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1. Wprowadzenie 
Podstawowym celem niniejszego sprawozdania jest przedstawienie przebiegu i wyników 

konsultacji projektu Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030, zwanej 

dalej Strategią, które odbywały się w terminie od 2 sierpnia do 15 września 2021 roku (etap I).  

Podstawę prawną przeprowadzenia konsultacji oraz przygotowania sprawozdania z przebiegu 

i wyników konsultacji, zawierającego w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag 

wraz z uzasadnieniem, stanowi art. 6 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057), zgodnie z którym: 

→ 3. Projekt strategii rozwoju ponadlokalnego oraz strategii rozwoju gminy podlega 

konsultacjom w szczególności z: sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami 

społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami gmin – w przypadku strategii rozwoju 

ponadlokalnego albo gminy – w przypadku strategii rozwoju gminy, oraz z właściwym 

dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie. 

→ 5. Opinię o projekcie przekazuje się podmiotowi opracowującemu projekt w sposób 

określony w ogłoszeniu, w terminie określonym przez ten podmiot, nie krótszym niż 35 dni 

od dnia ogłoszenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w ust. 4. 

Nieprzekazanie opinii w terminie oznacza rezygnację z jej przedstawienia.  

→ 6. W terminie 30 dni od upływu terminu, o którym mowa w ust. 5, podmiot opracowujący 

projekt przygotowuje sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, zawierające 

w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem, 

i zamieszcza je na swojej stronie internetowej. 

Podlegający konsultacjom projekt Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 

2030, obejmującej swoim obszarem Powiat Dzierżoniowski, tj. Gminę miejską Dzierżoniów, 

Gminę miejską Bielawa, Gminę miejską Piława Górna, Gminę miejsko-wiejską Pieszyce, Gminę 

miejsko-wiejską Niemcza, Gminę wiejską Dzierżoniów oraz Gminę wiejską Łagiewniki, został 

przygotowany z uwzględnieniem wniosków otwartej dyskusji publicznej. Dla potrzeb 

opracowania Strategii, w terminie od 12 grudnia 2020 roku do 21 stycznia 2021 roku w gminach 

aglomeracji przeprowadzone zostało badanie opinii mieszkańców, przedsiębiorców i organizacji 

pozarządowych. We wstępnym pozyskaniu informacji i sprecyzowaniu kierunków rozwoju, 

szczególną rolę odegrały warsztaty strategiczne obejmujące prace Zespołu ds. opracowania 

Strategii w skład którego wchodzili: Starosta, Burmistrzowie i Wójtowie jednostek samorządu 

terytorialnego (jst) tworzących aglomerację oraz 5 Branżowych Grup Roboczych (ds.: 

społecznych, edukacji, kultury, sportu i rekreacji, przedsiębiorczości i cyfryzacji, bezpieczeństwa 

i ochrony środowiska oraz infrastruktury i transportu, które tworzyli naczelnicy i kierownicy 

Urzędów Gmin i Miast oraz Starostwa Powiatowego, prezesi spółek samorządowych oraz liderzy 

jst  aglomeracji.  

Proces konsultacji projektu Strategii trwał od 2 sierpnia do 15 września 2021 roku i został 

zaplanowany w taki sposób, aby umożliwić jak najszerszą debatę publiczną nad projektem 

Strategii w celu uzyskania możliwie szerokiej aprobaty m.in. społeczeństwa, partnerów społeczno-

gospodarczych oraz organów wykonawczych odpowiedzialnych w przyszłości za wdrażanie 

dokumentu. Niniejsze sprawozdanie stanowi całościowe ujęcie zebranych w trakcie publicznej 

debaty uwag, opinii i postulatów, które następnie posłużyły do uzupełnienia i modyfikacji 

projektu Strategii. 
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2. Organizacja i przebieg konsultacji 
W dniu 20 listopada 2020 roku Zarząd „Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska” Uchwałą 

nr 06/2020 przystąpił do prac nad utworzeniem i opracowaniem Ponadlokalnej Strategii Rozwoju 

Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030, obejmującej jednostki samorządu terytorialnego zrzeszone 

w ramach Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska, których Rady podjęły uchwały o przystąpieniu 

do prac nad utworzeniem i opracowaniem Strategii. Następnie podpisana została 

umowa/porozumienie o współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem a Gminami oraz Powiatem 

Dzierżoniowskim w zakresie przygotowania wspólnej Strategii. W dniu 15 lutego 2021 roku 

przyjęto Uchwałę Nr 01/2021 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego członków 

Stowarzyszenia w sprawie zawiadomienia o przystąpieniu do opracowywania „Ponadlokalnej 

Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030” oraz przystąpieniu do postępowania 

w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji 

przedmiotowego dokumentu. 

Rysunek 1. Przykładowa uchwała o przystąpieniu do 
opracowania Ponadlokalnej Strategii 
Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 
2030 − Gmina miejska Dzierżoniów. 

 

 

 

 

 

 

Źródło: https://bip.um.dzierzoniow.pl/a,30335,uchwala-nr-

xxiii22220-w-sprawie-przystapienia-gminy-miejskiej-

dzierzoniow-do-prac-nad-utworzeniem-i-.html 

Rysunek 2. Uchwała Nr 01/2021 Nadzwyczajnego 
Zgromadzenia Ogólnego członków 
Stowarzyszenia w sprawie 
zawiadomienia o przystąpieniu do 
opracowywania Ponadlokalnej 
Strategii Rozwoju Aglomeracji 
Dzierżoniowskiej 2030 oraz 
przystąpieniu do postępowania 
w sprawie przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko skutków realizacji 
przedmiotowego dokumentu. 

 

Źródło: http://www.stowarzyszeniezd.pl/?cat=13 
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W dniu 26 lipca 2021 roku Zarząd Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska przyjął Uchwałę 

Nr 06/2021  w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu 

strategii rozwoju, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 

2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 

Rysunek 3. Uchwała w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu 
Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030, w tym trybu konsultacji, o których 

mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.     

 

 

 

Opinia Zarządu Województwa. Zgodnie z Art. 10g. ust. 5 i 6 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), Projekt strategii rozwoju ponadlokalnego 

opracowuje wójt albo organ wykonawczy związku międzygminnego albo stowarzyszenia oraz 

przedkłada go zarządowi województwa w celu wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia 

ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej 

w województwie określonych w strategii rozwoju województwa. Projekt Ponadlokalnej Strategii 

Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030 został przekazany do zaopiniowania Zarządowi 
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Województwa Dolnośląskiego pismem z dnia 6 sierpnia 2021 r. [sygn. 

SZD.PSRAD.05.2021/UMWD]. W odpowiedzi na przesłane pismo Urząd Marszałkowski 

Województwa Dolnośląskiego, pismem znak DG-R-I.040.15.2021 z dnia września 2021 r., 

przekazał Uchwałę Nr 4222/VI/21 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 sierpnia 2021 

r. w sprawie wydania opinii w przedmiocie sposobu uwzględnienia w projekcie „Ponadlokalnej 

Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030” ustaleń i rekomendacji w zakresie 

kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w „Strategii 

Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030”1. Zgodnie z Załącznikiem 1 do ww. uchwały, biorąc 

pod uwagę spójność z zapisami zawartymi w „Planie zagospodarowania przestrzennego 

województwa dolnośląskiego”, przyjętym Uchwałą nr XIX/482/2020 Sejmiku Województwa 

Dolnośląskiego z dnia 16 czerwca 2020 r. i opublikowanym w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 czerwca 2020 r. poz. 4036, Zarząd Województwa 

Dolnośląskiego, projekt „Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030” 

został zaopiniowany pozytywnie. Jednocześnie, analiza przedłożonego projektu wskazała, że jest 

on zgodny ze „Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030”. W szczególności cele: Cel 

strategiczny 1 – Aglomeracja Dzierżoniowska atrakcyjna turystycznie, rekreacyjnie, sportowo 

i kulturalnie, Cel strategiczny 2 – Aglomeracja Dzierżoniowska atrakcyjna do zamieszkania, Cel 

strategiczny 3 – Aglomeracja Dzierżoniowska innowacyjna, przedsiębiorcza i atrakcyjna 

inwestycyjnie, Cel strategiczny 4 – Aglomeracja Dzierżoniowska dostępna wewnętrznie 

i zewnętrznie, Cel strategiczny 5 – Aglomeracja Dzierżoniowska bezpieczna i przyjazna dla 

środowiska, Cel strategiczny 6 – Aglomeracja Dzierżoniowska obywatelska i efektywnie 

zarządzana są spójne z celami strategicznymi rozwoju regionu określonymi w SRWD 2030. 

Projekt Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030 został również 

pozytywnie zaopiniowany przez Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny we 

Wrocławiu pismem znak ZNS.9022.4.72.2021.DG z dnia 25 sierpnia 2021 r.  

Konsultacje projektu Strategii. Zgodnie z art. 6. ust. 3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), projekt strategii rozwoju ponadlokalnego 

oraz strategii rozwoju gminy podlega konsultacjom w szczególności z: sąsiednimi gminami i ich 

związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami gmin – 

w przypadku strategii rozwoju ponadlokalnego albo gminy – w przypadku strategii rozwoju 

gminy, oraz z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Zgodnie z art. 6 ust. 5. opinię o projekcie przekazuje się 

podmiotowi opracowującemu projekt w sposób określony w ogłoszeniu, w terminie określonym 

przez ten podmiot, nie krótszym niż 35 dni od dnia ogłoszenia na stronie internetowej informacji, 

o której mowa w ust. 4. Nieprzekazanie opinii w terminie oznacza rezygnację z jej przedstawienia. 

Zgodnie z Art. 6 ust. 6. w terminie 30 dni od upływu terminu, o którym mowa w ust. 5, podmiot 

opracowujący projekt przygotowuje sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, zawierające 

w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem, i zamieszcza je 

na swojej stronie internetowej. 

Termin konsultacji. Konsultacje projektu Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji 

Dzierżoniowskiej 2030 przeprowadzono w terminie od 2 sierpnia do 15 września 2021 roku, 

zgodnie z Uchwałą Nr 06/2021 Zarządu Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska z dnia 26 lipca 

2021 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu 

strategii rozwoju, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 

2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 

 
1 https://bip.umwd.nv.pl/a,122459,uchwala-nr-4222vi21-zarzadu-wojewodztwa-dolnoslaskiego-z-dnia-31-sierpnia-2021-r-w-

sprawie-wydania-o.html 
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Uczestnicy konsultacji. Zgodnie z art. 6 ust. 3. Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057), projekt strategii rozwoju 

ponadlokalnego podlega konsultacjom w szczególności z: sąsiednimi gminami i ich związkami, 

lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami gmin – w przypadku strategii 

rozwoju ponadlokalnego, oraz z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki 

wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  

Ogłoszenie o konsultacjach. W dniu 29 lipca 2021 roku na stronie internetowej Stowarzyszenia 

Ziemia Dzierżoniowska (http://www.stowarzyszeniezd.pl/?cat=6) oraz jednostek samorządu 

terytorialnego tworzących Aglomerację Dzierżoniowską opublikowana została informacja nt. 

konsultacji wraz z projektem dokumentu Strategii i formularzem zgłaszania uwag. Dodatkowo, 

dla popularyzacji informacji nt. konsultacji projektu Strategii, jako kolejny kanał komunikacji, 

wykorzystane zostały ogłoszenia w prasie i mediach o zasięgu ponadlokalnym i inne. 

W ogłoszeniu, zaproszono do udziału w konsultacjach opracowywanej Ponadlokalnej Strategii 

Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030, odbywających się od dnia 2 sierpnia 2021 do dnia 

15 września, informując, że: 

Ponadlokalna Strategia Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030 ma na celu dalszą integrację 

poszczególnych gmin, identyfikację wspólnych projektów oraz prowadzenie wspólnej polityki 

rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej. Projekt Strategii dostępny jest na stronie Stowarzyszenia 

Ziemia Dzierżoniowska wraz z formularzem na wprowadzanie uwag. 

Spotkania w związku z pandemią odbywać będą się w trybie zdalnym. Przewidzieliśmy szereg 

spotkań, które odbędą się według następującego harmonogramu (spotkania w wirtualnym pokoju 

od godz. 16:00 do 18:00 w każdy poniedziałek): 02.08; 09.08; 16.08; 23.08; 30.08; 06.09; 13.09. 

Dyżury telefoniczne pod nr 697 108 880 od godz. 18:00 do godz. 20:00 w każdy poniedziałek: 

02.08; 09.08; 16.08; 23.08; 30.08; 06.09; 13.09. 

Spotkanie wirtualne dedykowane przedsiębiorcom - 16.08. godz. 14:00-16:00  

Spotkanie wirtualne dedykowane organizacjom pozarządowym - 23.08. godz. 14:00-16:00  

Spotkanie wirtualne otwarte dla wszystkich mieszkańców (seniorzy) - 30.08. godz. 14:00-16:00  

Spotkanie wirtualne otwarte dla wszystkich mieszkańców (młodzież) - 06.09. godz. 14:00-16:00 

Spotkanie wirtualne dedykowane wszystkim radnym ze wszystkich gmin - 13.09. godz. 14:00-16:00  

Zapraszamy do udziału w konsultacjach ! 

Zastosowane formy konsultacji. Konsultacje odbywały się przez: zdalne spotkania z uczestnikami 

konsultacji tj.: sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi 

i gospodarczymi, mieszkańcami gmin oraz przedsiębiorcami, przedstawicielami organizacji 

pozarządowych, przedstawicielami jednostek organizacyjnych gmin itd. oraz możliwość ustnego 

lub pisemnego zgłoszenia uwag do projektu Strategii. Przekazywanie uwag i opinii do projektu 

dokumentu mogło nastąpić: 

− poprzez przekazanie wypełnionego formularza zgłaszania opinii pocztą elektroniczną, 

− podczas rozmowy telefonicznej, 

− podczas spotkań zdalnych on-line,  

− podczas indywidualnych spotkań zdalnych on-line z konkretnymi środowiskami. 
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3. Wyniki konsultacji  
Podczas konsultacji projektu Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030 

z sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, 

mieszkańcami gmin tworzących aglomerację, trwających od 2 sierpnia 2021 roku do 15 września 

2021 r., obejmujących 12 spotkań konsultacyjnych, 7 dyżurów telefonicznych oraz możliwość 

pisemnego zgłoszenia uwag poprzez formularz zgłaszania opinii, udział wzięło ogółem 78 osób, 

w tym 2 osoby pisemnie. Projekt Strategii przesłany został również do sąsiednich gmin oraz 

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego 

Wody Polskie we Wrocławiu. Zgodnie z art. 6 ust. 5. opinię o projekcie przekazuje się podmiotowi 

opracowującemu projekt w sposób określony w ogłoszeniu, w terminie określonym przez ten 

podmiot, nie krótszym niż 35 dni od dnia ogłoszenia na stronie internetowej informacji, o której 

mowa w ust. 4. W toku konsultacji projektu Strategii,  pismem znak WR.RPI. 0700.14.2021.IK 

z dnia 3 września 2021 roku, uwagi ułożone zostały przez Państwowe Gospodarstwo Wodne 

Wody Polskie. W wyznaczonym terminie z żadnej z sąsiadujących gmin nie została przekazana 

opinia nt. projektu Strategii. Nieprzekazanie opinii w terminie przez pozostałe instytucje oznacza 

rezygnację z jej przedstawienia. W trakcie konsultacji do projektu Strategii podczas spotkań on-

line i pisemnie zgłoszonych zostało ogółem 115 postulatów w postaci wniosków i uwag, które 

następnie zostały poddane analizie pod kątem ich zasadności i możliwości uwzględnienia 

w projekcie Strategii. Przyjęty został następujący poziom klasyfikacji zgłoszonych opinii i uwag: 

− zawierająca się w już istniejących zapisach projektu Strategii, 

− uwzględniona − postulat włączony do projektu Strategii, 

− uwzględniona częściowo − część postulatu posiadający cechy charakterystyczne dla 

uwagi uwzględnionej, część jest zbyt szczegółowa do poziomu Strategii, odnosząca się 

do szczebla dokumentów programowych, wdrożeniowych − zakres uwzględnienia 

każdorazowo został określony w uzasadnieniu, 

− lokalny charakter uwagi, 

− nieuwzględniona/nie dotyczy − postulat, którego zakres nie dotyczy projektu Strategii, 

zbyt szczegółowy, odnoszący się do szczebla dokumentów programowych, 

wdrożeniowych lub którego uwzględnienie nie było możliwe. 

Otrzymane postulaty uzasadnione merytorycznie zostały uwzględnione w projekcie dokumentu 

Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej. Część wniosków zgłoszonych 

podczas konsultacji należała do grupy zagadnień szczegółowych, wykraczających poza przyjęty 

w Strategii poziom ogólności zapisów, możliwy do uwzględnienia podczas opracowywania 

dokumentów wdrożeniowych lub do wykorzystania na poziomie lokalnym przez poszczególne 

jednostki samorządu terytorialnego tworzące aglomerację. Zestawienie zgłoszonych wniosków u 

uwag wraz ze sposobem rozpatrzenia i uzasadnieniem przedstawione zostało w Tabeli 1. 
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Tabela 1. Wykaz uwag i postulatów zgłoszonych do projektu Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030. 

Lp. FZ* 
Data 

zgłoszenia 
Treść uwagi Sposób rozpatrzenia wraz z uzasadnieniem 

1 U 02.08.2021 Dodanie wskaźnika o modernizacji obiektów kultury zawierająca się w już istniejących zapisach projektu Strategii. 

2 U 02.08.2021 Budowa wizerunku aglomeracji – profesjonalna i konsekwentna zawierająca się w już istniejących zapisach projektu Strategii. 

3 U 02.08.2021 Poprawa komunikacji pomiędzy urzędami aglomeracji  zawierająca się w już istniejących zapisach projektu Strategii. 

4 U 02.08.2021 Poprawa komunikacji pomiędzy urzędami aglomeracji 
z mieszkańcami 

zawierająca się w już istniejących zapisach projektu Strategii. 

5 U 02.08.2021 Poprawa dostępności komunikacyjnej, zwłaszcza z Wrocławiem zawierająca się w już istniejących zapisach projektu Strategii. 

6 U 02.08.2021 Zdecydowane działania w kierunku cyfryzacji na terenie 
aglomeracji 

zawierająca się w już istniejących zapisach projektu Strategii. 

7 U 02.08.2021 Pozyskiwanie nowych mieszkańców do zamieszkania na terenie 
aglomeracji 

zawierająca się w już istniejących zapisach projektu Strategii. 

8 U 02.08.2021 Podnoszenie jakości edukacji na terenie aglomeracji zawierająca się w już istniejących zapisach projektu Strategii. 

9 U 02.08.2021 Postawienie na budownictwo społeczne na terenie aglomeracji zawierająca się w już istniejących zapisach projektu Strategii. 

10 U 02.08.2021 Stworzenie i wdrożenie polityki dotyczącej estetyki reklam na 
terenie aglomeracji 

zawierająca się w już istniejących zapisach projektu Strategii. 

11 U 02.08.2021 Podjęcie wspólnych działań na rzecz integracji społecznej  zawierająca się w już istniejących zapisach projektu Strategii. 

12 U 02.08.2021 Dostępność do Internetu na obszarach wiejskich na terenie 
aglomeracji 

zawierająca się w już istniejących zapisach projektu Strategii. 

13 U 02.08.2021 Wspólna reklama dla całej aglomeracji zawierająca się w już istniejących zapisach projektu Strategii. 

14 U 02.08.2021 Organizacja miejsc parkingowych w punktach startu na szlaki 
turystyczne 

zawierająca się w już istniejących zapisach projektu Strategii. 

15 U 09.08.2021 Polepszenie poziomu ochrony środowiska zawierająca się w już istniejących zapisach projektu Strategii. 

16 U 09.08.2021 Zwiększenie jakości powietrza, zwłaszcza w miastach aglomeracji zawierająca się w już istniejących zapisach projektu Strategii. 

17 U 09.08.2021 Polepszenie promocji turystyki na terenie aglomeracji zawierająca się w już istniejących zapisach projektu Strategii. 

18 U 09.08.2021 Poprawa przepływu informacji do mieszkańców całej aglomeracji zawierająca się w już istniejących zapisach projektu Strategii. 

19 U 09.08.2021 Zwiększenie atrakcji dla młodzieży i mieszkańców aglomeracji zawierająca się w już istniejących zapisach projektu Strategii. 

20 U 09.08.2021 Zmniejszenie utrudnień w przestrzeni dla niepełnosprawnych zawierająca się w już istniejących zapisach projektu Strategii. 

21 U 09.08.2021 Działania tworzące wspólnotę aglomeracji zawierająca się w już istniejących zapisach projektu Strategii. 

22 U 09.08.2021 Podjęcie codziennej współpracy pomiędzy gminami, a nie tylko od 
święta 

zawierająca się w już istniejących zapisach projektu Strategii. 

23 U 09.08.2021 Przyjęcie skutecznych narzędzi – pilnujących wdrożenie strategii 
w życie  

zawierająca się w już istniejących zapisach projektu Strategii. 

24 U 09.08.2021 Połączenie miast aglomeracji w jeden organizm miejski uwaga nieuwzględniona, brak zgody władz wykonawczych 
poszczególnych gmin ze względu na brak ekonomicznego 
uzasadnienia. 
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Lp. FZ* 
Data 

zgłoszenia 
Treść uwagi Sposób rozpatrzenia wraz z uzasadnieniem 

25 U 09.08.2021 Rozwój spójnej sieci ścieżek rowerowych na terenie całej 
aglomeracji 

zawierająca się w już istniejących zapisach projektu Strategii. 

26 U 09.08.2021 Aktywacja osób wykluczonych i starszych zawierająca się w już istniejących zapisach projektu Strategii. 

27 U 09.08.2021 Zwiększenie bezpieczeństwa ludzi na terenie aglomeracji zawierająca się w już istniejących zapisach projektu Strategii. 

28 U 09.08.2021 Pełne wykorzystanie bliskiego położenia Gór Sowich zawierająca się w już istniejących zapisach projektu Strategii. 

29 U 09.08.2021 Promocja i wsparcie produktów lokalnych zawierająca się w już istniejących zapisach projektu Strategii. 

30 U 16.08.2021 Stworzenie wspólnej komunikacji dla całej aglomeracji  uwaga nieuwzględniona, brak zgody władz wykonawczych 
poszczególnych gmin ze względu na brak ekonomicznego 
uzasadnienia. 

31 U 16.08.2021 Poprawa atrakcyjności osiedleńczej dla nowych mieszkańców zawierająca się w już istniejących zapisach projektu Strategii. 

31 U 16.08.2021 Wspieranie drobnej przedsiębiorczości zawierająca się w już istniejących zapisach projektu Strategii. 

32 U 16.08.2021 Stworzenie atrakcyjnej oferty dla inwestorów firm produkcyjnych zawierająca się w już istniejących zapisach projektu Strategii. 

33 U 16.08.2021 Rozwój gospodarczy wieloaspektowy obszarów wiejskich zawierająca się w już istniejących zapisach projektu Strategii. 

34 U 16.08.2021 Poprawa infrastruktury drogowej  zawierająca się w już istniejących zapisach projektu Strategii. 

35 U 16.08.2021 Upowszechnianie ekologicznej produkcji rolnej zawierająca się w już istniejących zapisach projektu Strategii. 

36 U 23.08.2021 Dodać w projektach – utworzenie szlaku włókniarzy  uwaga uwzględniona, uzupełnienie listy przykładowych 
projektów do realizacji w priorytecie 1.1.B. o turystyczny 
Szlak Włókniarzy. 

37 U 23.08.2021 Tworzenie społeczeństwa obywatelskiego zawierająca się w już istniejących zapisach projektu Strategii. 

38 U 23.08.2021 Utworzenie projektu – Skarbiec Aglomeracji Dzierżoniowskiej -
promocja i sprzedaż lokalnych produktów 

Uwaga uwzględniona, uzupełnienie zapisów listy 
przykładowych projektów do realizacji w priorytecie 3.2.A 
o projekt pn. Skarbiec Aglomeracji Dzierżoniowskiej.  

39 U 23.08.2021 Największy nacisk na realizację strategii poprzez wdrażanie, 
monitoring, koordynacje 

zawierająca się w już istniejących zapisach projektu Strategii. 

40 U 23.08.2021 Tworzenie oferty Aglomeracji dla różnych obszarów zawierająca się w już istniejących zapisach projektu Strategii. 

41 U 23.08.2021 Doprecyzowanie sformułowania – instytucje aglomeracji nie dotyczy, brak wskazanego sformułowania w projekcie 
Strategii.  
 

42 U 23.08.2021 Wspieranie mikro i małych firm na terenie aglomeracji zawierająca się w już istniejących zapisach projektu Strategii. 

43 U 23.08.2021 Duże środki na infrastrukturę przeciwpowodziową zawierająca się w już istniejących zapisach projektu Strategii. 

44 U 23.08.2021 Budowa nowej świetlicy wiejskiej na trenie gminy Pieszyce  Uwaga uwzględniona poprzez uzupełnienie listy 
przykładowych projektów do realizacji w priorytecie 1.3.A. 
o projekt pn. Budowa nowej świetlicy wiejskiej na trenie 
Miasta i Gminy Pieszyce. 

45 U 23.08.2021 Wprowadzić w wizji strategii działania ekologiczne zawierająca się w już istniejących zapisach projektu Strategii. 

46 U 23.08.2021 Polepszenie i rozwój transportu zawierająca się w już istniejących zapisach projektu Strategii. 
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Lp. FZ* 
Data 

zgłoszenia 
Treść uwagi Sposób rozpatrzenia wraz z uzasadnieniem 

47 U 23.08.2021 Podkreślenie równomiernego rozwoju aglomeracji zawierająca się w już istniejących zapisach projektu Strategii. 

48 U 23.08.2021 Do wymiaru społecznego, gospodarczego, przestrzennego dodać 
edukację 

Uwaga nieuwzględniona. Zgodnie z art. 10g ust. 3 Ustawy  
o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz.  U.  
z  2021  r. poz. 1372) strategia rozwoju określa cele 
strategiczne rozwoju w wymiarze społecznym, 
gospodarczym i przestrzennym. 

49 U 23.08.2021 Pozostawić jedynie społeczny i gospodarczy Uwaga nieuwzględniona. Zgodnie z art. 10g ust. 3 Ustawy  
o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz.  U.  
z  2021  r. poz. 1372) strategia rozwoju określa cele 
strategiczne rozwoju w wymiarze społecznym, 
gospodarczym i przestrzennym. 

50 U 23.08.2021 Dodać do ryzyka zewnętrznego - pandemię Uwaga uwzględniona, rejestr ryzyka zewnętrznego został 
uzupełniony o pandemię. 

51 U 23.08.2021 Usunąć Szkołę Liderów – jako projekt flagowy uwaga nieuwzględniona, ze względu na brak wśród 
zasobów ludzkich osób posiadających kwalifikacje do 
przewodzenia realizacja projektu jest niezbędna dla 
tworzenia i wdrażania projektów rozwojowych. 

52 U 23.08.2021 Połączyć wszystkie działania społeczne dla całej aglomeracji uwaga uwzględniona częściowo, ze względu na brak 
możliwości połączenia wszystkich działań społecznych 
Strategia ponadlokalna proponuje połączenie działań 
w możliwym zakresie.  

53 U 30.08.2021 Utworzenie podmiotu zajmującego się lokalna polityką 
energetyczną 

zawierająca się w już istniejących zapisach projektu Strategii. 
 
 

54 U 30.08.2021 Podjęcie wszechstronnej współpracy w ramach promocji 
aglomeracji 

zawierająca się w już istniejących zapisach projektu Strategii. 

55 U 30.08.2021 Utworzenie jednej sieci ścieżek rowerowych na terenie całej 
aglomeracji 

zawierająca się w już istniejących zapisach projektu Strategii. 

56 U 30.08.2021 Modernizacja Sali gimnastycznej w Ostroszowicach uwaga uwzględniona, poprzez uzupełnienie przykładowych 
projektów do realizacji w Priorytecie 1.2. Rozwój 
zintegrowanej oferty i bazy sportowej, A. Budowa i 
modernizacja obiektów sportowych: Modernizacja sali 
gimnastycznej, boiska i zaplecza sportowego w 
Ostroszowicach. 

57 U 30.08.2021 Utworzenie programu informatycznego promującego ofertą 
turystyczną 

zawierająca się w już istniejących zapisach projektu Strategii. 
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Lp. FZ* 
Data 

zgłoszenia 
Treść uwagi Sposób rozpatrzenia wraz z uzasadnieniem 

58 U 30.08.2021 Prace nad utworzeniem oddziału odwykowego w Szpitalu 
Powiatowym 

uwaga uwzględniona poprzez uzupełnienie istniejących 
zapisów projektu Strategii „Utworzenie oddziału 
odwykowego” w priorytecie 2.3.A. o zapisy „w Szpitalu 
Powiatowym”. 

59 U 30.08.2021 Aktywizacja seniorów zamiast kwota do oszacowania to 5 000 000 
zł 

uwaga nieuwzględniona ze względu na brak dotychczas 
wykonanych analiz kosztów projektów/działań w zakresie 
aktywizacji seniorów.  

60 U 30.08.2021 Prace na Górze Parkowej w Gminie Piława Górna zawierająca się w już istniejących zapisach projektu Strategii. 

61 U 30.08.2021 Wsparcie organizacji pozarządowych w aglomeracji  zawierająca się w już istniejących zapisach projektu Strategii. 

62 U 30.08.2021 Lepsza współpraca z organizacjami pozarządowymi zawierająca się w już istniejących zapisach projektu Strategii. 

63 U 30.08.2021 Systematyczna edukacja zasobów kadrowych w JST zawierająca się w już istniejących zapisach projektu Strategii. 

64 U 30.08.2021 Utworzenie jednolitego lub skomunikowanego systemu 
informatycznego pomiędzy Gminami aglomeracji 

uwaga uwzględniona poprzez uzupełnienie zapisów listy 
przykładowych projektów do realizacji w priorytecie 6.1.B.: 
Utworzenie platformy komunikacyjnej urząd – mieszkańcy – 
przedsiębiorcy oraz urząd – urząd w ramach Aglomeracji 
Dzierżoniowskiej. 

65 U 30.08.2021 Działania w kierunku zwiększenia retencyjności obszaru zawierająca się w już istniejących zapisach projektu Strategii. 

66 U 30.08.2021 Dostępność do e-usług zawierająca się w już istniejących zapisach projektu Strategii. 

67 U 30.08.2021 Rozliczanie z realizacji Strategii Aglomeracji zawierająca się w już istniejących zapisach projektu Strategii. 

68 U 30.08.2021 Wprowadzenie do macierzy wdrażania wszystkie Gminy zawierająca się w już istniejących zapisach projektu Strategii. 

69 U 30.08.2021 Podniesienie jakości życia wszystkim mieszkańcom aglomeracji nie 
tylko w Dzierżoniowie 

zawierająca się w już istniejących zapisach projektu Strategii. 

70 U 30.08.2021 Usunąć przykre zapachy na terenie aglomeracji zawierająca się w już istniejących zapisach projektu Strategii. 

71 U 30.08.2021 Pozyskiwać inwestorów zagranicznych zawierająca się w już istniejących zapisach projektu Strategii. 

72 U 06.08.2021 Bezpieczeństwo na drodze Wrocław – Kłodzko zawierająca się w już istniejących zapisach projektu Strategii. 

73 U 06.08.2021 Duże środki na ochronę powietrza zawierająca się w już istniejących zapisach projektu Strategii. 

74 U 06.08.2021 Prace na rzece Piława zawierająca się w już istniejących zapisach projektu Strategii. 

75 U 06.08.2021 Zbudowanie Marki Ziemi Dzierżoniowskiej zawierająca się w już istniejących zapisach projektu Strategii. 

76 U 06.08.2021 Sprostać wykluczeniu komunikacyjnemu zawierająca się w już istniejących zapisach projektu Strategii. 

77 U 06.08.2021 Zwiększyć poziom zamożności mieszkańców zawierająca się w już istniejących zapisach projektu Strategii. 

78 U 06.08.2021 Zły stan techniczny kamienic w miastach aglomeracji zawierająca się w już istniejących zapisach projektu Strategii. 

79 U 06.08.2021 Wykorzystać walory aglomeracji: zasoby ludzkie i przyrodnicze zawierająca się w już istniejących zapisach projektu Strategii. 

80 U 06.08.2021 Zapewnienie szybkiego Internetu zawierająca się w już istniejących zapisach projektu Strategii. 

81 U 06.08.2021 Zapraszać mieszkańców Wrocławia do zamieszkania na terenie 
aglomeracji – wykorzystać czas pandemii 

zawierająca się w już istniejących zapisach projektu Strategii. 

82 U 06.08.2021 Uczyć dzieci prowadzenia firm żeby zwiększyć w przyszłości  zawierająca się w już istniejących zapisach projektu Strategii. 
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Lp. FZ* 
Data 

zgłoszenia 
Treść uwagi Sposób rozpatrzenia wraz z uzasadnieniem 

wpływy z podatków  

83 U 06.08.2021 Prowadzić edukację wśród wszystkich mieszkańców na temat zmian 
klimatycznych i skutków dla życia planety 

zawierająca się w już istniejących zapisach projektu Strategii. 

84 U 06.08.2021 Zamknąć ruch samochodowy w rynku dzierżoniowskim uwaga nieuwzględniona, o charakterze lokalnym, zbyt 
szczegółowa do prowadzenia do dokumentu strategicznego 
o charakterze ponadlokalnym.  

85 U 06.08.2021 Dofinansować klub sportowy – Lechia Dzierżoniów uwaga nieuwzględniona, o charakterze lokalnym, zbyt 
szczegółowa do prowadzenia do dokumentu strategicznego 
o charakterze ponadlokalnym. 

86 U 06.08.2021 Zwiększyć ilość kawiarni na rynku w Dzierżoniowie zawierająca się w już istniejących ogólnych zapisach projektu 
Strategii, tj. 1.1.D. Zapewnienie wsparcia w tworzeniu i 
rozwoju przedsiębiorstw związanych z branżą turystyczną 
i około turystyczną (noclegi, agroturystyka, gastronomia), 
zbyt szczegółowa do wprowadzenia w proponowanym 
zakresie do dokumentu strategicznego o charakterze 
ponadlokalnym. 

87 U 06.08.2021 Zmniejszyć ilość radnych w Dzierżoniowie uwaga nieuwzględniona, wykraczająca poza zakres 
dokumentu strategicznego o charakterze ponadlokalnym. 

88 U 06.08.2021 Przyśpieszyć remonty ulic w Dzierżoniowie uwaga nieuwzględniona, wykraczająca poza zakres 
dokumentu strategicznego o charakterze ponadlokalnym. 

89 U 06.08.2021 Zmienić przejścia (2) w centrum Dzierżoniowa zawierająca się w już istniejących zapisach projektu Strategii. 

90 U 06.08.2021 Stworzyć i wypromować nowoczesną atrakcję w Dzierżoniowie  zawierająca się w już istniejących zapisach projektu Strategii 
w priorytecie 1.1. Rozwój zintegrowanej oferty i bazy 
turystycznej i rekreacyjnej, ze względu na brak wskazania 
konkretnego rozwiązania w uwadze brak możliwości 
uzupełnienia przykładowej listy projektów wskazanych do 
realizacji.  

91 U 06.08.2021 Powiększyć parking przy urzędzie w Pieszycach uwaga uwzględniona poprzez uzupełnienie listy 
przykładowych projektów do realizacji w priorytecie 4.2.D.  

92 U 06.08.2021 Zwiększyć atrakcyjność basenu w Bielawie uwaga uwzględniona poprzez uzupełnienie listy 
przykładowych projektów do realizacji w priorytecie 1.2.A.  

93 U 06.08.2021 Usprawnić ruch samochodowy na skrzyżowaniu w Łagiewnikach uwaga uwzględniona poprzez uzupełnienie listy 
przykładowych projektów do realizacji w priorytecie 4.2.E.  

94 U 06.08.2021 Promować muzeum w Kamionkach zawierająca się w już istniejących zapisach projektu Strategii 
w priorytecie 1.1.E. Szeroka promocja atrakcyjności 
turystycznej i sportowo-rekreacyjnej aglomeracji, w tym 
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Lp. FZ* 
Data 

zgłoszenia 
Treść uwagi Sposób rozpatrzenia wraz z uzasadnieniem 

utworzenie aplikacji promującej ofertę turystyczną zbyt 
szczegółowa do wprowadzenia w proponowanym zakresie 
do dokumentu strategicznego o charakterze 
ponadlokalnym. 

95 U 06.08.2021 Dofinansować uniwersytet III wieku w Bielawie uwaga uwzględniona poprzez uzupełnienie listy 
przykładowych projektów do realizacji w priorytecie 2.4.C.  

96 U 06.08.2021 Remont ulic w Bielawie zawierająca się w już istniejących zapisach projektu Strategii. 

97 U 06.08.2021 Budowa chodników w Pieszycach zawierająca się w już istniejących zapisach projektu Strategii.  

98 U 06.08.2021 Budowa stadionu lekkoatletycznego oraz piłkarskiego w Pieszycach  uwaga uwzględniona poprzez uzupełnienie listy 
przykładowych projektów do realizacji w priorytecie 1.2.A.  

99 U 06.08.2021 Dofinansowanie dodatkowych lekcji języka angielskiego w szkole w 
Pieszycach 

uwaga uwzględniona poprzez uzupełnienie listy 
przykładowych projektów do realizacji w priorytecie 2.2.B. 

100 U 06.08.2021 Remont drogi Pieszyce - Dzierżoniów zawierająca się w już istniejących zapisach projektu Strategii. 

101 U 06.08.2021 Postawienie „witaczy” z oferta dla turystów i inwestorów na 
wszystkich drogach wjazdowych do aglomeracji 

uwaga uwzględniona poprzez uzupełnienie listy 
przykładowych projektów do realizacji w priorytecie 3.5.A. 

102 U 06.08.2021 Promowanie Ziemi Dzierżoniowskiej we Wrocławiu zawierająca się w już istniejących zapisach projektu Strategii. 

103 U 06.08.2021 Działania na rzecz zwiększania dumy życia na terenie aglomeracji zawierająca się w już istniejących zapisach projektu Strategii. 

104 U 06.08.2021 Pielęgnowanie tradycji osiedleńców powojennych uwaga uwzględniona częściowo w ogólnym charakterze 
poprzez uzupełnienie zapisów priorytetu 1.3. o priorytet 
inwestycyjny: D. Kultywowanie tradycji narodowych i 
ludowych oraz rozwój świadomości obywatelskiej 
i kulturowej. 

105 U 06.08.2021 Opieka nad ludźmi starszymi zawierająca się w już istniejących zapisach projektu Strategii. 

106 U 06.08.2021 Promować działania innowacyjne zawierająca się w już istniejących zapisach projektu Strategii. 

107 U 06.08.2021 Zwiększyć koordynacje wydarzeń na terenie aglomeracji – jeden 
spójny plan, a nie każda gmina sobie 

zawierająca się w już istniejących zapisach projektu Strategii. 

108 U 06.08.2021 Przedstawiać opinii publicznej poziom realizacji strategii zawierająca się w już istniejących zapisach projektu Strategii. 

109 P 13.08.2021 Przygotowanie terenów pod umiejscowienie paneli 
fatowoltaicznych na skale przemysłowa. Właściciele gruntów za 
dzierżawę terenów firmie stawiającej farmy otrzymują od 8 000 do 
10000 za hektar gruntów. To są wieloletnie umowy. Po 
wybudowaniu farmy fotowoltaicznej są wysokie podatki 
odprowadzane do gminy. Działka użytkowana jest przemysłowo.  
Firmy budujące farmy fotowoltaiczne bardzo chętnie inwestują w 
gminach, gdzie jest MPZP z przeznaczeniem na fotowoltaikę lub 
jest możliwość uzyskania szybko warunków zabudowy na budowę 

Uwaga uwzględniona, poprzez uzupełnienie priorytetu 5.2. 
Poprawa jakości powietrza, o zapisy w priorytecie 
inwestycyjnym: B. Promocja i zwiększenie wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii, w tym poprzez dostosowanie 
dokumentów planistycznych do potrzeb rozwoju 
odnawialnych źródeł energii. 
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Data 

zgłoszenia 
Treść uwagi Sposób rozpatrzenia wraz z uzasadnieniem 

farmy fotowoltaicznej albo w studium jest przeznaczone na farmy. 
Wzbogacą się mieszkańcy i gmina. 

110 P 13.08.2021 Przygotowanie działek w MPZP oraz w studium pod małe projekty 
deweloperskie. Działki na których można postawić blok z 
sześcioma mieszkaniami z ogródkami. Budynki 
dwukondygnacyjne. 
3) odnośnie prawa użytkowania wieczystego działek i budynków 
czy jest możliwość przekształcenia na własność? Są do kupienia 
ciekawe działki w Pieszycach ale problem jest taki że to prawo 
wieczystego użytkowania i nie dość że za prawo się płaci to potem 
dodatkowo opłaty za użytkowanie w kwocie 1,16 zł za m2 rocznie. I 
w ten sposób działka czy budynek przestaje być atrakcyjny. 

Uwaga uwzględniona częściowo poprzez uzupełnienie 
zapisów priorytetu inwestycyjnego: A. Aktualizacja 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
dokumentów planistycznych* w priorytecie: 2.6. Zwiększenie 
dostępności do zasobów mieszkaniowych. (*rozumie się 
przez to studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego). Przekształcenie 
prawa wieczystego w prawo własności regulowane jest przez 
Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 
i wykracza poza zakres dokumentu strategicznego o 
charakterze ponadlokalnym. 

111 U 13.08.2021 Wsparcie lokalnych podmiotów oświatowych zawierająca się w już istniejących zapisach projektu Strategii. 

112 U 13.08.2021 Zajęcia dostosowane do rynku pracy w podmiotach oświatowych zawierająca się w już istniejących zapisach projektu Strategii. 

113 U 13.08.2021 Wsparcie podmiotów eksploatujących surowce naturalne zawierająca się w już istniejących zapisach projektu Strategii 
w priorytecie 3.2. Wspieranie rozwoju, konkurencyjności 
i innowacyjności przedsiębiorstw. 

114 U 13.08.2021 Systematyczna modernizacja infrastruktury wodociągowej zawierająca się w już istniejących zapisach projektu Strategii. 
115 P 3.09.2021 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskiej [pismo znak WR.RPI. 

0700.14.2021.IK z dnia 3 września 2021 roku] […] zmiany wymaga 
tabela na stronie 36 dotycząca przestrzennego wymiaru polityki 
rozwoju, gdzie należy zamienić „obszary narażone na 
niebezpieczeństwo powodzi” na „obszary szczególnego zagrożenia 
powodzią” oraz uzupełnić nazwy rzek i cieków, które mogą stwarzać 
zagrożenie powodziowe terenów przyległych do koryta. 

uwaga uwzględniona poprzez uzupełnienie zapisów Tabeli 
na stronie 36. 

*FZ – forma zgłoszenia: P – pisemnie, U – ustnie. 


