
 

 

 
 

 

Konsultacja społeczne dotyczące projektu Strategii rozwoju gminy Świebodzin 2030      

 

Świebodzin, 13 sierpnia 2021 r. 
 

SPRAWOZDANIE 
 

z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii rozwoju gminy Świebodzin 2030 
 
Na podstawie art. 6 ust. 6 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057.) 

oraz Zarządzenia NR 878/B/2021 Burmistrza Świebodzina z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie konsultacji społecznych projektu 

Strategii rozwoju gminy Świebodzin 2030, odbyły się konsultacje społeczne projektu przedmiotowego dokumentu.  

 

Konsultacje społeczne dotyczą spraw ważnych dla gminy i jej mieszkańców, a Strategia rozwoju gminy Świebodzin 2030 jest 

najważniejszym dokumentem samorządu gminnego, diagnozującym podstawowe uwarunkowania i potrzeby rozwojowe oraz 

potencjał gminy, opisującym podejście zintegrowane, określającym obszary, cele i kierunki działań polityki rozwoju, prowadzonej 

w przestrzeni gminy w perspektywie najbliższych lat, w tym przy szerokiej partycypacji interesariuszy i partnerów. W systemie 

zarządzania polityką rozwoju strategia pełni kluczową rolę jako generalny plan postępowania władz lokalnych – we współpracy z 

innymi samorządami, administracją państwową oraz partnerami społecznymi i prywatnymi. Dokument pełni nadrzędną rolę nad 

branżowymi planami rozwoju gminy. Koordynuje różne terytorialnie, sektorowo i technicznie plany oraz dokumenty strategiczne 

na szczeblu lokalnym. Jest jednocześnie ważnym instrumentem koordynującym oraz wspierającym pozyskiwanie i wykorzystanie 

funduszy zewnętrznych na rozwój. Jednocześnie przeprowadzenie konsultacji Strategii rozwoju gminy Świebodzin 2030 wynika 

z obowiązku ustawowego. 

 

Projekt Strategii rozwoju gminy Świebodzin 2030 podlegał konsultacjom: 

1. z mieszkańcami gminy Świebodzin, 

2. z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w szczególności z działającymi na terenie gminy Świebodzin 

organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami,  

3. z sąsiednimi gminami, a także z ich związkami,  

4. z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. 

 

 

Informacja o konsultacjach, terminie i sposobie przekazywania uwag do projektu Strategii rozwoju gminy Świebodzin 2030 oraz 

terminie i miejscu spotkań konsultacyjnych, zgodnie z założeniami określonymi we wspomnianym na wstępie zarządzeniu, wraz 

z dokumentacją dotycząca przedmiotu konsultacji, była dostępna od dnia 1 czerwca 2021 r.: 

1. na stronie internetowej gminy Świebodzin: www.swiebodzin.eu , 

2. w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Świebodzin https://bip.swiebodzin.eu . 

 

Konsultacje zostały przeprowadzone w terminie od 1 lipca 2021 r. do 9 sierpnia 2021 r. w następujących formach:  

1. pisemnej – poprzez przesłanie pism / wniosków o wydanie opinii do samorządów i instytucji, o których mowa w § 2, pkt 

3-5; 

2. zgłaszania uwag i opinii do projektu strategii (w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej) za pomocą 

wypełnionego i podpisanego formularza według wzoru opublikowanego wraz z projektem strategii w terminie 

wskazanym w § 4 ust. 1 w następujący sposób: 

a. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzinie, poprzez złożenie w 

Biurze Obsługi Klienta, 

b. pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzinie (decyduje data 

wpływu do Urzędu), 

c. za pomocą poczty elektronicznej na adres: fundusz@um.swiebodzin.pl lub poprzez system ePUAP, adres 

skrytki Urzędu Miejskiego w Świebodzinie /l7fjvn869z/SkrytkaESP 

3. spotkania publicznego – spotkanie konsultacyjne odbyło się w dniu 8 lipca 2021 r. o godzinie 15:00 w siedzibie 

Świebodzińskiego Domu Kultury, ul. Piłsudskiego 39/41, 66-200 Świebodzin. Podczas spotkania autorzy dokumentu 
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przedstawili jego najważniejsze założenia projektu Strategii rozwoju gminy Świebodzin 2030, po czym odbyła się 

dyskusja.  

 

W poniższej tabeli przedstawiono uwagi zgłoszone w ramach procesu konsultacji wraz z ustosunkowaniem się do nich i 

uzasadnieniem. 

 

Zgłaszane uwagi, postulaty, propozycje 
 

Lp. Zgłoszona uwaga 
Ustosunkowanie się do 

uwagi 
Uzasadnienie 

1. 

Proponuje się, aby w ramach kluczowych działań uwzględnić 
działania odnoszące się do adaptacji gminy do zmian klimatu. 
W ramach tego kierunku należy podkreślić m.in.  konieczność 
zachowania naturalnej zdolności retencyjnej gruntów - 
czynnika szczególnie istotnego w kontekście kształtowania 
stanu zasobów wodnych, przeciwdziałania występowaniu 
zjawisk ekstremalnych oraz adaptacji do zmian klimatu.  
Należy wskazać działania w zakresie rozwoju tzw. niebieskiej i 
zielonej infrastruktury w kontekście adaptacji do zmian klimatu 
oraz działania dot. promowania/wsparcia rozwiązań w 
zakresie zwiększania retencji, w tym zagospodarowania wód 
opadowych i roztopowych na terenie prywatnych posesji przy 
budynkach mieszkalnych i na terenach prywatnych 
przedsiębiorstw.   
Przykłady rozwiązań do zastosowania:  
- stosowanie powierzchni przepuszczalnych ze żwiru/pospółki, 
powierzchni ażurowych zamiast szczelnych powierzchni 
betonowych; 
- zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w sposób 
minimalizujący utratę naturalnej retencji lub spowolniający 
odpływ odprowadzanych wód (np. poprzez zbiorniki 
retencyjno–infiltracyjne; zastosowanie drenaży lub skrzynek 
rozsączających itp.); 
- sadzenie kwietnych łąk zamiast trawników; 
- zakładanie terenów zielonych w miastach; 
- zakładanie zielonych dachów i zielonych ścian na 
budynkach; 
- zakładanie ogrodów deszczowych zasilanych deszczówką w 
miastach i przy domach; 
- zakładanie oczek wodnych w przestrzeniach miejskich i w 
przydomowych ogrodach. 
W kontekście kształtowania stanu zasobów wodnych, 
przeciwdziałania występowaniu zjawisk ekstremalnych oraz 
adaptacji do zmian klimatu, Strategia powinna również 
uwzględniać:  
- wprowadzenie i egzekwowanie standardów ochrony zieleni 
w procesie inwestycyjnym, obejmujących m.in. ograniczenie 
likwidacji terenów zieleni i wycinki drzew przy realizacji 
nowych inwestycji; 
- unikanie „betonowania” przestrzeni - stosowanie powierzchni 
przepuszczalnych, powierzchni ażurowych zamiast 
szczelnych powierzchni betonowych; 
- uwzględnienie ww. aspektów w planowaniu przestrzennym 
oraz przy wydawaniu decyzji administracyjnych, w celu 

Sugestie autora uwagi 
zostaną wprowadzone do 
rozdziału 9. Model 
struktury funkcjonalno-
przestrzennej w części 
„Ustalenia i rekomendacje 
w zakresie kształtowania i 
prowadzenia polityki 
przestrzennej w gminie” 
oraz w kierunku działań 
2.3.3. Mała retencja i 
kanalizacja deszczowa 

Zagadnienia związane z 
adaptacją do zmian klimatu 
są ważnym elementem 
polityki lokalnej i zostaną 
tym samym poszerzone o 
wskazane elementy 
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Lp. Zgłoszona uwaga 
Ustosunkowanie się do 

uwagi 
Uzasadnienie 

ochrony terenów zieleni przed presją zabudowy i 
„betonowaniem” nieruchomości. 

2. 

W zakresie wyposażenia w systemy kanalizacji zbiorczej i 
oczyszczalnie ścieków komunalnych proponuje się uwzględnić 
wyznaczanie aglomeracji w ramach Krajowego programu 
oczyszczania ścieków komunalnych. Należałoby odnieść się 
do obowiązującej uchwały wyznaczającej aglomeracje na 
terenie gminy. 

Układ przestrzenny 
aglomeracji ściekowych 
będzie przedmiotem 
dokumentów 
operacyjnych 

Strategia rozwoju gminy 
jest dokumentem 
wyznaczającym ogólne 
kierunki rozwoju. 
Ewentualne zmiany w 
układzie przestrzennym 
aglomeracji ściekowych 
powinny być przedmiotem 
odrębnych, 
specjalistycznych 
opracować. 

3. 

W przedmiotowym dokumencie nie odniesiono się do ustaleń 
aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze Odry 
(Dz.U. z 2016 poz. 1967) na lata 2016-2021. Na terenie 
Gminy Świebodzin w regionie wodnym Warty położona jest 
jedna jednolita część wód powierzchniowych rzecznych 
Paklica (RW600025187889), jedna jednolita część wód 
powierzchniowych jeziornych Paklicko Wielkie (LW10374) 
oraz jedna jednolita część wód podziemnych GW600059. 
Zgodnie z obowiązującym Planem wszystkie jednolite części 
wód powierzchniowych (Paklica i Paklicko Wielkie) są w złym 
stanie wód, zagrożone nieosiągnięciem celu środowiskowego, 
dla których ustalono odstępstwo do osiągnięcia tego celu 
(przedłużenie terminu osiągnięcia celu: - brak możliwości 
technicznych). Wg ustaleń przedmiotowego dokumentu 
jednolita część wód podziemnych o kodzie PLGW600059 
obszarowo związana z Gminą Świebodzin jest w stanie 
dobrym, zarówno pod względem stanu chemicznego jak i 
ilościowego.   
Ponadto informuje się, że w okresie od 14.04.2021 do 
14.10.2021r. prowadzone są, zgodnie z art. 319 ust. 4 pkt 3 
ustawy Prawo wodne, konsultacje społeczne II aktualizacji 
planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy na 
lata 2022-2027, przez Ministra Infrastruktury. Projekt planów 
wraz ze szczegółowymi informacjami nt. prowadzonych 
konsultacji społecznych dostępne są na stronie internetowej 
pod adresem https://apgw.gov.pl/. Z uwagi na położenie 
Gminy Świebodzin w granicach regionu wodnego Warty i 
regionu wodnego Środkowej Odry właściwym miejscowo jest 
projekt II aktualizacji Planu gospodarowania wodami na 
obszarze dorzecza Odry (https://apgw.gov.pl/pl/konsultacje-
projekty-planow).   
Jednocześnie informuję, że w konsultowanym dokumencie 
jednolita część wód zmieniła kod na: RW600018187889 

O jakości wód 
powierzchniowych 
napisano w kierunku 
działań 2.3.2. Poprawa 
jakości zasobów wodnych 
i infrastruktury im 
towarzyszącej. Wydaje 
się, że nie ma 
konieczności 
rozszerzania tego 
zagadnienia o kolejne 
informacje 
uszczegóławiające 

Wymienione w treści uwagi 
fakty mają pokrycie w 
zaplanowanych kierunkach 
działań 

4 

Zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo 
wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 624 ze zm.) na podstawie map 
zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego 
przygotowuje się – z uwzględnieniem podziału kraju na 
obszary dorzeczy oraz regiony wodne – plany zarządzania 
ryzykiem powodziowym (PZRP). Dokumenty te obejmują 

Dokumenty operacyjne i 
wykonawcze w stosunku 
do Strategii będą 
uwzględniały zapisy 
wynikające z treści uwagi 

W uwadze nie 
sformułowano wniosku o 
zmianę lub uzupełnienie 
jakiegokolwiek fragmentu 
projektu strategii 
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Lp. Zgłoszona uwaga 
Ustosunkowanie się do 

uwagi 
Uzasadnienie 

wszystkie elementy zarządzania ryzykiem powodziowym, 
określone w art. 163 ust. 6 przedmiotowej ustawy, w 
szczególności działania służące zapobieganiu powodzi, 
ochronie przed powodzią oraz informacji na temat stanu 
należytego przygotowania w przypadku wystąpienia powodzi. 
Głównym celem PZRP jest ograniczenie potencjalnych 
negatywnych skutków powodzi dla życia i zdrowia ludzi, 
środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności 
gospodarczej poprzez realizację działań służących 
minimalizacji zidentyfikowanych zagrożeń i obniżeniu strat 
powodziowych. Projekty planów zarządzania ryzykiem 
powodziowym przygotowują Wody Polskie w uzgodnieniu z 
właściwymi wojewodami oraz po zasięgnięciu opinii 
marszałków województw, które następnie przekazują 
ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej. 
Zapewniając aktywny udział wszystkich zainteresowanych w 
osiągnięciu celów zarządzania ryzykiem powodziowym, 
minister właściwy do spraw gospodarki wodnej co najmniej na 
rok przed rozpoczęciem okresu, którego dotyczą PZRP 
podaje do publicznej wiadomości ich projekt, w celu 
zgłaszania ewentualnych zastrzeżeń. Pisemne uwagi do 
ustaleń zawartych w opublikowanych dokumentach, 
zainteresowani mogą składać w terminie 6 miesięcy. Plany 
zarządzania ryzykiem powodziowym zostają przyjęte w 
drodze rozporządzenia wydanego przez ministra właściwego 
do spraw gospodarki wodnej. Podlegają one przeglądowi co 6 
lat, a w razie potrzeby zostaje dokonana ich aktualizacja.   
 
Aktualnie do przedmiotowego terenu odnosi się Plan 
zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza 
Odry, zawierający w treści Plan zarządzania ryzykiem 
powodziowym dla regionu wodnego Warty, przyjęty 
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 
2016 r., opublikowany w dniu 1 grudnia 2016 r. (Dz. U. poz. 
1938) – dostępny w całości pod adresem: 
www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1938. 
 
Obecnie trwają prace nad aktualizacją Planów zarządzania 
ryzykiem powodziowym. Projekt aPZRP można znaleźć na 
stronie: Projekty aPZRP dla obszarów dorzeczy – Stop 
Powodzi https://stoppowodzi.pl/projekty-apzrp/ 
Przeciwdziałanie skutkom suszy, zgodnie z art. 183 oraz 185 
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r., 
poz. 624 ze zm.), prowadzi się zgodnie z planem 
przeciwdziałania skutkom suszy, który uwzględnia podział 
kraju na obszary dorzeczy. Plan przeciwdziałania skutkom 
suszy ma zawierać analizę możliwości powiększenia 
dyspozycyjnych zasobów wodnych, propozycje budowy lub 
przebudowy urządzeń wodnych, propozycje niezbędnych 
zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian 
naturalnej i sztucznej retencji, jak również katalog działań 
służących przeciwdziałaniu skutkom suszy. Projekt planu 
przeciwdziałania skutkom suszy przygotowują Wody Polskie w 
uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa, 



 

 

 
 

 

Konsultacja społeczne dotyczące projektu Strategii rozwoju gminy Świebodzin 2030      

 

Lp. Zgłoszona uwaga 
Ustosunkowanie się do 

uwagi 
Uzasadnienie 

ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi, ministrem 
właściwym do spraw rybołówstwa, ministrem właściwym do 
spraw żeglugi śródlądowej oraz wojewodami, uwzględniając 
podział kraju na obszary dorzeczy. Wody Polskie przekazują 
projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy ministrowi 
właściwemu do spraw gospodarki wodnej. Minister właściwy 
do spraw gospodarki wodnej, zapewniając aktywny udział 
wszystkich zainteresowanych w przygotowywaniu oraz 
aktualizacji planu przeciwdziałania skutkom suszy, podaje do 
publicznej wiadomości, na zasadach i w trybie określonych w 
przepisach ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko, w celu zgłoszenia uwag: 1) 
harmonogram i program prac związanych z przygotowaniem 
projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy; 2) projekt 
planu przeciwdziałania skutkom suszy co najmniej na rok 
przed rozpoczęciem okresu, którego dotyczy ten plan. W 
terminie 6 miesięcy od dnia podania do publicznej wiadomości 
dokumentów, o których mowa w ust. 3 cytowanej ustawy, 
zainteresowani mogą składać do ministra właściwego do 
spraw gospodarki wodnej uwagi do ustaleń zawartych w tych 
dokumentach. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej 
przyjmuje i aktualizuje plan przeciwdziałania skutkom suszy, w 
drodze rozporządzenia, kierując się koniecznością 
przeciwdziałania skutkom suszy. Aktualizacji planu 
przeciwdziałania skutkom suszy dokonuje się nie rzadziej niż 
co 6 lat. Plan przeciwdziałania skutkom suszy dla obszarów 
dorzeczy jest obecnie w procesie legislacji. Projekt Planu 
przeciwdziałania skutkom suszy dostępny jest na stronie 
https://stopsuszy.pl/projekt-planu-przeciwdzialania-skutkom-
suszy/ Należy mieć na uwadze, że zgodnie z wytycznymi 
Komisji Europejskiej należy promować i w pierwszej kolejności 
rozważać działania zakładające naturalne metody retencji a 
budowanie retencji sztucznej należy traktować jako działania 
ostatecznego wyboru, w sytuacji, gdy przeanalizowano 
wszystkie możliwe warianty, bardziej korzystne ze 
środowiskowego punktu widzenia (zgodność z art. 68 ustawy 
– Prawo wodne). Planowanie nowych działań inwestycyjnych 
w gospodarce wodnej, kształtowanie sztucznej retencji musi 
być poprzedzone szeregiem analiz, a dotyczące ich warunki i 
procedury muszą być zgodne z aktualnie obowiązującymi 
przepisami środowiskowymi, jak też być adekwatne do 
potrzeb w zakresie kształtowania retencji. Wszelkie działania 
należy realizować z uwzględnieniem zapisów planów 
zarządzania ryzykiem powodziowym i planu przeciwdziałania 
skutkom suszy.  

5 

Kierunki działań zawarte w punktach 2.2.6, 2.3.2 i 2.3.3 
(diagramu Wizja) kładą słusznie duży nacisk na ochronę 
zasobów wodnych i racjonalne ich wykorzystanie. Niemniej 
jednak są zbyt ogólne. Nie odnoszą się na przykład do kwestii 
wdrożenia nowej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
Europy nr 2020/2184 z dnia 16.12.2020 r. w sprawie jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Państwa unijne 

Zostanie dodana treść do 
kierunku działań 2.2.6. 
Poprawa gospodarki 
wodnościekowej oraz 
2.3.2. Poprawa 
jakości zasobów wodnych 
i infrastruktury im 

Straty w bilansie wodnym 
oraz ich konsekwencje 
mogą być bardzo 
negatywne dla 
społeczności lokalnej, 
dlatego zdecydowano się 
rozszerzyć opis dwóch 
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Lp. Zgłoszona uwaga 
Ustosunkowanie się do 

uwagi 
Uzasadnienie 

będą miały 2 lata na jej wdrożenie. Podnosi się w 
opracowaniu kwestię suszy, ale nie rozpatruje się możliwości 
wykorzystania oczyszczonych wód z licznych oczyszczalni 
ścieków trafiających obecnie bezpowrotnie do cieków 
wodnych. W kwestii oszczędzania wody należy zwrócić 
baczniejszą uwagę na straty wody generowane przez zakłady 
wodociągowe i sposoby ich ograniczenia. 

towarzyszącej, 
nawiązująca do uwagi 

kierunków działań o treści 
wymienione w uwadze 

6 

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej i 
kanalizacyjnej oraz regulacja Strugi Świebodzińskiej dot. 
Rozdziału 8 Działanie 5 (str. 53). Wnosimy o 
uszczegółowienie celu inwestycji jako działania w zakresie 
ochrony przeciwpowodziowej powiatu świebodzińskiego przed 
wysokimi wezbraniami rzeki Strugi Świebodzińskiej poprzez 
odtworzenie prawidłowego przekroju koryta wraz z 
przywróceniem (odcinkowym) jej naturalnego przebiegu w km 
0+000 - 20+259 cieku. 

Uszczegółowienie 
zostanie dokonane 

Zasadnym wydaje się 
precyzyjne artykułowanie 
sensu wprowadzanych 
działań, dlatego uwaga 
została uwzględniona 

7 

Wytyczne ścieżek rowerowych/pieszo-rowerowych w ścisłym 
centrum miasta (Śródmieściu) łączących się w drogami 
wylotowymi, tzn. Kolejową/ Sulechowską/ Sukienniczą/ 
Wojska Polskiego/ Piłsudskiego/ Poznańską 

Do treści kierunku działań 
2.2.4. Wyższa 
dostępność i jakość 
infrastruktury drogowej (w 
tym chodników i dróg 
rowerowych) zostanie 
dodany fragment 
nawiązujący do treści 
uwagi 

Wzrost popularności 
alternatywnych wobec 
samochodu sposobów 
poruszania się jest 
ważnym, strategicznym 
zadaniem gminy, w 
związku z tym, w treści 
dokumentu zostały 
uszczegółowione 
rekomendacje w zakresie 
prawidłowego 
kształtowania tej 
infrastruktury 

8 

1) Stworzenie MOF-u z Międzyrzeczem można wykorzystać 
do połączenia tych dwóch ośrodków szlakiem rowerowym 
 
2) Również na południe od Świebodzina można by stworzyć 
połączenie naszej gminy z Sulechowem 

Do treści kierunku działań 
1.2.2. Świebodzińsko-
Międzyrzecki Miejski 
Obszar Funkcjonalny 
dodano fragmenty 
nawiązujące do treści 
uwagi 

Kształtowanie spójnych 
połączeń 
infrastrukturalnych 
pomiędzy ośrodkami 
miejskiego obszaru 
funkcjonalnego powinno 
być jednym z zadań 
samorządu lokalnego 

9. 

Proponowane połączenie drogowe (obwodnica południowo-
zachodnia) winno się nazywać drogą średnicową. 
 
Wytyczenie obwodnicy łączącej drogę Świebodzin-Rosin ze 
strefą przemysłową, zlokalizowaną nieopodal Chociul i 
przeprowadzenie jej aż do DK92 za Wilkowem. 

Rekomenduje się 
pozostawienie zapisów 
strategii w obecnej 
postaci 

Drogą średnicową nazywa 
się zwykle odcinek 
infrastruktury przecinający 
centralną część ośrodka 
miejskiego. Tzw. 
obwodnica południowo-
zachodnia Świebodzina nie 
spełnia tego kryterium, 
ponieważ ma być 
zlokalizowana w odległości 
ok. 1,5 km od Śródmieścia 
miasta i ok. 1km od linii 
kolejowej, która w sensie 
morfologicznym wyznacza 
południową granicę strefy 
najintensywniej 
zurbanizowanej. 
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Lp. Zgłoszona uwaga 
Ustosunkowanie się do 

uwagi 
Uzasadnienie 

Planowana droga 
przebiega co prawda w 
granicach 
administracyjnych miasta i 
nie jest „typowym” 
obejściem drogowym, jakie 
zwykle spotykamy w 
ciągach dróg 
ekspresowych lub 
krajowych. Oba pojęcia 
(trasa średnicowa i 
obwodnica) nie w pełni 
odpowiadają charakterowi 
planowanej inwestycji, 
jednak określenie 
„obwodnica” jest zdaniem 
autorów diagnozy bardziej 
trafne i lepiej oddające 
funkcję tej drogi niż „trasa 
średnicowa”. 
Druga uwaga dotyczy 
zmiany fundamentalnej dla 
polityki miasta, jednak w 
istotnym stopniu wykracza 
ona poza kompetencje 
samorządu lokalnego. 
Obwodnice w ciągu dróg 
krajowych i wojewódzkich 
projektowane są i 
budowane przez GDDKiA 
lub samorząd 
województwa. Koszty 
realizacji inwestycji 
opisanej w uwadze (jej 
orientacyjna długość 
sięgałaby ok. 10km i 
konieczna byłaby budowa 
przynajmniej kilku obiektów 
inżynieryjno-technicznych), 
znacznie wykraczają poza 
możliwości budżetowe 
miasta. Zupełnie osobną 
kwestią są potencjalne 
konflikty tak określonego 
przebiegu drogi z funkcją 
przyrodniczą w okolicach 
jeziora Wilkowskiego. Nie 
powinno się także 
wrysowywać i planować 
tego rodzaju dróg bez 
inicjatywy i akceptacji 
potencjalnych realizatorów, 
czyli GDDKiA lub 
samorządu województwa. 
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Lp. Zgłoszona uwaga 
Ustosunkowanie się do 

uwagi 
Uzasadnienie 

Dlatego rekomenduje się 
nie wprowadzać takiego 
zapisu do projektu strategii.  

10. 

Literówka na str. 58 „Obwodnica południowo-wschodnia” Fragment Strategii został 
poprawiony na 
„Obwodnica południowo-
zachodnia” 

Uwaga dotyczy „literówki”, 
błędu pisarskiego, dlatego 
z oczywistych względów 
fragment został poprawiony 

 


