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1. Podstawa formalno-prawna 

Na podstawie art. 42 pkt 2 oraz art. 55. ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 roku 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Ustawa OOŚ) (t.j. Dz.  U.  z  2021  r. 

poz. 247, 784, 922, 1211, 1551, 1718), do przyjętego dokumentu załącza się uzasadnienie 

zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały 

wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku 

z udziałem społeczeństwa oraz podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego 

dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, a także informację, 

w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione: 

− ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko; 

− opinie właściwych organów, o których mowa w art. 57 i 58; 

− zgłoszone uwagi i wnioski; 

− wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli 

zostało przeprowadzone; 

− propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków 

realizacji postanowień dokumentu. 

Obowiązek przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ) do 

projektu Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030 (PSRAD 2030) 

wynika z art. 46 Ustawy OOŚ. Postępowanie w sprawie SOOŚ dla projektu PSRAD 2030 odbyło 

się przy zapewnieniu następujących etapów: 

− uzgodnienia   z   organami   stopnia   szczegółowości   informacji   zawartych   w   prognozie 

oddziaływania na środowisko (Załącznik nr 1 i 2), 

− opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko, 

− opiniowanie przez właściwe organy projektu PSRAD 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na 

środowisko (Załącznik nr 3 i 4), 

− zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu (Załącznik 5 i 6). 

 

2. Uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu 

do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych 

Prognoza oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 51 ust. 2 pkt 3 lit. b Ustawy OOŚ, powinna 

przedstawiać rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie 

wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego 

wyboru. Projekt PSRAD 2030 został opracowany w układzie jednowariantowym − bez 

wskazywania rozwiązań alternatywnych, i jako taki został poddany ocenie wpływu na środowisko. 

W związku z powyższym wyznaczanie rozwiązań alternatywnych było nieuzasadnione również 

w Prognozie oddziaływania na środowisko. Ze względu na znaczny poziom ogólności 

projektowanego dokumentu oraz brak w nim rozstrzygnięć lokalizacyjnych, wskazanie 

rzeczywistych znaczących oddziaływań na poszczególne elementy środowiska przyrodniczego 

było trudne do przeprowadzenia.  Podkreślić należy jednak, że rozwiązania alternatywne powinny 

być rozpatrywane na etapie wdrażania dokumentu Strategii, podczas realizacji projektów, 

przedsięwzięć i inwestycji wynikających ze wskazanych  celów strategicznych i kierunków 

działania, które zostaną określone ze wskazaniem ich lokalizacji i skali zamierzeń, szczegółowego 

i jednoznacznego zakresu, zasięgu i charakteru oddziaływań na środowisko. 
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3. Ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko 

Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji 

Dzierżoniowskiej 2030 sporządzona została zgodnie z art.51 ust. 2 i art. 52 ust. 1 i 2 Ustawy OOŚ, 

z dostosowaniem do zawartości i stopnia szczegółowości projektu Strategii oraz stosownie do 

stanu współczesnej wiedzy. 

Projekt PSRAD 2030 jest dokumentem o charakterze strategicznym, ponadlokalnym, 

formułującym politykę rozwoju przestrzennego, społecznego i gospodarczego Aglomeracji 

Dzierżoniowskiej zgodnie ze strategiami oraz programami wojewódzkimi, krajowymi 

i wspólnotowymi. Strategia określa cele strategiczne, kierunki działań i priorytety inwestycyjne, 

a w ich ramach wskazuje przykładowe projekty do realizacji i w większości przypadków nie 

wskazuje ona możliwych lokalizacji ich realizacji. Taki charakter dokumentu nie pozwala tym 

samym na przeprowadzenie oceny, która wskazywałaby szczegółowy i jednoznaczny zakres, 

zasięg i charakter oddziaływań na środowisko. Mając na uwadze powyższe, przy ocenie 

oddziaływania projektu PSRAD 2030 wzięto pod uwagę cele strategiczne i  w ich ramach 

oceniano, jak zaproponowane kierunki działań i priorytety inwestycyjne wpłyną na środowisko 

oraz w jaki sposób uwzględniają kwestie środowiskowe.  

W prognozie potwierdzono ujęcie międzynarodowych, wspólnotowych, krajowych 

i wojewódzkich celów środowiskowych w planowanej polityce rozwoju aglomeracji. Na obszarze 

opracowania poddano analizie i ocenie stanu środowiska takie elementy jak: położenie 

geograficzne, budowę geologiczną, rzeźbę terenu, użytkowanie i zagospodarowanie terenu, 

wody powierzchniowe i podziemne, klimat, jakość powietrza, gleby, złoża surowców naturalnych, 

obszary chronione i bioróżnorodność, krajobraz i zabytki, klimat akustyczny, promieniowanie 

elektromagnetyczne oraz wskazano istniejące problemy ochrony środowiska. Zaprezentowano 

także potencjalne zmiany w środowisku w przypadku braku realizacji projektowanego 

dokumentu. W części Prognozy oceniającej potencjalny wpływ realizacji polityki rozwoju 

Aglomeracji Dzierżoniowskiej na środowisko odniesiono się do poszczególnych komponentów 

środowiska, tj.: różnorodności biologicznej, form ochrony przyrody, wód powierzchniowych 

i podziemnych, powietrza atmosferycznego i zmian klimatycznych, klimatu akustycznego, 

powierzchni ziemi i zasobów kopalin, krajobrazu oraz zabytków, z uwzględnieniem oddziaływań 

między poszczególnymi elementami środowiska. Szczegółowo przedstawiono również 

potencjalne oddziaływanie wybranych kierunków działania w zakresie farm fotowoltaicznych, 

wyciągów i tras narciarskich, a także inwestycji związanych z gospodarką odpadami. W prognozie 

omówione zostało również potencjalne oddziaływanie skumulowane i transgraniczne. 

Prognoza oddziaływania na środowisko wykazała, że kierunki rozwoju określone 

w projektowanym dokumencie przygotowane zostały tak, by chronić i dążyć do poprawy stanu 

środowiska. Wskazać należy w tym miejscu m.in. na OBSZAR STRATEGICZNEJ INTERWENCJI 5. 

OCHRONA ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWO, Cel strategiczny 5. Aglomeracja 

Dzierżoniowska bezpieczna i przyjazna dla środowiska, obejmujący takie kierunki działania 

i priorytety inwestycyjne jak: 

5.1. Rozwój zrównoważonej gospodarki wodnej i ściekowej 

5.2. Poprawa jakości powietrza 

5.3. Doskonalenie systemu gospodarki odpadami 

5.4. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i krajobrazu 

5.5. Dostosowanie do zmian klimatu i zwiększenie retencyjności obszaru 

5.6. Poprawa bezpieczeństwa 

5.7. Edukacja ekologiczna 
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A także w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji 4. KOMUNIKACJA I TRANSPORT − Cel 

strategiczny 4: Aglomeracja Dzierżoniowska dostępna wewnętrznie i zewnętrznie, kierunki 

działań: 

4.1. Poprawa zewnętrznej dostępności komunikacyjnej obszaru, 

4.2. Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej i około drogowej, 

4.3. Rozwój i doskonalenie transportu publicznego, 

4.4. Rozwój infrastruktury dla rowerzystów i pieszych, 

których realizacja pośrednio będzie wpływać na poprawę stanu powietrza na obszarze 

aglomeracji. 

Kierunki działania i wynikające z nich inwestycje oraz zagospodarowanie terenu będą realizowane 

z uwzględnieniem przepisów szczególnych, dotyczących m.in. ochrony środowiska, co stanowi 

dodatkowe zabezpieczenie przed potencjalną degradacją. Nadmienić należy również, że kierunki 

działania określone w analizowanym dokumencie Strategii są zdeterminowane stanem 

istniejącym i kontynuacją wcześniej przyjętych kierunków rozwoju. Z uwagi na rosnące 

zapotrzebowanie na nowe tereny mieszkaniowe, gospodarcze i usługowe oraz uwarunkowania 

predestynujące obszar do rozwoju turystyki, a także nieunikniony proces rozwoju komunikacji 

wskazane kierunki rozwoju są korzystne dla poprawy jakości i poziomu życia mieszkańców oraz 

poprawy stanu środowiska. Nie naruszają one też zasad ochrony środowiska. Planowane kierunki 

rozwoju mają w większości dodatnie lub neutralne oddziaływanie na środowisko. Przewiduje się 

również możliwość wystąpienia oddziaływań niekorzystnych, które są przede wszystkim związane 

z celami i kierunkami odnoszącymi się do rozwoju osadnictwa i gospodarczego. Każde działanie 

mające na celu budowę, rozbudowę czy rozwój inwestycji o charakterze przemysłowym, 

infrastrukturalnym czy turystycznym będzie pociągało za sobą negatywne oddziaływania dla 

środowiska. Jednak w każdym przypadku tego typu oddziaływania można i należy łagodzić 

poprzez odpowiednie działania poprzedzające (właściwa lokalizacja) oraz minimalizujące (wybór 

odpowiednich technologii i kompensacje przyrodnicze). W każdym z wymienionych przypadków 

działania potencjalnie negatywne dla określonych komponentów środowiska (np. dla walorów 

przyrodniczych, lasów, gleb czy krajobrazu) będą równoważone poprzez pozytywny wpływ np. na 

stan powietrza, hałas i przede wszystkim na warunki i jakość życia ludzi. Analiza planu 

strategicznego zawartego w analizowanym dokumencie wskazuje, że podczas jego tworzenia 

kierowano się zasadą zrównoważonego rozwoju, tzn. starano się wybierać te spośród wielu 

rozwiązań, które najlepiej łączą potrzeby społeczne, ekonomiczne i ochrony środowiska. 

Na etapie opracowywania ponadlokalnej strategii rozwoju rozważane były różne warianty 

rozwiązań, które dotyczyły m. in. kierunków rozwoju i realizujących je priorytetów inwestycyjnych 

oraz ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania polityki przestrzennej na terenie 

aglomeracji. Wszystkie rozważane koncepcje projektowe były analizowane pod kątem 

potencjalnego oddziaływania na środowisko, a poszczególne rozwiązania nie różniły się od siebie 

w zasadniczy sposób pod względem wpływu na środowisko. Ustalenia analizowanego projektu 

są wynikiem kompromisu pomiędzy wymogami ochrony środowiska i życia człowieka, 

a koniecznością rozwoju społecznego i gospodarczego aglomeracji.  

Rozwiązaniem alternatywnym mogłoby być pozostawienie obszaru aglomeracji bez 

przyjmowania wspólnie przyjętych kierunków rozwoju, jednak brak zaplanowanych i zgodnych 

z wymogami ochrony środowiska kierunków działania spowodowałoby znaczne pogorszenie 

i degradację jego poszczególnych elementów. Przy założeniu, że aglomeracja będzie rozwijać się 

w takim tempie jak aktualnie (wariant zero – rezygnacja z realizacji projektu ponadlokalnej strategii 

rozwoju) i znacząco nie wzrośnie liczba mieszkańców, należy wskazać, że wpływ na środowisko ze 

źródeł antropogenicznych pozostanie na w miarę stałym poziomie. Jednak biorąc pod uwagę, że 

jednym z najistotniejszych problemów wpływu na środowisko są zanieczyszczenia gleby i wód, 

brak efektywnej gospodarki odpadami, tzw. niska emisja, należy stwierdzić iż brak realizacji 
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wspólnej polityki zawartej w analizowanym dokumencie, m.in. w postaci rozwoju sieci wodno-

kanalizacyjnych, proekologicznych źródeł ogrzewania i odnawialnych źródeł energii, czy brak 

rozwoju w zakresie gospodarki odpadami utrwali niekorzystne tendencje w zakresie degradacji 

środowiska.  

Zaproponowane w Strategii cele i kierunki działania w większości mają charakter ogólny i nie 

przesądzają o lokalizacji konkretnych przedsięwzięć. Opracowując prognozę oddziaływania 

skoncentrowano się więc na ocenie czy podjęte działania są wystarczające dla szeroko rozumianej 

ochrony środowiska, uzyskania poprawy jego stanu i podniesienie poziomu życia mieszkańców. 

Wnioski z przeprowadzonej oceny oddziaływania na środowisko stanowiły podstawę do 

określenia propozycji rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację 

przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko (Rozdział 10 Prognozy). Zaproponowany 

zestaw mechanizmów minimalizujących niekorzystne oddziaływania należy traktować jako 

podstawę do rozważania szczegółowych rozwiązań łagodzących negatywny wpływ na 

późniejszym etapie planowania przedsięwzięć. Niektóre cele określone w Strategii, pomimo 

przewidywanych konfliktów między ich realizacją a ochroną środowiska przyrodniczego, nie 

mogą być zmienione bądź zmodyfikowane z uwagi na ich istotne znaczenie pozytywne dla 

interesu społecznego mieszkańców i rozwoju aglomeracji. Wówczas zasadnicze znaczenie ma 

zapobieganie, ograniczanie lub kompensacja przyrodnicza negatywnych oddziaływań. 

W Prognozie potwierdzono, że strategiczny charakter dokumentu nie pozwala wskazać 

precyzyjnych działań kompensacyjnych, zwłaszcza nie znając skali potencjalnych zagrożeń. 

Działania kompensacyjne mogą być natomiast wynikiem ocen szczegółowych na dalszych 

etapach planowania i wdrażania działań o charakterze przedsięwzięć, zwłaszcza na etapie ocen 

oddziaływania na środowisko, w przypadku wykazania potrzeby wdrażania rozwiązań 

kompensacyjnych. 

W Prognozie podkreślono, że planowane inwestycje w możliwie jak najwyższym stopniu powinny 

zapewniać ochronę zasobów przyrodniczych. Wykorzystywanie i przekształcanie elementów 

przyrodniczych dla realizacji przedsięwzięć powinno następować wyłącznie w takim zakresie, 

w jakim jest to konieczne.  

Uwarunkowania przyrodnicze, dynamika rozwoju ośrodków miejskich i terenów wiejskich, 

niekorzystne zmiany demograficzne zdeterminowały ustalenie m.in. następujących priorytetów 

w zagospodarowaniu przestrzennym Aglomeracji Dzierżoniowskiej (Rozdział 3 PSRAD 2030): 

 podniesienie standardów infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę układu 

komunikacyjnego aglomeracji z jednoczesnym  uzbrojeniem terenów istniejącego i nowego 

zainwestowania określonego w obowiązujących lokalnych dokumentach planistycznych, 

 ochrona walorów przyrodniczych oraz krajobrazu poprzez utrzymanie  i zachowanie 

przestrzennej struktury terenów otwartych, 

 podniesienie jakości środowiska poprzez utrzymanie  zachowanie i odtworzenie ciągów  

zieleni wzdłuż cieków wodnych, rowów melioracyjnych sprzyjających zahamowaniu 

niekorzystnych zmian klimatycznych. 

W dokumencie PSRAD 2030 zawarto również rekomendacje w zakresie kształtowania  

i prowadzenia polityki przestrzennej na terenie aglomeracji, w tym zasady wyznaczania nowej 

zabudowy studiach uwarunkowań i kierunkach zagospodarowania przestrzennego gmin, w tym 

w odniesieniu do ochrony środowiska i krajobrazu, infrastruktury technicznej: 

− zastosowanie działań przestrzennych służących ograniczaniu niskiej emisji i poprawie stanu 

środowiska poprzez zwiększanie powierzchni obszarów biologicznie czynnych, stosowanie 

energooszczędnej i niskoemisyjnej infrastruktury, rozbudowę systemów proekologicznych 

form transportu (ścieżki rowerowe, ciągi piesze, transport zbiorowy), 



6 

− wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz gazu ziemnego jako podstawowego paliwa 

do zasilania urządzeń wytwarzających energię cieplną w zakresie rozwiązań indywidualnych 

i grupowych, 

− uwzględnienie lokalnych warunków nasłoneczniania terenu przy ustalaniu wytycznych dla 

kształtowania terenów mieszkaniowych pod kątem optymalnego wykorzystania energii 

solarnej do wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej oraz minimalizacji zjawiska kumulacji 

cieplnej poprzez określenie zasad: 

 kształtowania układu drogowego w sposób determinujący kierunki sytuowania 

zabudowy, 

 kształtowania wysokości zabudowy na terenach sąsiednich, 

 dopasowania rodzajów dachu i ich kąta nachylenia do lokalnych warunków,  

 nasycania terenów zabudowy zielenią – w szczególności wysoką, 

 ograniczania powstawania dużych połaci terenu o utwardzonej nawierzchni, cechujących 

się wysokim poziomem akumulacji cieplnej, 

− zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie ścieków komunalnych na terenach 

zabudowanych oraz przeznaczonych na rozwój zabudowy poprzez rozwiązania zbiorcze, 

− ograniczenie lokalizowania elementów i obiektów infrastruktury technicznej w miejscach 

eksponowanych widokowo, 

− rekomenduje się realizowanie sieci energetycznych jako podziemnych na terenach 

zabudowanych oraz przeznaczonych pod rozwój zabudowy, 

− zmniejszenie presji inwestycyjnej na obszary szczególnie cenne pod względem 

przyrodniczym i krajobrazowym, 

− utrzymanie istniejących walorów krajobrazowych, m.in. poprzez wzmocnienie roli obszarów 

chronionego krajobrazu, w tym powoływanie nowych obszarów chroniących krajobraz, 

− zwiększenie zdolności retencyjnej obszaru, zwłaszcza terenów silnie zurbanizowanych, 

uwzględnienie ustaleń przestrzennych z zakresu małej retencji. 

Mając na uwadze stan środowiska, położenie obszaru i obecny sposób użytkowania terenów 

i optymalny sposób ich zagospodarowania, zgodny z uwarunkowaniami w dokumencie prognozy 

stwierdza się, że kierunki rozwoju i realizujące je priorytety inwestycyjne oraz proponowane 

przykładowe projekty nie spowodują znaczącego negatywnego oddziaływania na poszczególne 

komponenty środowiska  − przy założeniu, że kierunki rozwoju i wynikające z nich inwestycje 

realizowane będą zgodnie z  obwiązującymi przepisami. Przedmiotowa prognoza wykazała brak 

znaczącego negatywnego oddziaływania zapisów projektu Ponadlokalnej Strategii Rozwoju 

Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030 na środowisko. Ze względu na zasięg terytorialny, lokalny 

charakter oddziaływania, dotyczący tylko terenu objętego opracowaniem i jego najbliższej 

okolicy oraz planowane kierunki rozwoju nie wskazano również na możliwość wystąpienia 

transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

4. Opinie właściwych organów, o których mowa w art. 57 i 58 

Ustawy OOŚ 

Zgodnie z art. 57 i 58 Ustawy OOŚ, projekt PSRAD 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na 

środowisko został poddany procedurze zaopiniowania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu i Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 

Sanitarnego we Wrocławiu. Na wniosek Stowarzyszenia Ziemi Dzierżoniowskiej [pismo znak: 

SZD.PSRAD.03.2021/RDOŚ i DPWIS z dnia 17 lutego 2021 r.], stanowisko w sprawie zakresu 

i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie odziaływania na środowisko 

projektu „Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030” zostało 

uzgodnione przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu [pismem znak: 
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WSI.411.90.2021.KM z dnia 24 marca 2021 r.] (Załącznik 1) oraz przez Dolnośląski Państwowy 

Wojewódzki Inspektorat Sanitarnym we Wrocławiu [pismem znak: ZNS.9022.4.21.2021.DG z dnia 

4 marca 2021 r.] (Załącznik 2). Pismem z dnia 6 sierpnia 2021 r. [znak: SZD.PSRAD.05.2021/RDOŚ 

i DPWIS] projekt Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030 wraz 

Prognozą oddziaływania na środowisko został przekazany do zaopiniowania do Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławia oraz Dolnośląskiego Państwowego 

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu. W odpowiedzi na pismo Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu [znak: WSI.410.366.2021KM z dnia 18 sierpnia 

2021 r.], Stowarzyszenie Ziemi Dzierżoniowskiej [pismem znak: SZD.PSRAD.05.2021/RDOŚ 

z dnia 25 sierpnia 2021 r.], uzupełniło dokumenty o wymagane podpisy. W odpowiedzi na opinię 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu [znak:  WSI.410.366.2021.KM.2 

z dnia 15 września 2021 r. (Załącznik 3) dokument Prognozy oddziaływania na środowisko do 

Projektu 2 Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030 uzupełniony 

został w zakresie propozycji metod analizy skutków realizacji projektowanego dokumentu. 

Dokument Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030 został 

pozytywnie zaopiniowany przez Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarnym we 

Wrocławiu [pismem znak: ZNS.9022.4.72.2021.DG z dnia 25 sierpnia 2021 r.] (Załącznik 4).  

5. Informacja o przebiegu konsultacji społecznych 

Wprowadzenie. W dniu 20 listopada 2020 r. 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. 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, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 

6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zmienioną 

Uchwałą Nr 08/2021 Zarządu „Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska” z dnia  20 września 2021 

r. w sprawie zmiany uchwały nr 06/2021 Zarządu „Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska” z dnia 

26 lipca 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego 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 

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.], 
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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. 

Termin konsultacji. Zgodnie z uchwałą w sprawie określenia szczegółowego trybu 

i harmonogramu opracowania projektu Strategii, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 

6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, konsultacje 

projektu 1 Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030 (etap I) 

przeprowadzono w terminie od 2 sierpnia do 15 września 2021 roku, następnie po uwzględnieniu 

w projekcie uwag zgłoszonych w etapie I, w terminie 24 września do 28 października 2021 r. 

przeprowadzono etap II konsultacji projektu 2 Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji 

Dzierżoniowskiej 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. 

ETAP I. (2.08-15.09.2021) 

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. 

 
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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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. 

Wyniki konsultacji. Podczas I etapu 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. W toku konsultacji 

projektu Strategii,  pismem znak WR.RPI. 0700.14.2021.IK z dnia 3 września 2021 r., uwagi 

zgłoszone 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. Otrzymane 

postulaty uzasadnione merytorycznie zostały uwzględnione w projekcie dokumentu 

Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej (Projekt 2). 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 w Załączniku 5. 

ETAP II. (24.09-28.10.2021) 

Ogłoszenie o konsultacjach. W dniu 23 września 2021 roku (aktualizacja 24.09.2021 r.) na stronie 

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

Powiatu Dzierżoniowskiego opublikowana została informacja nt. konsultacji Projektu 2 Ponadlokalnej 
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Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, 

odbywających się od dnia 24 września do dnia 28 października 2021 r. Dodatkowo, dla popularyzacji 

informacji nt. konsultacji projektu Strategii, jako kolejny kanał komunikacji, wykorzystane zostały 

ogłoszenia w prasie i mediach o zasięgu ponadlokalnym (m.in. ogłoszenie w Gazecie Wrocławskiej 

z dnia 24 września 2021 r., nr 223) i inne. Na stronie internetowej Stowarzyszenia 

(http://www.stowarzyszeniezd.pl/?cat=6) opublikowane zostały następujące dokumenty: 

▪ Projekt Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030, 

▪ Prognoza oddziaływania na środowisko do Projektu Ponadlokalnej Strategii Rozwoju 

Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030 

▪ Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Aglomeracji Dzierżoniowskiej,  

▪ Formularz zgłaszania uwag do projektu strategii (zgodnie z ww. uchwałą ZSZD w sprawie trybu 

i harmonogramu konsultacji). 

W ogłoszeniu, zaproszono do udziału w konsultacjach opracowywanej Ponadlokalnej Strategii 
Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, 

informując, że harmonogram konsultacji społecznych przedstawia się następująco: 

▪ 1 i 15 października 2021 r. od godz. 13.00 do 15.30 konsultacje online, linki do spotkań 

poniżej: 

1 października link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NDNhNzQ3ZjItYmFmNC00MWEwLWI5ZWUtMjhiZDVjYjk2Y2Vm%40thread.v2/0?

context=%7b%22Tid%22%3a%22127417cd-fecd-4e1c-b06b-

2a606449dc0e%22%2c%22Oid%22%3a%22770c6d29-7cf3-44e6-a789-f1e17ef11258%22%7d  

15 października link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_MTM0ZGEwYzQtMTFkYi00YjFlLWE1MDYtZjY5ZjA4ODE1OGVk%40thread.v2/0?c

ontext=%7b%22Tid%22%3a%22127417cd-fecd-4e1c-b06b-

2a606449dc0e%22%2c%22Oid%22%3a%22770c6d29-7cf3-44e6-a789-f1e17ef11258%22%7d 

▪ W dniach 8 i 22 października 2021 roku od godz. 13.00 do 15.30 konsultacje w siedzibie 

Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska, Rynek 36/2 w Dzierżoniowie. 

Poinformowano ponadto, że istnieje możliwość wglądu do wymienionych dokumentów w siedzibie 

Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska oraz możliwość wypełnienia i zostawienia formularza 

zgłaszania uwag od 24 września do 28 października 2021 roku w godz. 9.00 – 15.00 w siedzibie 

Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska (Rynek 36/2, 58-200 Dzierżoniów) oraz  bezpośrednio 

w  biurach podawczych urzędów Gmin Aglomeracji Dzierżoniowskiej i w Starostwie Powiatowym. 

Wypełniony formularz można było również przesłać pocztą elektroniczną na adres:  

mtecza@stowarzyszeniezd.pl lub przekazać na adres: Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska, Rynek 

36/2, 58-200 Dzierżoniów. 

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

konsultacji 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 lub 

tradycyjną lub osobiście, 

− podczas spotkań zdalnych on-line. 

Wyniki konsultacji. Podczas konsultacji Projektu 2 Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji 
Dzierżoniowskiej 2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko z sąsiednimi gminami i ich 

związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami gmin tworzących 

aglomerację, trwających od 24 września 2021 roku do 28 października 2021 roku, obejmujących 

2 spotkania konsultacyjne i 2 spotkania zorganizowane w siedzibie Stowarzyszenia Ziemia 

Dzierżoniowska oraz możliwość pisemnego zgłoszenia uwag poprzez formularz zgłaszania opinii, 

udział wzięły ogółem 3 osoby, w tym 2 osoby pisemnie. 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.  
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W trakcie konsultacji do projektu Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030, 
dokumentów: Diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej oraz Prognozy 

oddziaływania na środowisko do Projektu 2 Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji 
Dzierżoniowskiej   zgłoszonych zostało ogółem 12 postulatów w postaci wniosków i uwag, w tym 6 do 

projektu Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030, z których wszystkie 

zostały uwzględnione. Zestawienie zgłoszonych wniosków u uwag wraz ze sposobem rozpatrzenia 

i uzasadnieniem przedstawione zostało w tabeli w Załączniku 6. 

6. Uwagi i wnioski zgłoszone w trakcie postępowania SOOŚ 

W trakcie postępowania z udziałem społeczeństwa wpłynęły uwagi, które zostały rozpatrzone 

przez Zarząd Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska. Sposób rozpatrzenia uwag wraz 

z  uzasadnieniem zawarty został w tabelach w załącznikach nr 5 i 6 do niniejszego Podsumowania. 

Etap I. 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. W toku konsultacji projektu Strategii,  pismem znak 

WR.RPI. 0700.14.2021.IK z dnia 3 września 2021 roku, uwagi ułożone zostały m.in. 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 2 dokumentu 

Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030. 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 Załączniku 5. 

Etap II. Podczas konsultacji projektu 2 Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji 
Dzierżoniowskiej 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko z sąsiednimi gminami i ich 

związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami gmin tworzących 

aglomerację, trwających od 24 września 2021 roku do 28 października 2021 roku, udział wzięły 
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ogółem 3 osoby, w tym 2 osoby pisemnie. 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 12 postulatów 

w postaci wniosków i uwag, w tym 6 do projektu Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji 
Dzierżoniowskiej 2030, z których wszystkie zostały uwzględnione. Zestawienie zgłoszonych 

wniosków u uwag wraz ze sposobem rozpatrzenia i uzasadnieniem przedstawione zostało 

w tabeli w Załączniku 6. 

7. Wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania 

na środowisko 

Potencjalna możliwość wystąpienia oddziaływań transgranicznych uzależniona jest przede 

wszystkim od rodzaju i lokalizacji przedsięwzięć realizowanych w ramach poszczególnych celów 

strategicznych i przyporządkowanych im kierunków działania. Analiza kierunków rozwoju 

wskazanych w PSRAD 2030 wykazała, że projekt dokumentu nie przewiduje dalekosiężnych, 

wykraczających poza granice Polski oddziaływań na środowisko. Zgodnie z Konwencją o ocenach 
oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym oraz art. 104-117 oraz Ustawy OOŚ 

nie zachodzą przesłanki do przeprowadzenia transgranicznej oceny oddziaływania na 

środowisko. Dokument ponadlokalnej strategii rozwoju obejmuje obszar Aglomeracji 

Dzierżoniowskiej w granicach administracyjnych Powiatu Dzierżoniowskiego. W Prognozie 

oceniono, że ze względu na zasięg terytorialny, lokalny charakter oddziaływania, dotyczący tylko 

terenu objętego opracowaniem i jego najbliższej okolicy oraz planowane kierunki rozwoju nie 

przewiduje się wystąpienia bezpośrednich negatywnych oddziaływań transgranicznych.  

8. Propozycje dotyczące metod i częstotliwości 

przeprowadzania monitoringu skutków realizacji 

postanowień dokumentu 

System monitoringu. Efektywnej realizacji Ponadlokalnej Strategii Aglomeracji Dzierżoniowskiej 
2030 służyć będzie element zarządzania procesem strategicznym w postaci systemu monitoringu 

w zakresie stopnia realizacji celów strategicznych oraz rzeczowo-finansowego wykonania 

kierunków działań. Proces monitoringu będzie polegał na systematycznej obserwacji zmian 

zachodzących w ramach wdrażania określonych celów strategicznych. Ponadto analiza 

i interpretacja danych pozwolą na dostosowanie podejmowanych działań do zmieniających się 

warunków społeczno-gospodarczych i zdiagnozowanych potrzeb. Monitoring realizacji 

Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030 będzie prowadzony na 

dwóch poziomach: 

− celów strategicznych według stopnia realizacji zestawu wskaźników rezultatu i oddziaływania 

oraz analizy danych zastanych, 

− priorytetów inwestycyjnych – na podstawie zestawu wskaźników produktu oraz informacji na 

temat realizacji rzeczowej i finansowej zadań, projektów strategicznych i komplementarnych. 

Proces monitoringu będzie oparty o zaproponowany w PSRAD 2030 system wskaźników 

rezultatu, odziaływania i produktu, odnoszący się do przyjętych celów strategicznych. 

System sprawozdawczości. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, corocznie w terminie do 

31 maja, starosta, burmistrzowie i wójtowie poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego 

tworzących aglomerację będą przedkładać właściwym Radom Raport o stanie Gminy, zawierający 

podsumowanie działalności w zakresie realizacji Strategii w roku poprzedzającym. Na podstawie 
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ww. raportów Biuro „Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska” opracowywać będzie Raport 

o stanie Aglomeracji Dzierżoniowskiej, który corocznie w terminie do 30 czerwca będzie 

przedkładany do zaopiniowania Zarządowi „Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska”. 

Dokumentem pomocnym w procesie monitoringu i ewaluacji będzie Raport z realizacji 

Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030, który zostanie opracowany 

w połowie okresu obowiązywania Strategii w celu weryfikacji skuteczności realizacji określonych 

w niej celów strategicznych lub w razie konieczności wynikającej ze zmieniających się okoliczności. 

Instrumenty monitoringu, w postaci raportów, poprzez Strategiczną Kartę Wyników i informację 

nt. działań wykonanych w toku wdrażania Strategii, będą wskazywać stan jej realizacji i stanowić 

podstawę do podejmowania ewentualnych działań korygujących.  

Z punktu widzenia prognozy na środowisko skutków realizacji PSRAD 2030, istotne jest 

uwzględnienie wskaźników odnoszących się do presji na środowisko oraz oceny 

zrównoważonego rozwoju. System wskaźników rezultatu, odziaływania i produktu określony 

został w oparciu o dostępność danych, upublicznianych w statystyce publicznej oraz 

wewnętrznym systemie sprawozdawczości Urzędów Miast i Gmin oraz Starostwa Powiatowego. 

Wyniki analiz tendencji monitorowanych wskaźników powinny umożliwić identyfikację i wdrażanie 

działań zapobiegawczych, w przypadku pojawienia się trudnych do przewidzenia na obecnym 

etapie negatywnych zmian w środowisku. Poniżej zostały zaprezentowane przykładowe  wskaźniki 

zaproponowane w dokumencie PSRAD 2030, odnoszące się do korzystania i ochrony 

środowiska: 
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5.  Aglomeracja 

Dzierżoniowska 

bezpieczna 

i przyjazna dla 

środowiska 

5. 
udział korzystających z sieci kanalizacyjnej 

w % ogółu ludności miasto / wieś 
GUS [%] 

80,3 /  

38,8 

90,3 /  

48,8 

+10,0 / 

+10,0 p.p

. 

2030 

5.1. 

udział korzystających z sieci 

wodociągowej w % ogółu ludności miasto 

/ wieś 

GUS [%] 
96,7 /  

84,0 

100,0 /  

90,0 

+3,3 / 

+6 p.p. 
2030 

długość wybudowanej / 

zmodernizowanej sieci wodociągowej 
UMiG [km]    2030 

długość wybudowanej / 

zmodernizowanej sieci kanalizacyjnej 
UMiG [km]    2030 

liczba wybudowanych przydomowych 

oczyszczalni ścieków 
UMiG [szt.]    2030 

5.2. 

udział korzystających z sieci gazowej w % 

ogółu ludności miasto / wieś 
GUS [%] 

94,8 /  

23,4 

100,00 /  

30,0 

+5,2 / 

+6,6 p.p. 
2030 

liczba zlikwidowanych  nieekologicznych 

źródeł ciepła 
UMiG [szt.]    2030 

liczba zmodernizowanych energetycznie 

budynków użyteczności publicznej 
UMiG [szt.]    2030 

liczba zainstalowanych lamp oświetlenia 

ulicznego o wysokiej efektywności 

energetycznej 

UMiG [szt.]    2030 

5.3. 

odpady zebrane selektywnie w relacji do 

ogółu odpadów 
GUS [%] 26,1 60,0 

+34 

p.p. 
2030 

liczba wybudowanych biogazowni UMiG [szt.]    2030 

5.4. 
liczba opracowanych polityk ochrony 

krajobrazu (reklamowych) 
UMiG [szt.]    2030 

5.5. 
liczba wybudowanych zbiorników małej 

retencji 
UMiG [szt.]    2030 

5.6. 

liczba / długość wybudowanych, 

rozbudowanych i zmodernizowanych 

urządzeń dla celów ochrony 

przeciwpowodziowej 

UMiG 

[szt. 

/ 

km] 

   2030 
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5.7. 
liczba kampanii prowadzonych na rzecz 

ochrony środowiska 
UMiG [szt.]    2030 

Źródło: opracowanie na podstawie Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030. 

Wśród zaproponowanych w dokumencie PSRAD 2030 wskaźników należy wymienić również te, 

które w sposób pośredni wpływać będą na poprawę stanu środowiska, w tym m.in.:  

Cel 

strategiczny 
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2. Aglomeracja 

Dzierżoniowska 

atrakcyjna do 

zamieszkania 

2.5. 
powierzchnia zrewitalizowanych obszarów, 

w tym poprzemysłowych i zielonych 
UMiG [ha] 

 

  2030 

3. Aglomeracja 

Dzierżoniowska 

innowacyjna, 

przedsiębiorcza 

i atrakcyjna 

inwestycyjnie 

3.3. 

liczba kampanii informacyjnych, 

promocyjnych i doradztwa w zakresie 

tworzenia i rozwoju ekologicznych 

i  pecjalistycznych gospodarstw rolnych 

UMiG [szt.]     

4. Aglomeracja 

Dzierżoniowska 

dostępna 

wewnętrznie 

i zewnętrznie 

4.1. liczba wybudowanych obwodnic miast UMiG [szt.]    2030 

4.2. 
długość nowych, przebudowanych lub 

zmodernizowanych dróg 
UMiG [km] 

 
  2030 

4.3. 

liczba pasażerów korzystających z usług 

komunikacji zbiorowej 
ZKM [os.] 1 mln 

1,5 

mln 

+50

% 
2030 

liczba niskoemisyjnych autobusów 

komunikacji zbiorowej 
ZKM [szt] 

 
  2030 

łączna długość linii komunikacyjnych 

w publicznym transporcie zbiorowym na 

terenie aglomeracji 

ZKM [km] 

 

  2030 

4.4. 

długość dróg rowerowych ogółem  UMiG [km]    2030 

liczba wybudowanych / utworzonych 

obiektów „park&ride” lub „bike&ride” 
UMiG [szt.] 

 
  2030 

Źródło: opracowanie na podstawie Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030. 

W ww. przypadkach, pozytywne trendy zmian będą przekładały się na zmniejszenie presji na 

środowisko, w tym m.in. zwiększenie udziału transportu publicznego w odniesieniu do transportu 

ogółem oraz rozwój niskoemisyjnego transportu. 

Ponadto zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym organ sporządzający dokument studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego zobowiązany jest przynajmniej raz w czasie kadencji rady 

gminy na przeprowadzenie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, w tym skutków 

realizacji ustaleń dokumentu studium. W ramach tej analizy przeprowadzona powinna być ocena 

wpływu zagospodarowania przestrzennego na środowisko, według kryteriów zawartych 

w rozdziale opisującym potencjalny wpływ realizacji ustaleń studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego na środowisko (oddziaływanie na powietrze, rzeźbę terenu, 

wody powierzchniowe i podziemne, gleby, klimat, warunki życia ludzi, zwierzęta i rośliny, obszary 

Natura 2000 itd.). Monitorowanie oddziaływania Strategii na środowisko prowadzone będzie 

zatem cyklicznie w odstępach kilkuletnich na obszarze poszczególnych jst tworzących 

aglomerację, co odpowiada długoletniemu okresowi realizacji ustaleń zarówno dokumentu 

studium jak i ponadlokalnej strategii rozwoju. Przewidywane metody analizy pod kątem wpływu 

na środowisko mogą się odnosić do: 
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− oddziaływania projektowanego zagospodarowania terenu w odniesieniu do: 

 przedsięwzięć, dla których wydano decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych, 

obowiązywać będzie monitoring środowiska w zakresie i metodach określonych w wydanej 

decyzji, 

 pozostałych terenów może to być monitoring państwowy środowiska, prowadzony przez 

odpowiednie organy administracji państwowej, powołane do badania stanu środowiska, 

 w przypadku skarg mieszkańców na uciążliwości prowadzonej działalności w oparciu 

o analizę realizacji studium i badanie skażenia środowiska powinien przeprowadzić 

odpowiedni organ administracji samorządowej. 

− przestrzegania ustaleń dotyczących przeznaczenia terenu, ukształtowania zabudowy 

i zagospodarowania terenu, ustaleń dotyczących wyposażenia w infrastrukturę techniczną, 

ochrony i kształtowania środowiska i ładu przestrzennego, ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zabytków – w zakresie realizacji przestrzegania ustaleń studium powinny odbywać się 

okresowe przeglądy zainwestowania obszaru i realizacji, wykonywane przez administrację 

samorządową na potrzeby oceny prowadzonej polityki przestrzennej. Częstotliwość 

okresowych przeglądów powinna być zgodna z przepisami szczególnymi. 

Niezależnie od ww. prowadzony jest monitoring w zakresie jakości środowiska zgodnie 

z przepisami Ustawy Prawo ochrony środowiska. Proponuje się więc, aby monitoring skutków 

realizacji postanowień PSRAD 2030 na środowisko polegał na analizie i ocenie stanu 

poszczególnych komponentów środowiska w oparciu o wyniki pomiarów uzyskanych w ramach 

państwowego monitoringu środowiska oraz w przypadku zadań, które mogą znacząco 

oddziaływać na środowisko w ramach indywidualnych zamówień. Wyniki pomiarów muszą 

odnosić się do obszaru objętego Strategią. Proponuje się, aby monitoring skutków realizacji 

postanowień Strategii na środowisko prowadzony był w cyklu rocznym i prezentowany w Raporcie 

o stanie Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030, opracowywanym zgodnie z założeniami systemu 

monitoringu zawartymi w PSRAD.2  

 

 

 

 
2 W odpowiedzi na opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu [znak:  WSI.410.366.2021.KM.2 z dnia 
15 września 2021 r. (Załącznik 3) dokument Prognozy oddziaływania na środowisko do Projektu 2 Ponadlokalnej Strategii 
Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030 uzupełniony został w zakresie propozycji metod analizy skutków realizacji 
projektowanego dokumentu. 



16 

Załączniki 

Załącznik 1. Uzgodnienie z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko. 

  



17 
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Załącznik 2. Uzgodnienie z Dolnośląskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym we Wrocławiu stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na 

środowisko. 
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Załącznik 3. Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska do projektu Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030 wraz z prognozą oddziaływania na 

środowisko. 
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Załącznik 4. Opinia Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego do projektu Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030 wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko. 
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Załącznik 5. Zestawienie uwag zgłoszonych w ramach konsultacji projektu 1 Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030 – etap I − wraz ze sposobem rozpatrzenia uwag 

przez Zarząd Stowarzyszeni Ziemi Dzierżoniowskiej. 

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. 
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Lp. FZ* 
Data 

zgłoszenia 
Treść uwagi Sposób rozpatrzenia wraz z uzasadnieniem 

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. 

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. 
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Lp. FZ* 
Data 

zgłoszenia 
Treść uwagi Sposób rozpatrzenia wraz z uzasadnieniem 

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. 
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 
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Lp. FZ* 
Data 

zgłoszenia 
Treść uwagi Sposób rozpatrzenia wraz z uzasadnieniem 

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. 

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. 
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Lp. FZ* 
Data 

zgłoszenia 
Treść uwagi Sposób rozpatrzenia wraz z uzasadnieniem 

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  
wpływy z podatków  

zawierająca się w już istniejących zapisach projektu Strategii. 

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.  
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Lp. FZ* 
Data 

zgłoszenia 
Treść uwagi Sposób rozpatrzenia wraz z uzasadnieniem 

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 
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.  

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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Lp. FZ* 
Data 

zgłoszenia 
Treść uwagi Sposób rozpatrzenia wraz z uzasadnieniem 

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 
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. 
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Załącznik 6. Zestawienie uwag zgłoszonych w ramach konsultacji projektu 2 Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

– etap II − wraz ze sposobem rozpatrzenia uwag przez Zarząd Stowarzyszeni Ziemi Dzierżoniowskiej. 

Lp. FZ* Rozdział Strona Obecny zapis Treść uwagi/propozycja zmiany Uzasadnienie zmiany 
Sposób rozpatrzenia wraz z 

uzasadnieniem 

1 P Strategia 
Spis treści 

3 Rozpoczyna się 
numeracja stron 

Rozpocząć numerację od strony 1, 
sprawdzić, czy zaktualizowały się 
numery stron w spisie treści 

Zrównać numerację z 
faktyczną liczbą stron  

Uwaga uwzględniona. Zmiana 
sposobu numeracji stron 
z włączeniem okładki do 
numerowania. 

2 P Strategia 
5.2. LISTA 
PRZYKŁAD
OWYCH 
PROJEKTÓ
W DO 
REALIZACJ
I(…) 

87 (…) Zespół 
Kształcenia 
Zawodowego w 
Bielawie (…) 

(…) Zespół Szkół i Placówek 
Kształcenia Zawodowego w 
Bielawie (…) 

Uzupełnić pełną nazwę 
szkoły 

Uwaga uwzględniona. Korekta 
nazwy placówki. 

3 P Strategia 
PRZESTRZE
NNY 
WYMIAR 
POLITYKI 
ROZWOJU 

36 W OSI 5. 
BEZPIECZEŃSTW
O I OCHRONA 
ŚRODOWISKA 
numeracja 
obszarów zaczyna 
się od 5.8. 

Poprawić, rozpocząć od 5.1. Poprawić numerację Uwaga uwzględniona. Korekta 
numeracji. 

4 P Strategia 
OSI 2, 
Priorytet 
2.1., A 

76 Wiersz 1 (zaczyna 
się od: 
Rozbudowa 
infrastruktury 
sportowej 
Zespołu Szkół) 
oraz wiersz 3 
(zaczyna się od: 
Budowa 
plenerowej 
infrastruktury 
sportowej 
Specjalnego 
Ośrodka) 

Przenieść z punktu A. „Budowa, 
modernizacja i doposażenie 
obiektów opieki i wychowania” 
do priorytetu 2.2 punktu A 
„Budowa, modernizacja i 
doposażenie bazy edukacyjnej” 

Planowane są obiekty w 
szkołach, a nie 
przedszkolach 

Uwaga uwzględniona. Uwaga 
zasadna. 

5 P Strategia 36 OSI 5.6. OSI 5.6. Zgodnie z uwagami PGW 
Wody Polskie 

Uwaga uwzględniona. Uwaga 
zasadna. 
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Lp. FZ* Rozdział Strona Obecny zapis Treść uwagi/propozycja zmiany Uzasadnienie zmiany 
Sposób rozpatrzenia wraz z 

uzasadnieniem 

PRZESTRZE
NNY 
WYMIAR 
POLITYKI 
ROZWOJU 

obszary narażone 
na 
niebezpieczeństw
o powodzi 

obszary szczególnego zagrożenia 
powodzią 

WR.RPI.0700.14.021.IK z 
3.09.2021r. 

6 U Strategia, 
5.2., 
Priorytet 
4.3.B 

 Opracowanie 
koncepcji 
komunikacji 
elektromobilnej w 
aglomeracji 

Opracowanie koncepcji zbiorowej 
komunikacji  aglomeracji, opartej 
na ekologicznym taborze, w tym 
elektromobilnym  

Rozwój komunikacji 
zbiorowej komunikacji na 
terenie aglomeracji, opartej 
na ekologicznym taborze, w 
tym elektromobilnym 

Uwaga uwzględniona. 
Uzupełnienie zapisów zgodnie 
z postulatem. 

7 P Diagnoza 
 

149 
IV. Oświata 
 i 
wychowanie 

Pusto w kolumnie 
dla Gminy 
Miejskiej 
Dzierżoniów 

Program Rozwoju Społecznego 
Dzierżoniowa 
na lata 2015-2020 

Program Rozwoju 
Społecznego Dzierżoniowa 
na lata 2015-2020 był 
przyjęty 
Uchwałą Nr LIV/368/14 
RADY MIEJSKIEJ 

DZIERŻONIOWA z dnia 24 

października 2014 r. 

(w związku z tym, iż strategia 

zrównoważonego rozwoju 

miasta była jedna, 

dodatkowo miasto miało 

strategię wynikającą z 

przepisów prawa tj. 

rozwiązywania problemów 

społecznych, jako miasto nie 

tworzyliśmy 3 strategii i 

dlatego od 7.wielu lat 

realizowany jest w mieście 

Program Rozwoju 

Społecznego Dzierżoniowa 

https://bip.um.dzierzoniow.
pl/a,26403,program-
rozwoju-spolecznego-
dzierzoniowa-na-lata-2015-
2020.html 

Uwaga uwzględniona. 
Uzupełnienie zapisów zgodnie 
z uwagą. 
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Lp. FZ* Rozdział Strona Obecny zapis Treść uwagi/propozycja zmiany Uzasadnienie zmiany 
Sposób rozpatrzenia wraz z 

uzasadnieniem 

8 P Diagnoza 
 

149 
IV. Oświata 
 i 
wychowanie 
Program  
wspierania  
edukacji  
uzdolnionyc
h  
uczniów 

Pusto w kolumnie 
dla Gminy 
Miejskiej 
Dzierżoniów 
 

Lokalny Program wspierania 
edukacji uzdolnionych dzieci  
i młodzieży 
pobierających naukę na terenie 
Gminy Miejskiej Dzierżoniów 

https://www.prawomiejscow
e.pl/UrzadMiastawDzierzoni
owie/document/635937/Uc
hwa%C5%82a-XIX_167_20 

Uwaga uwzględniona. 
Uzupełnienie zapisów zgodnie 
z postulatem. 

9 P Diagnoza 150 
VI. Ochrona 
Zdrowia   

Miejski Program  
Profilaktyki i  
Rozwiązywania  
Problemów  
Alkoholowych 
oraz  
Przeciwdziałania  
Narkomanii 
roczny 

1. Miejski Program Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych - roczny 
2. Miejski Program 
Przeciwdziałania Narkomanii z dnia 
28 listopada 2016 r. 

Miejski Program  
Profilaktyki i  
Rozwiązywania  
Problemów  
Alkoholowych jest 
programem rocznym 
natomiast Miejski Program 
Przeciwdziałania Narkomanii  
obowiązuje nieprzerwanie 
od 2016 r. 
To są dwa odrębne 
programy 
link do uchwały dot. 
narkomanii przekazuję 
poniżej: 
https://www.prawomiejscow
e.pl/UrzadMiastawDzierzoni
owie/document/5968/Uchw
a%C5%82a-XXVIII_188_16 

Uwaga uwzględniona. 
Uzupełnienie zapisów zgodnie 
z postulatem. 

10 P Diagnoza  Nie ma nic w 
części - społeczne 
na temat działań 
na rzecz Seniorów 
 

Program "Dzierżoniów 
przyjazny Seniorom” 

UCHWAŁA NR XXI/127/16 

RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA 

z dnia 25 kwietnia 2016 r. 

w sprawie wprowadzenia na 

terenie Gminy Miejskiej 

Myślę, że warto to ująć 
działania na rzecz Seniorów  
w diagnozie dot. spraw 
społecznych 
 

Uwaga uwzględniona. 
Uzupełnienie zapisów zgodnie 
z postulatem. 
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Lp. FZ* Rozdział Strona Obecny zapis Treść uwagi/propozycja zmiany Uzasadnienie zmiany 
Sposób rozpatrzenia wraz z 

uzasadnieniem 

Dzierżoniów Programu 

"Dzierżoniów przyjazny Seniorom" 

UCHWAŁA NR XXI/197/20 

RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA 

z dnia 31 sierpnia 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

wprowadzenia na terenie Gminy 

Miejskiej Dzierżoniów Programu 

"Dzierżoniów przyjazny Seniorom" 

https://www.prawomiejscowe.pl/Ur

zadMiastawDzierzoniowie/docume

nt/5609/Uchwa%C5%82a-

XXI_127_16   do uchwały z 2016 

https://www.prawomiejscowe.pl/U
rzadMiastawDzierzoniowie/docum
ent/655183/Uchwa%C5%82a-
XXI_197_20 do zmiany w 2020 r. 

11 P 
 

Diagnoza 150 
III. Społeczne 

9. Program 
wspierania 
rodziny 
Dzierżoniowski 
Program  
Wspierania 
Rodziny na 
lata 2018 - 2020 
 

Proponuję dodać jeszcze 
Program działań na rzecz rodzin 
wielodzietnych 
pn. „Dzierżoniowska Karta Dużej 

Rodziny” 

https://www.prawomiejscowe.pl/Ur

zadMiastawDzierzoniowie/docume

nt/534158/Uchwa%C5%82a-

IV_40_19 

Proponuję dodać jeszcze 
Program działań 
na rzecz rodzin 

wielodzietnych 

pn. „Dzierżoniowska Karta 

Dużej Rodziny” 

https://www.prawomiejscow
e.pl/UrzadMiastawDzierzoni
owie/document/534158/Uc
hwa%C5%82a-IV_40_19 

Uwaga uwzględniona. 
Uzupełnienie zapisów zgodnie 
z postulatem. 

12 P Diagnoza i 
Prognoza 

 Tabela Struktura 
użytkowania wg 
kierunków 
wykorzystania (ha) 
[2020] .  

Wartości w wierszach Bielawa i 
Dzierżoniów zostały zamienione. 
Prośba o sprawdzenie wszystkich 
kolumn w tych wierszach, gdyż 
powierzchnia geodezyjna ogółem dla 
Bielawy jest 3 621 a dla Dzierżoniowa 2 
007, natomiast w naszych 
dokumentach jest odwrotnie. 

 Uwaga uwzględniona. Korekta 
danych w Tabeli 3 w dokumencie 
Diagnozy i Tabeli 1 w 
dokumencie Prognozy. 

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

https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiastawDzierzoniowie/document/5609/Uchwała-XXI_127_16
https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiastawDzierzoniowie/document/5609/Uchwała-XXI_127_16
https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiastawDzierzoniowie/document/5609/Uchwała-XXI_127_16
https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiastawDzierzoniowie/document/5609/Uchwała-XXI_127_16
https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiastawDzierzoniowie/document/655183/Uchwała-XXI_197_20
https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiastawDzierzoniowie/document/655183/Uchwała-XXI_197_20
https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiastawDzierzoniowie/document/655183/Uchwała-XXI_197_20
https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiastawDzierzoniowie/document/655183/Uchwała-XXI_197_20
https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiastawDzierzoniowie/document/534158/Uchwała-IV_40_19
https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiastawDzierzoniowie/document/534158/Uchwała-IV_40_19
https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiastawDzierzoniowie/document/534158/Uchwała-IV_40_19
https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiastawDzierzoniowie/document/534158/Uchwała-IV_40_19
https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiastawDzierzoniowie/document/534158/Uchwała-IV_40_19
https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiastawDzierzoniowie/document/534158/Uchwała-IV_40_19
https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiastawDzierzoniowie/document/534158/Uchwała-IV_40_19
https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiastawDzierzoniowie/document/534158/Uchwała-IV_40_19

