tematyki aktualna polityka ekologiczna państwa zostanie wzięta pod
uwagę.

1983

W Strategii zbyt małe odniesienie się do gospodarki leśnej, a
przecież 30% powierzchni województwa to obszary leśne, z
czego 2/3 to obszary chronione, a także miejsca pracy, często w
obszarach dużego bezrobocia.

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. W makrosferze ZASOBY uzupełniono zapis.

1984

Wskazanie na konieczność rozwijanie turystyki weekendowej
na terenie powiatu Oleśnickiego.

Uwzględniona częściowo

W makrosferze TURYSTYKA dodano zapis: "Aktualizacja lub opracowanie od
podstaw subregionalnych strategii rozwoju turystyki uwzględniajacych zmieniajace
się uwarunkowania rozwoju tej dziedziny".

1985

Eektryfikacja kolei Oleśnica – Syców
Przedstawiciel PUP w Oleśnicy

Nieuwzględniona

SRWD jest pierwszym szczeblem programowania strategicznego i określa główne
wyzwania i kierunki działań tworząc docelowy obraz planowanej przyszłości
regionu w określonym horyzoncie czasowym. Szczegółowe rozwiązania będą
formułowane na niższych szczeblach planowania. Szczegółowe przedsięwzięcia
będą doprecyzowane na etapie programów operacyjnych i wdrożeniowych.

1986

Poprawa połączeń komunikacji kolejowej wpłynie na poprawę
przepływu kapitału ludzkiego.

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona w zapisach SRWD

1987

Powstanie lotniska w Oleśnicy – odzyskane od Agencji Mienia
Wojskowego zostało w krótki czasie zdewastowane. Chcemy to
lotnisko uratować, odciążyć Lotnisko we Wrocławiu.

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona w istniejących zapisach SRWD: makrosfera Infrastruktura,
Przedsięwzięcie: "Rozbudowa i modernizacja sieci lotnisk o znaczeniu regionalnym
i lokalnym o funkcji turystyczno-usługowej (np.. Jelenie Góra, Szymanów,
Świebodzice, Lubin, Oleśnica)

1988

Węzeł Cieśle na S8 za Oleśnicą posiada ograniczone zjazdy –
powrót na Warszawę jest niemożliwy – tylko na Wrocław.
Działa tam ok. 20 firm, mogłoby być także wykorzystane jako
zjazd na parking w ramach obowiązkowej przerwy dla
kierowców transportu ciężarowego.

Nieuwzględniona

Uwaga zbyt szczegółowa w skali opracowania

Uwzględniona częściowo

SRWD jest pierwszym szczeblem programowania strategicznego i określa główne
wyzwania i kierunki działań tworząc docelowy obraz planowanej przyszłości
regionu w określonym horyzoncie czasowym. Szczegółowe rozwiązania będą
formułowane na niższych szczeblach planowania. Zmiana drogi nr 8 na drogę
wojewódzką nie jest przedmiotem ustaleń SRWD.

1989

Droga nr 8 powinna zostać drogą wojewódzką, wraz z
dokończeniem WOW.
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REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD
Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

1990

Wsparcie sportowców zdobywających mistrzostwo świata,
Europy – objęcie np. przynajmniej rocznym patronatem i
programem, w tym finansowym.

Nieuwzględniona

SRWD jest pierwszym szczeblem programowania strategicznego i określa główne
wyzwania i kierunki działań tworząc docelowy obraz planowanej przyszłości
regionu w określonym horyzoncie czasowym. Szczegółowe rozwiązania będą
formułowane na niższych szczeblach planowania. Zmiana drogi nr 8 na drogę
wojewódzką nie jest przedmiotem ustaleń SRWD.

1991

Najważniejszym stwierdzeniem, które się w nim pojawia jest
zdanie, iż Strategia ma działać na rzecz „zmniejszania frustracji,
a nie na rzecz uszczęśliwiania na siłę” (w części dotyczącej
antypriorytetów). Stwierdzenie to powinno się być jeszcze
mocniej wyeksponowane, jako jedno z najważniejszych zadań
do realizacji.

Nieuwzględniona

Uwaga nieuwzględniona. Wskazane antypriorytety są wskazówkami jakich działań
unikać i zostały one wyartykułowane tak mocno jak to było tylko możliwe. Zadania
do realizacji zostały określone w Makrosferach SRWD.

1992

Bardzo trudno będzie pogodzić gospodarkę, która musi być
podstawą właściwego funkcjonowania regionu z ochroną
środowiska, na przykład w kontekście przemysłu
wydobywczego i obszarów „Natury 2000”. Bardzo trudno
będzie znaleźć narzędzia, dzięki którym obie te kwestie uda się
połączyć (m.in. w sprawie kopalin drogowych służących do
budowy nowych dróg).

Uwzględniona częściowo

Precyzowanie działań niezbędnych do realizacji celów zawartych w SRWD będzie
następowało w programach rozwojowych, plitykach wojewódzkichi planach,
zgodnie z zapisami w rozdziale 5. System wdrażania

1993

Ocenia tę Strategię bardzo krytycznie, gdyż w jego ocenie ten
dokument nie jest strategią.

Nieuwzględniona

Uwaga nieuwzględniona. Projekt SRWD spełnia kryteria merytoryczne jakie stawia
przed tego typu dokumentami ustawodawca. Spory doktrynalne są domeną
akademicką, natomiast samorząd terytorialny jest praktyką działania. Nie mniej
istotna jest czytelność dokumentu dla jak najszerszej grupy miekszańców regionu.

1994

Bilans otwarcia – są to ponownie wymienione uwarunkowania
rozwoju regionu, ale nie wiadomo po co w tym dokumencie
mnoży się tego typu analizy. Miałoby to sens tylko wówczas,
gdyby po analizie strategicznej wydobyć główne zadania
priorytetowe do rozwiązań, wokół których będzie się
koncentrowała strategia. Takiej konstrukcji jednak ostatecznie
nie zastosowano.

Nieuwzględniona

Bilans otwarcia jest uzupełnieniem SWOT o wyzwania zewnętrzne i wewnętrzne
stojące przed regionem.

1995

Wizja rozwoju regionu – zdaniem Andrzeja Kalety, ujęta w
sposób bardzo abstrakcyjny. Chodzi przede wszystkim o hasło:
„Bliżej Europy, bliżej siebie”, które w jego ocenie będzie
zupełnie niezrozumiałe dla większości mieszkańców Dolnego
Śląska. Brak w tym dokumencie spójności, gdyż jego elementy
pojawiają się w różnych częściach tego dokumentu. Podobnie
jest ze sformułowaniem celu nadrzędnego, który jest wskazany
w sposób nieprecyzyjny (można też o nim powiedzieć, że taki
cel w regionie już dawno zostało zrealizowany).

Uwzględniona częściowo

Elementem wizji jest "Plaster miodu" ze str. 17, który prezyzyjnie opisuje Dolny
Śląsk w 2020 roku. Rekomendacja: dla lepszej czytelności relacji plastra i hasła wizji
powinien on być przesunięty w bezpośrednie sąsiedztwo wizji Dolnego Śląska w
2020 roku oraz krótko opisany.

1996

Cele szczegółowe w Strategii – nie są ani celami, ani nie są one
szczegółowe. Na przykład, jeśli czytamy, że celem tym jest m.in.
włączanie społeczne i poprawa jakości życia to można
stwierdzić, że jest to jedynie pewien kierunek działania (zbyt
ogólny, aby mógłby być celem działania).

Nieuwzględniona

Cele szczegółowe są realizowane za pomocą szczegółowych Makrosfer.

1997

Zasady realizacji Strategii są kompletnie niezrozumiałe.
Niepotrzebnie pojawiają się w tym fragmencie mapy
województwa, które nadal są elementami diagnozy sytuacji
regionu. Opis tam zawarty jest diagnozowaniem rzeczywistości,
nie ma natomiast wskazania jakie działania w regionie w tych
obszarach należy prowadzić.

Uwzględniona

Rekomendacja: zmienić nazwę rozdziału na "Terytorialny wymiar programowania
polityki rozwoju - zasady realizacji celów"

Lp.

Rozdział

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

Uzasadnienie zmiany
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REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD
Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

1998

System wdrażania Strategii – jest w jego ocenie skonstruowany
w sposób abstrakcyjny. Zamiast konkretnych celów
wdrożeniowych i systemu kontroli tych działań, znalazły się tam
tylko generalne założenia (na pewno nie spełniające kryteriów
formalnych wymaganych dla tej części Strategii).

Nieuwzględniona

Wdrażenie Strategii będzie obywało się za pomocą odpowiednich programów lub/i
działań wskazanych w w Makrosferach, z uwzględnieniem Obszarów Interwencji.

1999

Co ma wynikać w 2020 r. z jej realizacji (podział na priorytety,
korzyści, kryteria, przedsięwzięcia). Są one umieszczone w
sposób chaotyczny i nakładający się na siebie. Nie ma
wskaźników, miar i hierarchii tych zadań, które będą musiały
być zrealizowane. W podobny sposób ujęte są też miary
wdrażania Strategii. Są tam co prawda różne wskaźniki
dotyczące różnych parametrów (porównujące Dolny Śląsk z
innymi polskimi województwami), nie ma natomiast danych
czego my oczekujemy w 2020 r. w poszczególnych wskaźnikach
(jak mają się one zmienić za kilka lat). Dlatego jego zdaniem
osoby, które będą realizowały tę Strategię nie będą wiedziały za
co mają się zabrać i z czego będą później rozliczane.

Nieuwzględniona

Wizja, cele, makrosfery wskazują które zadania powinny być realizowane jako
strategicznie ważne dla rozwoju Dolnego Śląska.

2000

Analiza SWOT w tym Projekcie, która w jego odczuciu zawiera
takie szanse i zagrożenia, które nie są ani szansami, ani
zagrożeniami dla Dolnego Śląska (są to zawsze uwarunkowania
zewnętrzne od nas niezależne, które musimy brać pod uwagę) –
w tym dokumencie są to tylko pewne możliwości działania (w
jego ocenie, nie wypada tego w tej sposób formułować).

Nieuwzględniona

Brak podanych propozycji zmian.

2001

Najpoważniejszym błędem, który popełnili jej autorzy jest fakt,
iż brakuje w niej konkretnych zadań do realizacji – konkretnych
programów, konkretnych projektów itd. Dodał, że nie wyobraża
sobie strategii, która nie zawierałaby tych elementów.

Nieuwzględniona

Konkretne projekty zostały określone w makrosferach.

Nieuwzględniona

Cel został wskazany w wizji, rozwiniety w celach szczegółowych, uszczegółowiony
w Makrosferach.

2003

Brak jest w nim pomysłu co mamy rozwijać w regionie, w jakich
kierunkach zmierzać, nie wybrano też żadnych konkretnych
rozwiązań, na których należy się skupiać. Tymczasem dobra
strategia ma być pomysłem na rozwój i na wyróżnienie danego
regionu spośród innych.

Nieuwzględniona

Wskazano te elementy w ramach Obszarów Interwencji oraz 6.Makrosfer.

2004

Terminologia projektu nie jest związana z klasycznymi
strategiami (makrosfery, bilans otwarcia powielający analizę
strategiczną) - dokument ten będzie później niezrozumiały dla
tych, którzy mieliby go wykorzystywać.

Nieuwzględniona

Projekt SRWD został skonstruowany tak, aby umożliwić sprawną i skuteczną
realizację zadań samorządu województwa.

2005

Brakuje (od strony formalnej) odpowiedniej struktury, która
jest nietypowa dla tego typu opracowania. Powinno się ono
skupiać na działaniach i propozycjach, a w tym Projekcie cały
czas mamy do czynienia z diagnozą, analizą, opisem sytuacji,
które są elementem towarzyszącym strategii (nawet
wymienione ramy finansowe nie są związane z propozycjami
finansowania konkretnych przedsięwzięć, tylko jest to diagnoza
możliwości finansowych w regionie). Przeplatają się w tej
strukturze ogólne rozważania i zasady funkcjonowania z
wizjami, celami i programami.

Nieuwzględniona

Projekt SRWD jest nowatorski i przejrzysty oraz możliwy do przeczytania przez
większą grupę mieszkańców Dolnego Śląska. Podczas większości spotkań
konsultacyjnych organizowanych w całym regionie projekt Strategii zbiera
pozytywne opinie co do formy i treści. Dokument ten tym różni się od tradycyjnych
strategicznych księgozbiorów liczących po kilkaset stron, że jest przyswajalny,
zrozumiały i przejżysty, a cechy te zostaną jeszcze wzmocnione w wyniku
uwzględnienia w nim słusznych uwag konsultacyjnych.

Lp.

2002

Rozdział

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

Po zapoznaniu się z dokumentem nie jest w stanie powiedzieć,
co jest takim celem dla Dolnego Śląska w następnych latach.

Uzasadnienie zmiany
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Rozdział

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

2006

Zgodziła się z metodologicznymi zastrzeżeniami dotyczącymi
tego dokumentu zgłoszonymi przez Andrzeja Kaletę, które
powinny zostać uwzględnione (przy zachowaniu zasady „im
krócej, tym lepiej”).

Nieuwzględniona

Uwaga nieuwzględniona. Projekt SRWD spełnia kryteria merytoryczne jakie stawia
przed tego typu dokumentami ustawodawca. Spory doktrynalne są domeną
akademicką, natomiast samorząd terytorialny jest praktyką działania.

2007

Mało konkretna wydaje się wizja rozwoju Dolnego Śląska
mówiąca o potrzebie budowania wspólnoty regionalnej (zapisy
te w dokumencie są mało konkretne).

Nieuwzględniona

Uwaga nieuwzględniona. Wizja Dolnego Śląska w 2020 roku nie ogranicza się
jedynie do potrzeby budowania wspólnoty regionalnej. Jej elementem jest również
"plaster miodu" ze str. 17, który dla podkreślenia jego nierozerwalnego związku z
wizją zostanie przeniesiony w bezpośrednie jej sąsiedztwo.

2008

Błędem jest umieszczenie spraw obywatelskich tylko w części
społecznej, przy omawianiu trójpodziału rozwoju regionu (obok
części społecznej występuje też przestrzeń gospodarcza i
publiczna). Obywatelami muszą być bowiem także osoby
pracujące w sferze publicznej, obywatelami są też ci, którzy
prowadzą biznes (zwłaszcza przy zapowiedziach rozwoju PPP).

Uwzględniona częściowo

Strategia będzie realizowana zgodnie z zasadą partnerstwa i współpracy
partnerstwo: publiczno-publiczne, publiczno-społeczne, publiczno-gospodacze).
Dla uczytelnienia dokumentu sprawy obywatelskie zostały ujęte w Makrosferze
Społecześńtwo i Partnerstwo.

Nieuwzględniona

Uwaga bezzasadna. Pojęcie organizacji społecznych jest szersze.

Nieuwzględniona

Uwaga bezzasadna. Pojęcie organizacji społecznych jest szersze. Prośba do
autorów SRWD o definicję.

Uwzględniona

Zapisy Strategii zostały rozszerzone o treści dot. sytuacji demograficznej oraz
rozbudowana została Makrosfera Partnerstwo, w której zawarte sa sprawy
młodzieży.

2009

2010

Stosowany zwrot „organizacje społeczne”, który jest
nieprawidłowy (w jej opinii, chodzi zapewne o organizacje
pozarządowe).
Bardziej szczegółowe doprecyzowanie m.in. jak autorzy
Projektu Strategii rozumieją pojęcie „kapitał ludzki”, „kapitał
społeczny” itd.

2011

Ostrzegła też przed pozostawianiem w tym opracowaniu
projektów cząstkowych, które pojawiają się pod różnymi
sferami (podkreśla się m.in. konieczność przeciwdziałania
niekorzystnym zmianom demograficznym, w tym szczególnie
wśród młodzieży, ale jako konkretne działanie w tym względzie
zapowiedziano stworzenie Parlamentu Młodzieży – jej zdaniem,
nie poprawi to w żaden sposób sytuacji młodych ludzi).

2012

Do kryterium adaptacyjności należałoby dopisać również
kryteria trafności planowanych działań, użyteczności projektów,
efektywności i przede wszystkim trwałości (efekt trwałości w jej
ocenie zadecyduje bowiem o realnym rozwoju Dolnego Śląska –
dziś można już stwierdzić, że wiele projektów dofinansowanych
ze środków unijnych nie okazało się działaniami trwałymi.

Uwzględniona

Propozycja nowego zapisu na str. 5 projektu SRWD: "Strategia jest narzędziem
stymulowania i projektowania rozwoju, ukierunkowując działania władz, wskazując
obszary wymagające regulacji i finansowania. Aby była skuteczna, musi być
adaptacyjna, pozwalając na płynne dostosowanie się do zmiennych warunków,
jednocześnie pozostawiając niezbędną swobodę do tworzenia programów i
projektów wykonawczych, a także powinna zapewniać trafność planowanych
działań, użyteczność projektów, efektywność i przede wszystkim trwałość
interwencji".

2013

Potrzeba szczególnych działań skierowanych do mikro, małych i
średnich przedsiębiorstw, których sytuacja ekonomiczna ma
największy wpływ na siłę gospodarki i zamożność danego
regionu. Przewodniczący Zespołu zaproponował powołanie
Rzecznika Małej i Średniej Przedsiębiorczości w urzędzie
marszałkowskim, który byłby swoistym przekaźnikiem
oczekiwań i problemów tych podmiotów gospodarczych.

Uwzględniona

Zapisy Strategii zostały uzupłęnione o Makrosferę Przedsiębiorczość.

2014

W tym dokumencie jest bardzo dużo analiz, a zbyt mało
wskazówek jak tę wizję zrealizować (jak przedsiębiorcy mają być
kreatywni, jak firmy sektora MŚP mają funkcjonować, w jaki
sposób wzmacniać kapitał ludzki itd.). Nie wszyscy wiedzą jak
takie skuteczne działania podejmować i nie we wszystkich
rejonach naszego regionu są one wykonalne. Być może
należałoby się tu posiłkować postulatami dotyczącymi
przedsiębiorczości, które mają doskonale opracowane takie
organizacje jak Loża Dolnośląska BCC (jak tę przedsiębiorczość
rozwijać).

Nieuwzględniona

Uwaga nieuwzględniona. Sfera gospodarcza projektu SRWD była współtworzona
przez wybitnych teoretyków i praktyków ekonomi i biznesu, którzy wskazali
odpowiednie rozwiązania. Zadanie nauczania kreatywności nie jest zadaniem
SRWD, a systemu edukacji na każdym szczeblu, w tym uczelni wyższych.
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2015
2016

2017

2018

2019

Rozdział

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany
Braki (dotyczące głównie sposobów realizacji głównych celów
Strategii).
Projekt Strategii powinien być przede wszystkim skutecznym
instrumentem w rozwoju regionu, co powinno być widocznie
przede wszystkim materialnie.
Będzie bardzo trudno wybrać z nich 3-4 główne priorytety dla
Województwa Dolnośląskiego (realne do zrealizowania). Małe i
średnie przedsiębiorstwa będą zawsze funkcjonowały,
wystarczy im nie przeszkadzać. Żaden nowy rzecznik, czy inna
nowa instytucja nie poprawy ich sytuacji na rynku (ulgą dla
sektora MŚP byłyby natomiast działania na rzecz obniżenia
kosztów pracy, wyrównywania zasad konkurencji na wolnym
rynku itd.).
W dokumencie tym zbyt mało podkreśla się rolę
przedsiębiorców, jako grupy która buduje wielkość budżetu
województwa (nie powoduje kosztów, natomiast generuje
zyski).
Brakuje w tym opracowaniu pomysłów jak tych
przedsiębiorców wesprzeć, zbyt małe są też nakłady na rozwój
przedsiębiorczości w regionie.

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Nieuwzględniona

Uwaga nieuwzględniona, gdyż nie wskazuje konkretnych propozycji zmian czy
uzupełnień projektu SRWD.

Uwzględniona częściowo

Uwaga uwzględniona częściowo. Projekt SRWD jest wizją do zrealizowania w
praktyce, którą materialnie będą wdrażać programy rozwoju.

Uwzględniona częściowo

Uwaga uwzględniona częściowo. Wskazane działania mogą być podjęte jedynie na
szczeblu krajowym, za czym samorząd województwa będzie lobbował.

Uwzględniona

Zapisy Strategii zostały uzupłęnione o Makrosferę Przedsiębiorczość.

Uwzględniona

Zapisy Strategii zostały uzupłęnione o Makrosferę Przedsiębiorczość.

2020

Bardzo słabe funkcjonowanie partnerstwa publiczno –
prywatnego, które wciąż w naszym kraju nie może się rozwinąć.

Uwzględniona częściowo

Planowanie i budowanie strategii zawsze jest obciążone ryzykiem.Należy mieć na
względzie stanowisko Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, które wskazuje, że
partnerstwo publiczno - prywatne jest bardzo chętnie wykorzystywanym w
Europie mechanizmem finansowania inwestycji przeznaczonych do realizacja
zadań publicznych, wymagającym zdecydowanie większego upowszechnienia w
Polsce. Jest to szczególnie ważne w aspekcie konstruowania kolejnej perspektywy
finansowej dla środków unijnych na lata 2014 – 2020, których pełna absorpcja nie
będzie możliwa bez zastosowania partnerstwa. Wskazać należy ponadto, że
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego gwarantuje daleko idące wsparcie dla
zainteresowanych podmiotów, w zakresie projektów realizowanych w formule
PPP.

2021

Przypomniał również pomysł, który pojawił się podczas
konstruowania poprzedniej Strategii Rozwoju Dolnego Śląska.
Przewidywał on konkursy w szkołach i na uczelniach dla
najzdolniejszej młodzieży na tworzenie pewnych pomysłów do
tego dokumentu (przyjęto założenie, iż na pewno zaangażują
się w to także ich rodzice). Taki tryb pracy zapewniłby większą
znajomość tego dokumentu i identyfikację z nim liczniejszej
grupy Dolnoślązaków (jako element tworzenia społeczeństwa
obywatelskiego i kreowania aktywności obywateli).

Uwzględniona częściowo

Uwaga uwzględniona częściowo. Pomysł godny realizacji dla popularyzacji
tematyki programowania rozwoju regionalnego wśród Dolnoślązaków. Jednak w
odpowiednio zmienionej formie już po uchwaleniu nowej SRWD.

2022

Warto rozważyć, czy jest sens lokowania inwestycji w całym
regionie, skoro może się okazać, że nie będzie ich miał kto
utrzymać, gdyż mieszkańcy przeniosą się do największych
aglomeracji Dolnego Śląska (warto przeprowadzić taką
symulację).

Uwzględniona częściowo

Uwaga uwzględniona częściowo. Nowa SRWD musi wyważyć interesy indywidualne
i zbiorowe wszystkich podmiotów i obszarów na Dolnym Śląsku. Ponadto w
projekcie SRWD znalazł się zapis na str. 15 w postaci Antyprioryteu w postaci
dotowania inwestycji, które nie zapewniają samofinansowania w przyszłosći.

2023

Dla większego upowszechnienia Strategii wśród Dolnoślązaków
Leszek Pieczyński zaproponował wyprodukowanie filmu
animowanego prezentującego główne założenia tego
dokumentu i efekty jego realizacji.

Uwzględniona

Projekt do zrealizowania po uchwaleniu nowej SRWD.
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Uzasadnienie:

2024

Najwięcej wątpliwości budzi natomiast rozdział dotyczący
antypriorytetów w rozwoju Dolnego Śląska. Wśród zagrożeń
wymienia się tam m.in. presję polityczną dotyczącą chęci zmian
w Strategii po zmianach układu sił politycznych w Sejmiku
Województwa.

Nieuwzględniona

Uwaga nieuwzględniona. Brak przytoczonego zapisu w projekcie SRWD.

2025

Proces konsultacji społecznych tego dokumentu dopiero się
rozpoczyna i jest czas, aby uzgodnić kompromisową wersję
Strategii i co najważniejsze, aby była ona możliwa do
zrealizowania (również pod względem społecznym).

Uwzględniona

Uwaga ma charakter informacyjny.

2026

Wątpliwości budzi zastosowana metoda „od ogółu do
szczegółu”, która jako głównego gracza do realizacji założeń
SRWD wybrała lokalne samorządy (bardziej logicznym
rozwiązaniem wydaje się analiza strategii rozwoju
poszczególnych gmin i szukanie w nich elementów wspólnych,
a następnie przeniesienie ich do Strategii Rozwoju
Województwa - dokonanie analizy dokumentów już istniejących
w obrębie województwa).

Nieuwzględniona

Uwaga nieuwzględniona. Zapisy projektu SRWd nie dają podstaw do wyciągnięcia
takiego wniosku. Głównym aktorem przy wdrażaniu zapisów nowej SRWd będzie
samorząd regionalny.

2027

Wśród braków tego Projektu wskazał on zapisy dotyczące
obszaru tzw. „integracji i reintegracji zasobów” oraz trwałości
rezultatów prowadzonych działań.

Nieuwzględniona

Uwaga nieuwzględniona. Uwaga mało zrozumiała i nie zawierająca konstruktywnej
propozycji zmiany lub uzupełnienia zapisów projektu SRWD.

2028

W ostatnich latach wiele ciekawych inicjatyw w naszym
regionie zostało zrealizowanych, ale w Projekcie Strategii nie są
one postrzegane jako zasób. Przykładem jest choćby istniejąca
na Dolnym Śląsku od 5 lat sieć centrów kształcenia na odległość
(głównie na terenach wiejskich), zajmująca się szeroko
rozumianym e-learningiem. To jest zasób, który mógłby zostać
wykorzystany w projektowaniu kształcenia ustawicznego, czy w
projektach zwiększających dostępność do Internetu na
terenach wiejskich.

Uwzględniona częściowo

2029

W Projekcie Strategii należy unikać sformułowań, które w
perspektywie kilku miesięcy mogą stracić racjonalność
(przykładem jest sformułowanie o powszechniejszym dostępie
do Internetu w 2020 r. na poziomie 30 Mb/s – tempo postępu
technologiczności może autorów takich zapisów narazić na
zwykłą śmieszność, z drugiej strony podanie zbyt niskich
parametrów może ograniczać jakość inwestycji w tym zakresie).

Nieuwzględniona

Zapis w Makrosferze edukacja, Kultura i Informacja brzmi minimum 30 Mb/s , co
nie stoi na przeszkodzie osiągnięcia wartości większych niż zakładane.

2030

Na realizację Strategii zostanie realnie 6-7 lat - lista zadań
priorytetowych do realizacji powinna być jak najkrótsza.

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. W projekcie SRWD wskazano najważniejsze zadania do
realizacji w perspektywie do 2020 roku i jest to lista najkrótsza z możliwych.

2031

Wiele działań zostało opisanych ogólnie, na przykład bez liczby
kilometrów, które należy zbudować w ramach określonej trasy,
która powinna powstać (m.in. Trasa Sudecka, drogi o znaczeniu
ponadregionalnym, budowa Wschodniej Obwodnicy
Wrocławia, modernizacja linii kolejowych o szczególnym
znaczeniu dla rozwoju turystyki itd.).

Nieuwzględniona

Uwaga nieuwzględniona. W strategii rozwoju województwa nie można zamieszczać
aż tak szczegółowych informacji, gdyż zatraci się strategiczny i horyzontalny
wymiar tego dokumentu. Tak szczegółowe informacje mogą być zamieszczane
dopiero na niższych szczeblach programowania. Ustalenie konkretnej liczby
kilometrów dróg do zbudowania czy remontu jest jedynie myśleniem życzeniowym
w obecnej sytuacji makroekonomicznej.

Lp.

Rozdział

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

Uzasadnienie zmiany

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego jest pierwszym szczeblem
programowania startegicznego i określa główne wyzwania i kierunki działań
tworząc docelowy obraz planowanej przyszłości regionu w określonym horyzoncie
czasowym. Szczegółowe rozwiązania będą formułowane na niższych szczeblach
planowania. Niemniej jednak w SRWD znajdują się zapisy których dotyczy uwaga.
Rozdział 6 - Makrosfera "Zasoby", Priorytety: "Wzmocnienie węzłowej funkcji
regionalnych i subregionalnych ośrodków osadniczych, generujących rozwój
społeczno-gospodarczy", "Wzmacnianie restrukturyzacji i wielofunkcyjnego
rozwoju wsi", "Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich".
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Uzasadnienie:

2032

Zaproponował wyrzucenie z Projektu Strategii wszystkich
projektów związanych z energetyką, gdyż bezpieczeństwo
energetyczne regionu i tak będzie zapewnione (rola państwa i
firm energetycznych w tym zakresie).

Nieuwzględniona

Samorząd terytorialny również odgrywa istotną rolę w zapewnianiu
bezpieczeństwa energetycznego regionu. Obowiązujące przepisy dotyczące
polityki energetycznej regulują zasady współdziałania organu administracji
rządowej oraz przedsiębiorstw energetycznych z samorządami terytorialnymi w
sprawach planowania i realizacji systemów zaopatrzenia w energię.

2033

Wykreślić należy wiele projektów „miękkich”, mających na celu
motywowanie, upowszechnianie, wspieranie itp., gdyż każde z
nich też pochłonie pewną część wydatków, które można
przeznaczyć na ważniejsze cele rozwojowe dla regionu.

Nieuwzględniona

Uwaga nieuwzględniona. Projekty miękkie mają na celu wywarcie wpływu na
realizację zadań leżących poza zakresem kompetencyjnym samorządu
województwa.

2034

Po precyzyjnym określeniu ilości środków, które będą
przeznaczone na realizację Strategii i znacznej redukcji
wymienionych w Projekcie działań kierunkowych należy
skoncentrować się na kilku, starannie opisanych
przedsięwzięciach, które będą kluczowe dla rozwoju całego
województwa.

Uwzględniona częściowo

Kluczowe zadania zostały określone w Makrosferach - to które będą realizowane w
której kolejności zależy od wielu czynników zewnętrzxnych (np. stan gospodarki) i
wenętrznych - np. zawarte porozumienia z jst szczebla lokalnego

2035

Zbyt mało jest szczegółów i konkretnych rozwiązań kreujących
politykę wsparcia dla MŚP.

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona. Utworzono odrębną Makrosfęrę Przedsiębiorczość i
Innowacyjność, w której rozszerzone zostały zaisy dot. MŚP

2036

Środowisko mikro przedsiębiorstw oczekuje kolejnych, bardziej
namacalnych form wsparcia, np. ulg podatkowych, które dziś
przyznano dużym korporacjom.

Uwzględniona częściowo

SRWD jest pierwszym szczeblem programowania strategicznego i określa główne
wyzwania i kierunki działań tworząc docelowy obraz planowanej przyszłości
regionu w określonym horyzoncie czasowym. Szczegółowe rozwiązania będą
formułowane na niższych szczeblach planowania.

2037

Propozycja utworzenia w urzędzie marszałkowskim instytucji
Rzecznika ds. Rozwoju MŚP, która szczegółowo znałaby
problemy małych przedsiębiorców na Dolnym Śląsku i do której
mogliby oni się zwracać (nie jest potrzebne tworzenie nowych
struktur urzędniczych, wystarczyłoby zwiększenie zakresu
zadań jednego z urzędników).

Uwzględniona częściowo

SRWD jest pierwszym szczeblem programowania strategicznego i określa główne
wyzwania i kierunki działań tworząc docelowy obraz planowanej przyszłości
regionu w określonym horyzoncie czasowym. Szczegółowe rozwiązania będą
formułowane na niższych szczeblach planowania.

2038

Warto byłoby dopisać do tekstu Strategii kilka zdań o tym, jak
ma wyglądać społeczeństwo Dolnego Śląska w 2020 r. (do
czego chcemy dążyć).

Uwzględniona częściowo

Uwaga uwzględniona w Rozdziale Cele Strategii - Wizja i kierunki rozwoju Dolnego
Śląska.

2039

Jeżeli więc Strategia Rozwoju Dolnego Śląska 2020 r. ma być
tym dokumentem priorytetowym, to pozostałe tego typu
opracowania (dotyczące już konkretnych obszarów rozwoju)
powinny być z nią ściśle powiązane (wzajemne odniesienia
powinny zostać umieszczone w każdej ze Strategii).

Uwzględniona

Takiemu celowi służa zapisy rozdziału 5. System wdrażania, w którym znajduje się
opis podsystemu programowania i nadrzędna rola SRWD wraz z Planem
Zagospodarownia Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego.

2040

Jakie działania są planowane, aby podnieść produktywność
mikro i małych przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku, które
stanowią ponad 95% wszystkich podmiotów gospodarczych
działających w regionie.

Uwzględniona

SRWD jest pierwszym szczeblem programowania strategicznego i określa główne
wyzwania i kierunki działań tworząc docelowy obraz planowanej przyszłości
regionu w określonym horyzoncie czasowym. Szczegółowe rozwiązania będą
formułowane na niższych szczeblach planowania. Utworzono odrębną Makrosfęrę
Przedsiębiorczość i Innowacyjność, w której rozszerzone zostały zaisy dot. MŚP

2041

Budowanie w regionie społeczeństwa informacyjnego: bardzo
się źle się stało, iż konsultacje społeczne strategii tych działań
na Dolnym Śląsku odbywały się na przełomie lipca i sierpnia br.,
przez co nie cieszyły się zbyt dużym zainteresowaniem. W
prezentowanym dziś Projekcie Strategii Rozwoju Dolnego Śląska
2020 r. Brakuje odniesienia się do najnowszych rozważań
technologicznych w tym zakresie (budowania e-administracji, eedukacji itd.) i tego, jak władze województwa mają zamiar
wspierać te działania.

Uwzględniona częściowo

Termin konsultacji społecznych nie jest przedmiotem ustaleń Strategii. Makrosfera
Edukacja, Nauka, Kultura, Sport i Informacja zawierają zapisy dot. budowy
dolnośląskich platform internetowych.

Lp.

Rozdział

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

Uzasadnienie zmiany
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Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Główne tezy uwagi znalazły wyraz w SRWD, w tym w szczególności w zapisach
elementu Diagnozy perspektywnej pt: „Coraz mniej mieszkańców Dolnego Śląska –
niekorzystne trendy demograficzne” (s. 10) oraz w diagnozie Makrosfery
BEZPIECZEŃSTWO „Obecna sytuacja wymaga dostosowania opieki zdrowotnej na
Dolnym Śląsku do długookresowych trendów demograficznych i
epidemiologicznych.” (s. 36). Ponadto wyeksponowany został: „Aspekt
demograficzny, zwłaszcza wsparcie dla pracujących rodziców z małymi dziećmi
oraz zwiększającej się grupy osób starszych” (Makrosfera „Partnerstwo i
przedsiębiorczość” Kryteria, tiret 5.)

2042

Brakuje w tym dokumencie również odniesienia się do kwestii
demograficznych, które będą za kilka lat ogromnym
problemem dla Dolnego Śląska.

2043

Kwestie ewentualnej aktualizacji tego dokumentu (czy będzie
ona dokonywana i z jaką częstotliwością oraz czy będą do
opracowane niego szczegółowe biznesplany).

Uwzględniona częściowo

Każdy dokument strategiczny prędzej czy później ulega dezaktualizacji. Jednak
podjęcie decyzji o przystąpieniu do aktualizacji dokumentu musi być poprzedzone
anlizą szeregu czynników zarówno regionalnych, krajowych jak i europejskich czy
światowych i dopiero na podstawie wyników takiej analizy można podejmować
wiążące decyzje.

2044

Większa współpraca z Republiką Czeską – projekty i inne
przedsięwzięcia
nawiązaniu do wspierania gór Karkonoszy.

Uwzględniona częściowo

Wmakrosferze TURYSTYKA dodano zapis: "Aktualizacja lub opracowanie od
podstaw subregionalnych strategii rozwoju turystyki uwzględniajacych zmieniajace
się uwarunkowania rozwoju tej dziedziny".

2045

Góry Karkonosze jako ważny produkt turystyczny Polski
(jedyne)

Uwzględniona częściowo

Wmakrosferze TURYSTYKA dodano zapis: "Aktualizacja lub opracowanie od
podstaw subregionalnych strategii rozwoju turystyki uwzględniajacych zmieniajace
się uwarunkowania rozwoju tej dziedziny".

2046

Promowanie wspólnych gór Karkonosze/Krkonoše jako
wspólnego obszaru – 1 region (wspólna promocja, podniesienie
prestiżu) - np. Sudety?

Uwzględniona częściowo

Wmakrosferze TURYSTYKA dodano zapis: "Aktualizacja lub opracowanie od
podstaw subregionalnych strategii rozwoju turystyki uwzględniajacych zmieniajace
się uwarunkowania rozwoju tej dziedziny".

2047

Stworzenie wspólnego geoparku (po stronie czeskiej powstaje),
przyszłe połączenie ponownie poprawi promocję.

Uwzględniona częściowo

Wmakrosferze TURYSTYKA dodano zapis: "Aktualizacja lub opracowanie od
podstaw subregionalnych strategii rozwoju turystyki uwzględniajacych zmieniajace
się uwarunkowania rozwoju tej dziedziny".

2048

Poprawa promocji produktów turystycznych– powiązanie
produktów w Czechach i w Polsce oraz wspólna prezentacja.

Uwzględniona częściowo

Wmakrosferze TURYSTYKA dodano zapis: "Aktualizacja lub opracowanie od
podstaw subregionalnych strategii rozwoju turystyki uwzględniajacych zmieniajace
się uwarunkowania rozwoju tej dziedziny".

2049

Państwa Strategia Województwa Dolnośląskiego jest
opracowana dla zasadniczo większego obszaru, natomiast nasza
karkonoska dotyczy mniejszego obszaru. Niemniej jednak
pomimo powyższego kompatybilność obu strategii jest bardzo
duża – wspólnie skupiamy się na tych samych celach –
integracja, infrastruktura, obszar specyficzny, unikatowość,
projekty unijne, rozwój wielofunkcyjny, wspieranie produktów
turystycznych, unikatowe zasoby, zmiana klimatu, Sudety,
jeden wspólny obszar, punkty wymienione powyżej itd. Naszą
Zintegrowaną Strategię Rozwoju Regionu Karkonoszy można
znaleźć na stronach: www.rozvoj.krkonose.eu Tu znajdują się
wszystkie opracowane.

Uwzględniona częściowo

Uwaga o charakterze informacyjnym.

Uwzględniona
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Uzasadnienie:

Uwzględniona

Rekomendacja: włączenie gminy Wojcieszów do OI Aglomeracja Jeleniogórska.
Zasięg obszarów interwencji będzie podlegać szczegółowej delimitacji w ramach
studiów i analiz planistycznych przygotowywanych w celu wykorzystania
instrumentów wsparcia ze środków unijnych na lata 2014-2020. Obszary te mają
być podstawą wyznaczania Obszarów Strategicznej Interwencji oraz podstawą dla
zawiązywania koalicji sąsiadujących samorządów gminnych i powiatowych, których
celem ma być realizacja wspólnych zadań. Odpowiedzią na to założenie są
zaproponowane w niniejszej Strategii tzw. Makrosfery.

2050

W listopadzie 2012 roku Gmina Wojcieszów podpisała
deklarację przynależenia do obszaru Aglomeracja
Jeleniogórska. W związku z tym, że załącznik graficzny nie
potwierdza tego faktu oraz nie ma wyszczególnionych w tekście
terytoriów przynależnych do każdego z obszarów interwencji,
pojawia się pytanie czy Gmina Wojcieszów należy do obszaru
interwencji Aglomeracja Jeleniogórska?

2051

Wyznaczony został również Obszary Interwencji na Dolnym
Śląsku o nazwie Obszar Transgraniczny. Dotychczas np. powiaty
złotoryjski, lwówecki znajdowały się w możliwym obszarze
wsparcia dla projektów unijnych. Czy w nowej strategii obszar
ten zostanie zawężony i powiat złotoryjski a w ślad za tym
gmina Wojcieszów będą poza Obszarem Interwencji Obszar
Transgraniczny?

Uwzględniona

Rekomendacja: rozszerzenie OI Transgranicznego na odległośc 2 powiatów od
granicy. Postulat pojawiał się już kilkukrotnie, a argumentacja odnosiła się do
zapisów dokumentów krajowych w tym względzie. Zasięg obszarów interwencji
będzie podlegać szczegółowej delimitacji w ramach studiów i analiz planistycznych
przygotowywanych w celu wykorzystania instrumentów wsparcia ze środków
unijnych na lata 2014-2020. Obszary te mają być podstawą wyznaczania Obszarów
Strategicznej Interwencji oraz podstawą dla zawiązywania koalicji sąsiadujących
samorządów gminnych i powiatowych, których celem ma być realizacja wspólnych
zadań. Odpowiedzią na to założenie są zaproponowane w niniejszej Strategii tzw.
Makrosfery.

2052

1. Racjonalne wykorzystanie eksploatowanych zasobów
naturalnych (złoża rudmiedzi). Warto by znalazł się wyraźny
postulat, ze będzie zainicjowane lub wspomagane przez
samorząd wojewódzki niezależne (od przedsiębiorcy)
monitorowanie sposobu wykorzystania złóż minerałów, które
(jak to jest w przypadku KGHM) są dobrem wspólnym, a nie
własnością koncernu. Jak pokazują
nasze prace interesy przedsiębiorcy nie muszą tu pokrywać się
z interesem społecznym. Potrzebny też jest nacisk polityczny na
regionalny przemysł aby zechciał korzystać z regionalnych
instytucji i laboratoriów naukowych, a jeśli uważa, że nie
znajduje tu partnerów, to niech wejdzie do tego środowiska
przez udziały i własne zadania, tak jak to czynią kraje
skandynawskie na rzecz bliskiego otoczenia.

Uwzględniona częściowo

Uwaga uwzględniona w zapisach Makrosferach: ZASOBY oraz PARTNERSTWO I
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ.

2053

2. Zabezpieczenie dostępności do złóż węgla brunatnego
Legnicy.
Potrzebne tu wyraźne pokreślenie, że to złoże jest alternatywą
dla kończącego zagłębia miedziowego, by ten rejon nie stał się
Wałbrzychem II. Dlatego musi ono być chronione środkami
administracyjnymi i politycznymi przed zabudową
mieszkaniową i drogową. Musi też być zaakcentowana wola
działania samorządu wojewódzkiego na rzecz podejmowania
specjalnych programów badawczych, edukacyjnych i
społecznych do ochrony tego złoża, m.in. przez badanie opinii
publicznej, która obecnie jest zdominowana przez niewielki
procent ludności, gdy tymczasem reszta nie może, nie ma jak i
gdzie wypowiedzieć się w tej sprawie. Działania w tym kierunku
wymagają wsparcia samorządu wojewódzkiego, który powinien
takie cele wpisać do swoich
programów i zarezerwować na nie odpowiednie środki.

Uwzględniona częściowo

W makroprojekcie ZASOBY dodano zapis zgodny z Uchwałą Zarządu w sprawie
zapisu w PZPWD "Uwzględnienie lokalizacji udokumentowanych i nie
zagospodarowanych złóż kopalin, w tym surowców skalnych i wegla brunatnego",
Precyzowanie działań niezbędnych do realizacji celów zawartych w SRWD będzie
następowało w programach rozwojowych, politykach wojewódzkich i planach,
zgodnie z zapisami w rozdziale 5. System wdrażania.
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2054

3. Zatrzymanie w gminach szkodliwej dla zasobów wodnych i
walorów krajobrazowych zabudowy terenów nadających się do
tzw. małej retencji. Oczekujemy, że w dokumencie tym będą
wyraźne zalecenia do sposobu planowania i traktowania
przestrzeni, a w szczególności krajobrazu jako dobra
wspólnego, które nie może być zawłaszczane przez lokalne
grupy interesu przy biernej postawie administracji wyższego
szczebla. Przykładem jest gmina Wiszni Małej, gdzie doskonały
teren do budowy zbiornika wodnego o wysokich walorach
krajobrazowych i rekreacyjnych jest osuszany i zabudowywany
m.in. przez handlarzy domów i to wszystko pod bokiem władzy
gminnej i powiatowej. (por. rys. i fotografię).

Nieuwzględniona

Precyzowanie działań niezbędnych do realizacji celów zawartych w SRWD będzie
następowało w programach rozwojowych, politykach wojewódzkich i planach,
zgodnie z zapisami w rozdziale 5. System wdrażania

2055

4. Zatrzymanie dewastacji lokalnej infrastruktury drogowej oraz
ochronę dóbr majątkowych i osobistych ludności przez
eksploatację złóż surowców skalnych z samochodowym
transportem odstawy. W strategii jest o tym mowa, ale
potrzebne są wyraźne akcentowanie potrzeby większej
społecznej wrażliwości na problem ze strony administracji
rządowej i samorządowej oraz jej agend, np. Regionalnej
Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko. Przykład 2012:
pozytywna opinia RKOOŚ na otwarcie nowego złoża melafiru w
rejonie Wałbrzycha, choć dotychczasowe jeszcze nie zostało
wyeksploatowane, a którego warunkiem (nie spełnionym do
dziś) eksploatacji było zbudowanie specjalnej bocznicy
kolejowej. Nie postawiono też takiego warunku w przypadku
otwarcia nowego złoża.

Nieuwzględniona

Problematyka lokalizacji złóż oraz wykorzystania surowców skalnych w
województwie została bardziej szczegółowo zawarta w przyjętym w dniu
30.04.2012 r. Uchwałą Zarządu aktyalizacji "Studium wydobycia i transportu
surowców skalnych na Dolnym Śląsku. Stan i perspektywy"

Nieuwzględniona

Uwaga nie ma opracia w faktach. Na etapie tworzenia dokumentu konsultowane
było szerokie grono osób i instytucji. Zostały utworzone specjalne fora
subregionalne na poziomie powiatów, które miały za zadanie dostarczyć wkład
merytoryczny do projektu SRWD. Utworzono Komitet Sterujący ds. SRWD oraz
Grupę Roboczą, w skład których wchodzili przedstawiciele samorządów,
administracji rządowej, przedsiębiorców, środowiska naukowego, organizacji
pozarządowych i wielu innych.

Uwzględniona

Uwaga uwzgledniona w istniejących zapisach SRWD: makrosfera Infrastruktura,
Przedsięwzięcie: "Rozbudowa i modernizacja sieci lotnisk o znaczeniu regionalnym
i lokalnym o funkcji turystyczno-usługowej (np.. Jelenie Góra, Szymanów,
Świebodzice, Lubin, Oleśnica)

Lp.

2056

2057

Rozdział

Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

KONSULTACJE
1. Przyjęta forma konsultacji sytuuje się
na najniższym szczeblu „drabiny
partycypacji społecznej”. Konsultowany
jest ostatni etap
pracy nad dokumentem, już po jego
opracowaniu.
2. Plik z projektem Strategii ma
zablokowaną edycję tekstu wyszukiwanie
i kopiowanie), co znacznie utrudniało
pracę,
1. Uruchomienie lotniska w Oleśnicy. Powiat oleśnicki przejął
od Skarbu Państwa nieruchomość deklarując uruchomienie
lotniska. W tym miesiącu zostanie powołana półka z.o.o.
Lotnisko Oleśnica, złożony zostanie również wniosek do
ministra Infrastruktury o dofinansowanie sporządzenia projektu
uzbrojenia terenu w niezbędne sieci. Duże zainteresowanie
Politechniki Wrocławskiej, która zamierza uruchomić część
swojej działalności dydaktycznej i naukowej oraz
zainteresowanie przedsiębiorców projektem uruchomienia
lotniska potwierdza zasadność podjętej decyzji o przejęciu
terenu byłego lotniska wojskowego.

Uzasadnienie zmiany
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Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona

Uwaga zgodna z zapisami SRWD Makrosfery/Infrastruktura
Trasnportowa/Przedsięwzięcia: "Wytyczenie korytarzy drogowych dla transportu
ciężkiego ze szczególnym uwzględnieniem realizacji obwodnic miast na drogach
wojewódzkich, a także lobbowanie na szczeblu centralnym na rzecz realizacji
obwodnic miejscowości w ciągach dróg krajowych" (obecnie brak takiego zadania
w WPF)
SRWD jest pierwszym szczeblem programowania strategicznego i określa główne
wyzwania i kierunki działań tworząc docelowy obraz planowanej przyszłości
regionu w określonym horyzoncie czasowym. Szczegółowe rozwiązania będą
formułowane na niższych szczeblach planowania. Szczegółowe przedsięwzięcia
będą doprecyzowane na etapie programów operacyjnych i wdrożeniowych.

2058

2. Realizacja północno – zachodniego i północno –
wschodniego obejścia miasta Sycowa łączącego drogi
wojewódzkie 448 i 449.

2059

3. Reaktywacja linii kolejowej nr 181 na odcinku Wieluń –
Kępno – Syców – Oleśnica – Wrocław.

Nieuwzględniona

2060

4. Rozwój Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej –
Podstrefy Syców.

Uwzględniona częściowo

2061

5. Promocja i rozwój turystyki weekendowej w Gminie Syców.

Uwzględniona częściowo

2062
2063

6. Ujęcie dotychczasowego przebiegu drogi krajowej nr 8 do
sieci dróg wojewódzkich.
7. Wskazanie Oleśnicy, w której jest Specjalna Strefa
Ekonomiczna.

Nieuwzględniona

Uwaga uwzgledniona w ogólnych zapisach Makrosfery Przedsiębiorczość i
Innowacyjność, zbyt szczegółowa do bezprośredniego wprowadzenia do tekstu
Strategii.
W makrosferze TURYSTYKA dodać zapis:" Aktualizacja lub opracowanie od
podstaw subregionalnych strategii rozwoju turystyki uwzględniajacych zmienające
się uwarunkowania rozwoju tej dziedziny"
Ujęcie dotychczasowego przebiegu drogi krajowej nr 8 do sieci dróg wojewódzkich
nie jest możliwe na podstawie SRWD.

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Uzupełnienie Mapy 5.

Nieuwzględniona

SRWD jest pierwszym szczeblem programowania strategicznego i określa główne
wyzwania i kierunki działań tworząc docelowy obraz planowanej przyszłości
regionu w określonym horyzoncie czasowym. Szczegółowe rozwiązania będą
formułowane na niższych szczeblach planowania. Szczegółowe przedsięwzięcia
będą doprecyzowane na etapie programów operacyjnych i wdrożeniowych.

2064

8. Wskazać możliwość rozwoju regionalnych sieci kolejowych w
północno wschodniej części województwa dolnośląskiego oraz
uwzględnić przebieg przez Oleśnicę kolei „160” z Wrocławia do
Warszawy z perspektywą przesiadki w Oleśnicy.

2065

9. Wskazać potencjalną możliwość wsparcia przez ZWD
remontów zdewastowanych dworców kolejowych, szczególnie
tych, które są pod ochroną Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków.

Nieuwzględniona

SRWD jest pierwszym szczeblem programowania strategicznego i określa główne
wyzwania i kierunki działań tworząc docelowy obraz planowanej przyszłości
regionu w określonym horyzoncie czasowym. Szczegółowe rozwiązania będą
formułowane na niższych szczeblach planowania. Szczegółowe przedsięwzięcia
będą doprecyzowane na etapie programów operacyjnych i wdrożeniowych.

2066

10. e-społeczeństwo i e-edukacja: wskazać standardy rozwoju
dla całego województwa.

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona.

2067

11. Sugerujemy, aby ZWD stworzył mechanizmy wsparcia
finansowego gmin i preferował takie, które realizują różne
projekty – nacisk na współpracę a nie rywalizację.

Uwzględniona

SRWD jest pierwszym szczeblem programowania strategicznego i określa główne
wyzwania i kierunki działań tworząc docelowy obraz planowanej przyszłości
regionu w określonym horyzoncie czasowym. Szczegółowe rozwiązania będą
formułowane na niższych szczeblach planowania. SRWD to dokument
programowy, który określa cele rozwoju i stwarza ramy dla przyszłych projektów,
ale nie wskazuje jeszcze precyzyjnie, co i z jakich środków zostanie zrealizowane.
Realizacja SRWD oparta będzie o zasadę partnerstwa i współpracy (partnerstwo:
publiczno-publiczne, publiczno-społeczne, publiczno-prywatne) (Szerzej rozdział 6 Makrosfera "Partnerstwo i przedsiębiorczość", gdzie jest mowa o wieloszczeblowej
współpracy.

2068

12. Dążenie do stworzenia właściwej struktury sieci dróg z
uwzględnieniem poprawy ich stanu technicznego poprzez
możliwość finansowania id dofinansowania gmin na ten cel ze
środków z budżetu Zarządu Województwa.

Uwzględniona częściowo

Uwaga zgodna z zapisami SRWD Makrosfery/Infrastruktura
Trasnportowa/Przedsięwzięcia: "Kompleksowe remonty i modernizacje dróg
wojewódzkich i powiatowych łączących miasta Dolnego Śląska"

Uwzględniona

Uwaga zgodna z zapisami SRWD Makrosfery/Infrastruktura
Trasnportowa/Przedsięwzięcia: "Wytyczenie korytarzy drogowych dla transportu
ciężkiego ze szczególnym uwzględnieniem realizacji obwodnic miast na drogach
wojewódzkich, a także lobbowanie na szczeblu centralnym na rzecz realizacji
obwodnic miejscowości w ciągach dróg krajowych"

2069

13. Uwzględnić możliwość nowego przebiegu obwodnicy drogi
wojewódzkiej nr 451 poza zwartą zabudową.
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2070

14. Uznajemy również za bardzo ważny rozwój województwa
dolnośląskiego w obszarach ochrony Środowiska naturalnego i
efektywnego wykorzystania zasobów i intensyfikowanie
działań województwa na wzmocnienie terenów wokół dróg.

Uwzględniona

Uwaga zgodna z zapisami SRWD

2071

5. Strategia zakłada harmonijny i zrównoważony rozwój, oraz
promowanie współpracy samorządów w kierunku wspólnego
rozwiązywania problemów ponadlokalnych oraz wzmacnianie
synergii pomiędzy Wrocławiem i resztą regionu. Brakuje
wyrazistych form lub instrumentów wspierania partnerstwa i
porozumień. W sytuacji trwającej od lat konkurencji i
rywalizacji pomiędzy samorządami wydaje się, że będzie to
zadanie bardzo trudne. Jeżeli władzom województwa zależy na
tworzeniu jednego organizmu opartego na współpracy to warto
wykorzystać wzory innych krajów np. Norwegii.

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona w Makrosferze Społeczeństwo i Partnerstwo.

Uwzględniona częściowo

Działalność Specjalnych Stref Ekonomicznych regulowana jest na poziomie
krajowym: Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach
ekonomicznych - tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 273 i nie jest
przedmiotem ustaleń Strategii. Makrosfera Przedsiębiorczość i Innowacyjność
zawiera zapisy dot. wspierania aktywności stref gospodaczych.

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. W projekcie SRWD znajdują się zapisy, zgodnie z którymi
samorząd województwa będzie podejmował działania mające na celu koordynację
systemu planowania strategicznego i przestrzennego na terenie województwa
zwłaszcza w makrosferach Zasoby oraz Partnerstwo i Przedsiębiorczość, jak
również w rozdziale dotyczącym Systemu wdrażania (Podsystem programowania).

Nieuwzględniona

Strategia rozwoju województwa musi odpowiadać na najważniejsze wyzwania
przed jakimi stoi cały region, jak również wspierać poszczególne obszary dla dobra
ogólnego. W związku z tym SRWD musi być swoistym kompromisem tych dwóch
działań i taki też wymiar ma przedstawiony projekt Strategii. Cytując Podręcznik
aktualizacji SRW wydany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego należy
stwierdzić, iż "Ustawowy wymóg uwzględnienia celów krajowych dokumentów
strategicznych przez SRW nie oznacza ich tożsamości, lecz brak wzajemnej
sprzeczności i wykluczania się." W związku z tym należy stwierdzić, że cele
projektu SRWD nie są określone w identycznie tożsamy sposób jak cele KSRR, ale
jak najbardziej wpisują się w nie. Należy podkreślić nowatorski i wręcz innowacyjny
kształt projektu SRWD, który jest spójny z dokumentami strategicznymi wyższego
rzędu i normami ustawowymi w przedstawionym wyżej znaczeniu, chociaż
niektóre aspekty opisane mogą być w nieco dmienny sposób. W rozdziale zasady
realizacji można rozważyć dodanie opisu dotyczącego kontraktu terytorialnego i
ewentualnie wpisywanie się celów projektu SRWD projekty kluczowe Europa
2020.

2072

6. Co ze strefami ekonomicznymi po 2020r.?

2073

11. Czy planuje się skoordynowanie regionalnego i lokalnego
systemu planowania strategicznego i skutecznego systemu
zagospodarowania przestrzennego, zapobiegającego
rozlewaniu się zabudowy?

2074

Po zapoznaniu się ze strategią można stwierdzić iż wnioski
kierowane od władz gmin i powiatu dzierżoniowskiego pismem
RL.033.1.2012.3 z 25.05.2012 nie zostały uwzględnione w
projekcie strategii, trudno też uzyskać potwierdzenie, że w
strategii stawia się na główne cele z Krajowej Strategii Rozwoju
Regionalnego tj. wzrostu konkurencyjności regionu,
budowanie spójności, zapobieganie marginalizacji, tworzenie
warunków do rozwoju współpracy terytorialnej, a także z
celami rozwojowymi UE, które zakładają:
• Inteligentny i zrównoważony rozwój, sprzyjający włączaniu
społecznemu,
• Koncentracja środków i wzrost efektywności,
• Wydatkowanie środków w sposób spójny i zintegrowany
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2075

Na wstępie należy sobie odpowiedzieć na pytanie :
Jakich dodatkowych korzyści w nowej perspektywie finansowej
spodziewa się Dolny Śląsk z tego, że posiadając wiedzę o
zasadzie spójności strategii tworzonych na różnych szczeblach,
dla których odniesieniem jest strategia Europa 2020,
zdecydował na odmienny niż to zawarto w średniookresowej
Strategii Rozwoju Kraju 2020? sposób napisania strategii
SRWD?

2076

Polska przyjmując strategię Europa 2020 zgodziła się z jej
priorytetami i celami.(11 celów tematycznych) Fakt ten wyraziła w
średniookresowej tj. do 2020 r. Strategii Rozwoju Kraju 2020 (
ŚSRK). Strategia ta stanowi bazę dla 9 zintegrowanych strategii
służących realizacji założonych w niej celów. Jedną w
podstawowych zasad jest założenie, że wsparcie UE będzie
dotyczyło wyłącznie tych projektów, które realizują cele rozwojowe
Punktem odniesienia dla SRWD powinna być średniookresowa - zawarte w Strategii Europa 2020. a tym samym w ŚSRK. Planowana
Strategia Rozwoju Kraju 2020 ( ŚSRK), która stanowi bazę dla 9
decentralizacja wdrażania funduszy europejskich na poziom
zintegrowanych strategii służących realizacji założonych w niej regionalny będzie niosła w sobie zobowiązanie stosowania zasad
celów.
zapisanych w ŚSRK. Dlatego też aktualizując strategię regionalną w
„innym formacie” należy mieć na uwadze potencjalne problemy
związane z identyfikacją jej zapisów z zapisami ŚSRK( 8 celów
strategicznych) . Zasadnym by było uwzględnienie konstrukcji ŚSRK
w SRWD a uwagę skoncentrować na sposobach osiągania
rezultatów w danych obszarach interwencji. Dodatkowo należy
wykazać w jaki sposób 8 celów strategicznych jest spójnych z 11
celami strategii Europa 2020.

2077

Przedstawiony do konsultacji dokument SRWD opiera się na
ustaleniach Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, jako
jednej z 9 spełniającej założenia konkretnego celu ŚSRK. Dużym
walorem strategii regionalnej by było zintegrowanie z
regionalnymi sektorowymi strategiami wg. podobnej zasady.

Obecnie integracja strategii sektorowych oraz ich ilość w
powiązaniu z SRWD jest mało zauważalna. Często tworzy się
wrażenie, że są to „zamknięte w sobie” strategie. Aktualizacja
SRWD w powiązaniu z „ X” strategiami sektorowymi realizującymi
poszczególne cele SRWD będzie dowodem na działanie
zintegrowane a zarazem spowoduje konieczność działań
integrujących w ramach danego celu np.: rozwój gospodarczy ,
zagadnienia innowacji, przedsiębiorczości można wdrażać w
ramach jednej sektorowej strategii i jednego planu Rozwoju
gospodarczego Dolnego Śląska.

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

Uwzględniona częściowo

Rekomendacja: W rozdziale Zasady realizacji można rozważyć dodanie opisu
dotyczącego kontraktu terytorialnego i ewentualnie wpisywanie się celów
projektu SRWD projekty kluczowe Europa 2020. Cytując Podręcznik aktualizacji
SRW wydany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego należy stwierdzić, iż
"Ustawowy wymóg uwzględnienia celów krajowych dokumentów strategicznych
przez SRW nie oznacza ich tożsamości, lecz brak wzajemnej sprzeczności i
wykluczania się ." W związku z tym należy stwierdzić, że cele projektu SRWD nie
są określone w identycznie tożsamy sposób jak cele ŚSRK, ale jak najbardziej
wpisują się w nie. Ponadto spora liczba celów i kierunków interwencji ŚSRK to
zadania stricte administracji rządowej i nie mogą w żaden sposób być
reinterpretowane jako zadania samorządu regionalnego (np. Utrwalenie
bezpieczeństwa narodowego, Integracja ze strefą euro czy Poprawa jakości prawa).
Podobną stanowisko można przyjąć w kwestii zasad realizacji. Projekt SRWD
przyjmuje zasady realizacji zawarte w ŚSRK tj. koncentracja tematyczna
(wypracowywana macierz celów), zaakcentowanie znaczenia parterstwa publicznoprywatnego, publiczno-publicznego i publiczno-społecznego (czyli elementu
wieloszczeblowego zarządzania rozwojem na poziomie regionalnym) czy też
terytorializacja polityki rozwoju (Obszary Funkcjonalne i Obszary Interwencji, które
stanowić będą przyczynek do szczegółowej delimitacji Obszarów Strategicznej
Interwencji w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Dolnośląskiego). Jeszcze raz należy podkreślić nowatorski kształt projektu SRWD,
który jest spójny z dokumentami strategicznymi wyższego rzędu i normami
ustawowymi w przedstawionym wyżej znaczeniu.

Nieuwzględniona

Dokładnie taką funkcję pełnią w projekcie SRWD Makrosfery i wskazane tam
priorytety, kryteria, korzyści i przedsięwzięcia.

Uwzględniona częściowo

Uwaga znajduje swoje odzwierciedlenie w zapisach projektu SRWD (str. 27-28) w
ramach rozdziału System wdrażania, a w szczególności Podsystem programowania
i Podsystem koordynacji. Ewentualne strategie sektorowe i realizujące je programy
będą możliwe dopiero po uchwaleniu SRWD i będą winny być konstruowane na jej
podstawie, jako dokumentu nadrzędnego.
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Obecny zapis

Treść uwagi/propozycja zmiany

REKOMENDACJA/UZASADNIENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. SRWD

Uzasadnienie zmiany

Uwzględniona/
Uwzględniona częściowe/
Nieuwzględniona

Uzasadnienie:

2078

Formalnym warunkiem uzyskania wsparcia UE w nowej
perspektywie finansowej jest spełnienie odpowiednich
warunków ex ante, które są powiązane z celami oraz
przypisanymi do nich priorytetami. Na poziomie ŚSRK jest
zdefiniowanych 40 warunków ex ante. Strategia SRWD nie
odnosi się do tego wymogu. Jest to zbyt ważna sprawa aby ją
pominąć w dyskusji tym bardziej że w tym obszarze są
sygnalizowane problemy na poziomie ŚSRK.W zamieszczonej na
stronie Urzędu Marszałkowskiego –Ocenie oddziaływania na
środowisko jako jednego z wymaganych elementów oceny ex
ante , autorzy tego opracowania odnoszą się do strategii kraju
2007-2015 i projektu Strategii Rozwoju Kraju 2020.
Obowiązująca dla spójności strategii w układzie kraj-region jest
przyjęta do realizacji Strategia ŚSRK. W związku z powyższym
należy dokonać sprawdzenia czy wymienione odniesienie jest
poprawne a wykonana analiza odnosi się do celów ŚSRK ?

2079

6. Rozwój zrównoważony: harmonia- podobnie jak makrosfery

Nieuwzględniona

Harmonia nie jest elementem celów SRWD.

2080

7. Kluczowe decyzje regionu oraz strategiczne zadania regionu
– strategia ŚSRK zawiera takie zapisy. (str.130-135) , SRWD –
nie. Warto identyczny schemat wprowadzić do SRWD.

Uwzględniona

Dokładnie taką funkcję pełnią w projekcie SRWD Makrosfery i wskazane tam
priorytety, kryteria, korzyści i przedsięwzięcia.

Uwzględniona

Uwaga uwzględniona. Zapisy zostaną ujednolicone.

Uwzględniona

Odpowiednie zapisy znalazły się w projekcie SRWD w ramach podsystemu
programowania w rozdziale: System Wdrażania.

Nieuwzględniona

Strategia rozwoju województwa musi odpowiadać na najważniejsze wyzwania
przed jakimi stoi cały region, jak również wspierać poszczególne obszary dla dobra
ogólnego. W związku z tym SRWD musi być swoistym kompromisem tych dwóch
działań i taki też wymiar ma przedstawiony projekt SRWD. Nie wskazano
konkretnych odniesień, których wniosków nie uwzględniono.

Uwzględniona

Uwaga ma charakter informacyjny.

Uwzględniona

Uwaga nie jest przedmiotem ustaleń SRWD.

Uwzględniona

Uwaga nie jest przedmiotem ustaleń SRWD.

2081

a. W treści przedstawionego do konsultacji dokumentu SRWD
należy uporządkować i wprowadzić definicje proponowanego
podziału terytorialnego Dolnego Śląska .W opisie jest ich dużo a
dotyczą takich samych obszarów. W istotny sposób ogranicza
to czytelność dokumentu. Raz są one nazywane subregionami,
raz regionami a winnych przypadkach ośrodkami o znaczeniu
podregionalnym
1. Str.7 SRWD – mapa 2, kwalifikacja ośrodków o znaczeniu
ponadregionalnym, regionalnym oraz szeregu mniejszych
jednostek miejskich.
2. Str.11 SRWD - wykres 6, kwalifikacja w podregionach
3. Str.19 SRWD - mapa 7, kwalifikacja obszary funkcjonalne
4. Str.20 SRWD - mapa 8, kwalifikacja obszary interwencji
5. Str.42 SRWD - w treści, użyto zwrotów mówiących o
istniejącym podziale na subregiony.

2082

Czy planuje się regionalnych planów i wojewódzkiego planu
zagospodarowania przestrzennego?

2083

Wnioski przygotowane w ramach prac subregionów
przedstawione przez władze Dzierżoniowa nie zostały ujęte w
projekcie Strategii

2084
2085
2086

Zapisy w Strategii są o wysokim poziomie ogólności i zgadzam
się z tym.
Na terenie powiatu dzierżoniowskiego istnieje zagrożenie
wyludnienia obszaru ponieważ istnieją problemy z transportem
publicznym.
Na terenie powiatu dzierżoniowskiego nie są prowadzone
żadne inwestycje drogowe i kolejowe.

Uwzględniona częściowoWskazywane warunki i ich spełnienie będzie ujęte na poziomie programów operacyjnych.
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Uzasadnienie:

2087

1. budowa północno-zachodniej obwodnicy Głogowa wraz z
drugą przeprawą mostową na Odrze w ciągu drogi krajowej nr
12 (kierunek Leszno, Poznań);

Uwzględniona

Uwaga zgodna z zapisami SRWD Makrosfery/Infrastruktura
Trasnportowa/Przedsięwzięcia: "Kontynuacja programu budowy przepraw przez
Odrę …" oraz "Wytyczenie korytarzy (…), a także lobbowanie na szczeblu
centralnym na rzecz realizacji obwodnic miejscowości w ciągach dróg krajowych"

2088

2. budowa łącznika w ramach powiązania projektowanej S3 z
Ziemią Głogowską;

Uwzględniona

Zapisy SRWD w rozdziale 6. Makrosfery, w makrosferze Infrastruktura
transportowa zawierają przedsięwzięcia mające na celu poprawę dostępności
transportowej regionu, natomiast szczegółowe wskazanie inwestycji związanych z
rozwojem sieci drogowej zawarte jest w zapisach projektu zmiany PZPWD

Uwzględniona

Uwaga zgodna z zapisami SRWD Makrosfery/Infrastruktura
Trasnportowa/Przedsięwzięcia: "Kompleksowe remonty i modernizacje dróg
wojewódzkich i powiatowych łączących miasta Dolnego Śląska";
"Realizacja inwestycji zwiększających płynność ruchu i bezpieczeństwo na
krytycznych odcinkach dróg".

2090

4. modernizacja infrastruktury kolejowej celem przywrócenia
połączenia kolejowego pomiędzy Głogowem a Lesznem
(północny Dolny Śląsk - Ziemia Lubuska - Wielkopolska);

Uwzględniona

SRWD jest pierwszym szczeblem programowania strategicznego i określa główne
wyzwania i kierunki działań tworząc docelowy obraz planowanej przyszłości
regionu w określonym horyzoncie czasowym. Szczegółowe rozwiązania będą
formułowane na niższych szczeblach planowania. Szczegółowe przedsięwzięcia
będą doprecyzowane na etapie programów operacyjnych i wdrożeniowych.
Uwaga zawarta w przedsięwzięciu: Modernizacja infrastruktury kolejowej.

2091

5. wykorzystania potencjału Odry do rozwoju transportu i
turystyki;

Uwzględniona

2089

2092

2093

2094

2095

3. poprawa stanu dróg wojewódzkich na terenie powiatu
głogowskiego oraz przygotowanie ewentualnie nowych
rozwiązań komunikacyjnych na terenie powiatu głogowskiego
służących poprawie bezpieczeństwa;

6. przebudowa wałów przeciwpowodziowych wzdłuż rzeki Odry
na terenie powiatu głogowskiego, służąca poprawie
bezpieczeństwa miejscowości położonych wzdłuż Odry;

7. odbudowa i modernizacja urządzeń i obiektów melioracji
podstawowej na terenie powiatu głogowskiego;

8. wspieranie szpitali będących w sieci szpitali ratunkowych
województwa dolnośląskiego.
Silniej wskazać na związki z KGHM

Uwzględniona częściowo

Uwzględniona częściowo

Uwaga uwzględniona.
Zapisy SRWD w rozdziale 6. Makrosfery, w makrosferze Bezpieczeństwo zawierają
przedsięwzięcia polegające na zwiększaniu efektywności urządzeń zabezpieczenia
powodziowego i dotyczą całego obszaru województwa dolnośląskiego, natomiast
szczegółowe wskazanie tych inwestycji zawarte jest w zapisach projektu zmiany
PZPWD
Zapisy SRWD w rozdziale 6. Makrosfery, w makrosferze Bezpieczeństwo zawierają
przedsięwzięcia polegające na zwiększaniu efektywności urządzeń zabezpieczenia
powodziowego i dotyczą całego obszaru województwa dolnośląskiego, natomiast
szczegółowe wskazanie tych inwestycji zawarte jest w zapisach projektu zmiany
PZPWD

Uwzględniona

Uwaga uwzglęeddniona

Uwzględniona częściowo

Uwaga uwzględniona częściowo. Projekt SRWD dostatecznie wskazuje na silne
powiązania obszaru legnicko-głogowskiego z przemysłem miedziowym, np.
Legnicko-Głogowski Obszar Funkcjonalny czy OI Legnicko-Głowski Okręg
Miedziowy.

